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ÎNTÎMPINAREA CONGRESULUI PARTIDULUI

In regiunile maramureș, bacău și oltenia

Adunări de dezbatere 
a proiectelor de Directive

întreaga țară continuă adună- 
în cadrul cărora oamenii

Au intrat
Ain
funcfiune
I STAT1E

DE TRAHSFORMARE
DE 400 kV

La termocentrala Luduș-Ier- 
nut a fost pusă sub tensiune 
prima stație de transformare 
a energiei electrice de 400 kV 
din țară. Stația este prevăzută 
cu instalații speciale de pro
tecție prin relee, care folosesc 
curenți purtători de înaltă frec
vență, pentru declanșarea în
trerupătorilor în caz de avarii 
pe liniile electrice. Ea este do
tată cu patru autotransforma- 
tori, avînd fiecare cîte 133 000 
kVA. Terminarea cu o lună 
înainte de prevederi a acestui 
obiectiv este rezultatul între
cerii însuflețite ce se desfă
șoară în cinstea Congresului 
partidului pe șantierul termo
centralei.

FABRICA
DE AMENDAMENTE
CALCAROASE

ORADEA (coiesp. „Sclnteii"). 
— în regiunea Crișana a in
trat în funcțiune un nou obiec
tiv al șesenalului : Fabrica de 
amendamente calcaroase de 
la Chistag. Construită de un 
colectiv al Trustului 5 con
strucții și montaj Brașov, noua 
întreprindere este înzestrată 
cu mașini și utilaje moderne 
fabricate de uzinele „23 Au- 
gust’-București, „Progresul"- 
Brăila, „9 Mai"-București și alte 
întreprinderi din țară. Fabrica 
de la Chistag este prevăzută 
cu 2 linii tehnologice și pre
lucrează rezervele de piatră 
de calcar aflate la numai 3,5 
km în munții din apropierea 
localității Subpiatră.

Capacitatea de producție a 
fabricii este de 500 000 tone 
amendamente calcaroase a- 
nual. Prin utilizarea acestora 
în agricultură, zeci de mii de 
hectare de terenuri podzolice 
din regiunea Crișana și din 
regiunile învecinate vor putea 
fi ameliorate în vederea spori
rii producției agricole.

La ordinea zilei

combiner0

Start
nesatisfăcător

Foto : A. Cartofan
(Continuare 
în pag. a V-a)
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In regiunile București, Galati, Dobro- 
gea, Oltenia și Ploiești orzul a fost strins 
de pe majoritatea suprafețelor. De cîte- 
va zile, in sudul țării a început și sece
rișul griului. In aceste zile, principala 
grijă a oamenilor muncii de pe ogoare 
trebuie să fie stringerea Ia timp și fără 
pierderi a recoltei de cereale păioase, 
lucrare de maximă importanță pentru a- 
sigurarea pîinii poporului.

Pentru ca întreaga recoltă de grîu să 
ajungă în cel mai scurt timp și In între
gime in hambare, este necesar să se 
mobilizeze toate torțele de care dispun 
unitățile agricole, să se repartizeze și 
utilizeze judicios toate mijloacele : trac
toare, combine, secerători mecanice, 
unelte manuale, camioane și alte mij
loace de transport. Datoria specialiști
lor agricoli este de a cerceta cu atenție, 
zi de zi, lan cu Ian, stadiul de coacere a 
grinelor, de a indica momentul cel mai 
potrivit pentru recoltare, astiel Intlt să 
se evite orice pierdere.

Recolta nouâ

în aceste zile cînd 
grînele s-au pîrguit, 
hotărîtor pentru strîn- 
gerea recoltei la timp și 
fără pierderi este buna 
organizare a muncii și 
folosirea din plin a tu
turor mijloacelor. în 
multe unități agricole 
din regiunea Galați se 
ține seama de acest lu
cru. Dovadă că încă de 
la început se lucrează 
intens.

Principala preocupare 
a inginerului agronom 
Ion Novăcescu, de la 
cooperativa agricolă de 
producție Gropeni, a 
fost în ultimul timp 
controlul lanurilor de 
grîu. Cînd a constatat 
că boabele s-au pîrguit. 
a hotărît, împreună cu 
președintele Marincea 
Brăgău, începerea sece
rișului. într-o singură 
zi s-a recoltat grîul de 
pe mai mult de 110 ha. 
între mecanizatorii care 
deservesc cooperativa se 
desfășoară o însuflețită 
întrecere pentru titlul

de „cel mai 1
ner“. Deocamdată Stoi
ca Mungiu este frun
taș. într-o zi a realizat 
cu combina 21 000 kg. 
Toate cele 13 combine 
lucrează din plin. Ală
turi, pe o tarla unde 
grîul a fost culcat de 
vînt și ploi, au intrat 100 
de cosași. în scurtă vre
me grîul de pe 120 ha 
a fost adunat în clăi.

în unele locuri însă, 
startul la recoltarea ce
realelor nu este satisfă
cător. Iată 
lucrurile la 
agricolă din 
Grîu] s-a 
cele opt
lucrează cu un randa
ment scăzut. într-o zi, 
una din combine a 
realizat 2 000 kg, alta 
3 000 kg și alta 7 000 kg.

T. MARIAN 
I. CHIUJDEA

ANTREPOZIT’ 
FRIGORIFIC

într-unul din cartierele in
dustriale ale orașului Pitești, 
Găvana, a intrat în funcțiune 
noul antrepozit frigorific al o- 
rașului. Alături de fructe, prin
tre care și cele de pădure, se 

/ vor conserva aici carne, brîn- 
ză și alte produse alimentare, 
care vor fi puse la dis
poziția consumatorilor din Pi
tești și din alte localități 
ale țării. Capacitatea de 
conservare a marelui frigi
der, compus din camere și tu
neluri, în care temperatura 
scade pînă la minus 45 de gra
de, este de 4 000 tone produse 
alimentare. Centrala frigorifică 
are o putere de 4 milioane ki- 
localorii pe oră. Majoritatea u- 
tilajelor instalate aici poartă 
marca întreprinderilor „Tehno- 
frig", „Frigotehnica", „Tehno- 
utilaj".

Conferința
organizației 
regionale 
de partid 
Argeș

în 
rile 
muncii din cele mai diferite do
menii de activitate dezbat cu în
suflețire și spirit creator proiec
tele de Directive ale celui de-al 
IV-lea Congres al partidului. Ase
menea adunări, la care au parti
cipat membri ai conducerii de 
partid, au avut loc în zilele de 1 
și 2 iulie la Baia Mare, Cărei, o- 
rașul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și Craiova.

La cele două adunări care au a- 
vut loc în regiunea Maramureș — 
la Combinatul chimico-metalurgic 
din Baia Mare și la cooperativa a- 
gricolă de producție din Cărei — 
a participat tovarășul DUMITRU 
COLIU, membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R. Cu ace
lași prilej, a fost vizitat Complexul 
de industrializare a lemnului de la 
Sighetul Marmației și Stațiunea 
agricolă experimentală Livada.

La adunarea de la Fabrica de 
polistiren a Combinatului de cau
ciuc sintetic și produse pe
trochimice din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a participat tova
rășul LEONTIN SĂLĂJAN, mem
bru supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., ministrul Forțelor 
Armate ale R. P. Române. Cu acest 
prilej au fost vizitate combinatul 
de cauciuc sintetic, instalațiile 
reformare catalitică, precum 
noile construcții ale orașului.

La adunarea care a avut loc 
uzinele „Electroputere" din Craio
va a luat parte tovarășul ȘTEFAN 
VOITEC, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., 
președintele Marii Adunări Națio
nale a R. P. Române. Cu același 
prilej, au fost vizitate și uzinele 
„7 Noiembrie" din localitate.

în cadrul adunărilor, la care au 
fost prezenți mii de oameni ai mun
cii din întreprinderile și instituțiile 
orașelor respective, numeroși vor
bitori au înfățișat cu satisfacție și 
mîndrie realizările obținute de po
porul nostru, sub conducerea parti
dului, în opera de construire a so- 
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cialismului, perspectivele de noi 
succese, de avînt și mai puternic, 
deschise economiei naționale și vie
ții culturale a țării, de proiectele 
Directivelor ce vor fi supuse dez
baterii și aprobării apropiatului 
Congres al partidului. Ei au vorbit 
pe larg despre îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de producție, 
despre întrecerea socialistă care, în 
întîmpinarea Congresului, se des
fășoară cu tot mai mult entuziasm, 
cu noi și importante rezultate.

Subliniind că proiectele de Di
rective constituie o continuare a 
politicii științifice a Partidului 
Muncitoresc Român, de dezvoltare 
în ritm susținut a economiei na
ționale, de desăvîrșire a construc
ției socialiste, vorbitorii au arătat 
că aceasta reprezintă o politică 
consecventă de aplicare creatoare 
la condițiile țării noastre a învă
țăturii marxist-leniniste. Ei au 
relevat importantele prevederi ale 
Directivelor în legătură cu dez
voltarea industriei grele și, în spe
cial, a industriei constructoare de 
mașini, precum și a dezvoltării 
în ritm rapid a bazei energetice și 
electrificării țării. Vorbitorii s-au 
oprit asupra unor probleme ale 
valorificării complexe a bogățiilor 
naturale ale țării, ârătînd că și în 
regiunile lor s-au construit mari 
obiective ale industriei chimice, 
extractive și din alte ramuri ale 
economiei naționale, operă care 
va continua în anii cincinalului.

Au fost scoase în evidență sar
cinile importante care revin mun
citorilor și inginerilor din în
treprinderile economice pentru 
ridicarea nivelului tehnic al pro
ducției, realizarea capacităților 
proiectate, creșterea calificării 
profesionale a cadrelor, subliniin- 
du-se condițiile concrete, posibili
tățile reale existente în aceste do
menii. Mulți dintre cei care au ur
cat la tribună au împărtășit din 
experiența acumulată, s-au referit 
la lipsuri, au făcut propuneri me
nite să ducă la perfecționarea pre

ceselor tehnologice, îmbunătățirea 
calității produselor și creșterea 
productivității muncii. Numeroși 
participant la dezbateri au vorbit 
despre munca de cercetare știin
țifică și necesitatea îmbunătățirii 
colaborării inginerilor, tehnicieni
lor și muncitorilor cu oamenii de 
știință pentru rezolvarea operati
vă, la un înalt nivel, a probleme
lor producției.

Vorbitorii au subliniat puterni
cul ecou produs de prevederile 
proiectului de Statut al Partidu
lui Comunist Român. Ei au relevat 
faptul că Statutul Partidului 
Comunist Român, legea funda
mentală de viață a fiecărui comu
nist, explică cu limpezime politica 
partidului, țelurile sale nobile, 
mobilizează pe comuniști și între
gul popor la 
struirea celei 
duiri sociale.

în legătură
Constituții, participanții la adu
nări și-au exprimat deplina apro
bare și satisfacție față de preve
derile cuprinse în proiectul legii 
fundamentale a statului nostru, 
document care consfințește cuceri
rile de însemnătate istorică ale 
poporului român, liber și stăpîn pe 
soarta sa.

în cadrul adunărilor, primiți cu 
puternice și îndelungi aplauze, au 
luat cuvîntul tovarășii Dumitru 
Coliu, Leontin Sălăjan și Ștefan 
Voitec.

în încheierea dezbaterilor, parti
cipanții au adresat telegrame Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Român, în care își 
exprimă adeziunea fierbinte față 
de politica înțeleaptă a partidului, 
hotărîrea lor și a tuturor oameni
lor muncii din regiunile respective 
de a-și consacra întreaga energie 
îndeplinirii sarcinilor pe care le 
va trasa cel de-al IV-lea Congres 
al partidului, pentru ridicarea con
tinuă a nivelului de trai material 
și cultural al poporului, pentru în
florirea Republicii Socialiste Ro
mânia. (Agerpres)

lupta pentru con- 
mai înaintate orîn-

cu proiectul noii

de Dorina RÂDULESCU
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potrivit
Un cuvînt doar, „Sesam!", și 

stînca se dă în lături, ca o poar
tă, dezvăluind comorile nebănui
te ale muntelui. Așa spune bas
mul...

Înțelesul stă în puterea cuvîn- 
tului potrivit.

Unii au uitat rostul și puterea 
cuvîntului de cuvenită recunoaș
tere a strădaniilor însuflețite în 
muncă, cuvîntul de laudă.

Mustrarea îndreaptă de multe 
ori. Dacă ajunge, însă, nărav, ea 
își pierde puterea.

— S-a deprins cu bătaia, spun 
necăjiți părinții în fața micului 
recidivist.

La fel încep să se mire și unii 
șefi, mai mărișori sau mai miti
tei, cînd, sub povara răspunderi
lor sau a deprinderilor, ajung să 
confunde munca lor și exigența 
cu asprimea permanentă și în
cruntată, cu neîncrederea în oa
meni și fermitatea — cu vorba 
răstită și ocara.

...Începuse să plouă cu stropi 
rari. Mergeam și în urma mea 
auzeam pași. Cineva spunea răs
picat :

— Zău! Așa mi-a spus: măi 
băiete, ai mîini de aur!

— Cine ?
—• Meșterul, măi, nu ți-am 

spus ? Uită-te la ele...
M-am uitat și eu. Întunericul 

înserării, sub coroana densă a 
castanilor, nu m-a lăsat să-l văd 
bine. Am ghicit doar siluetele și 
am văzut două mîini întinse spre 
celălalt. Două mîini puternice 
cu degetele răsfirate, mîini în
cercate pînă a fi ajuns pricepute.

Mă îndepărtasem cînd mi-a 
venit în gînd meșterul. Un în
drăgostit, fără îndoială, de 
serie și de oameni. A știut 
găsească cuvîntul potrivit, 
răsplată și îndemn, care să
aripi vredniciilor și puterilor 
neînchipuite din sufletul tînăr 
al unui om al muncii.

Și-a potrivit oare meșterul cu
vintele din gîndurile partidului 
adunate în Statut, in Directive și 
în Constituție care, ca și vrăji
tul „Sesam !“, deschid în viitor 
țării noastre comori la care stră
bunii nici nu îndrăzneau să vi
seze ? Cine știe ?

me
să, 
de 

dea

de Nicujâ TANASE
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VIAȚA RAȚIONALĂ
1. Cheia sănătății fiecărei vlrste

Acad. prof. dr. N. Gh LUPU

//LA GIUSTA CAUSA"
Apariția științei medicale se 

leagă de numele lui Hipocrate 
din Cos oare, în scrierile sale,’ s-a 
străduit consecvent să demonstre
ze că starea de sănătate sau de 
boală a individului sau a colecti
vității nu se datorește intervenției 
unor forțe supranaturale, ci unui 
complex de factori fizici și sociali 
pe care omul poate să-i cunoască 
și să-i influențeze prin mijloace 
pozitive, iar nu prin descîntece și 
invocații.

Medicii hipocratici au pus pro
blema pe terenul adevărului 
științific : sănătatea și boala de
pind numai de factori naturali; 
prezintă cea mai mare însemnă
tate modul de trai, alimentația, 
dozarea efortului și evitarea ori
căror excese.

Medicina științifică pornește de 
la principiul că fiecare proces 
biologic, normal sau patologic, 
își are cauza lui naturală pe care 
dacă astăzi, eventual, nu o cu
noaștem, este sigur că într-un vii
tor mai mult sau mai puțin apro
piat o vom descoperi. Cunoscînd 
această cauză, putem să înlătu
răm motivele de dereglare a ac
tivității organismului, obținînd 
astfel însănătoșirea omului bol
nav și, ceea ce este mai impor
tant, putem crea condiții de trai 
și de muncă în stare să prevină 
îmbolnăvirea. Regimul rațional de 
viață este deci cheia sănătății o- 
mulul.

Atîta vreme cît individul bo 
considera la discreția unor forțe 
supranaturale, simțul său de res
ponsabilitate pentru propria-i să
nătate nu se putea dezvolta. As
tăzi, cînd știm că starea de să
nătate și boală este condiționată

în cea mai mare măsură de com
portarea igienică și de mediul fi
zic și social, se pune cu toată tă
ria problema răspunderii indivi
dului și a colectivității în această 
direcție.

Sînt persoane care se poartă 
în așa tel încît s-ar crede că 
preocuparea pentru „viața rațio
nală" trebuie să fie un apanaj 
dacă nu exclusiv al bătrîneții, a- 
tunci cel mult al vîrstei mature. 
Asemenea persoane socotesc că

tinerețea îngăduie orice exces, ba 
chiar că e bine ca omul tînăr „să 
zburde" și „să-și facă de cap". 
Nimic mai greșit decît acest 
punct de vedere, care desconsi
deră faptul că un dezechilibru or
ganic profund și prelungit, ma
nifestat la orice vîrstă, poate lăsa 
urme pe toată viața și încă urme 
care se vor manifesta cu 
mare intensitate pe măsura 
cerii timpului.

mai

Există o tradițională imagine a Ita
liei în timpul verii : Roma, Neapole, 
Florența asaltate de turiști străini, la 
cîmp, țăranii sfrîngînd recolta, plăjile 
inundate de copii.

Această imagine exclude însă pro
blemele sociale — cele pentru a că
ror rezolvare luptă și fac grevă nu
meroase categorii de muncitori. In ul
timele săptămini au devenit mai frec
vente decif înainte acțiunile reven
dicative și grevele întreprinse împo
triva concedierilor, în apărarea locu
rilor de muncă.

La Piombino, muncitorii de la Ital- 
sider și constructorii demonstrează 
împotriva reducerii personalului. 
Roma întreprinderile Coniraves(Continuare în pag. a V-a)

Mal cere vreo explicație cli
șeul din stingă I Cuvintele 
de pe frontispiciul construc
ției alăturate spun totul. O 
surpriză, in ambianța Pontu
lui Euxln — ediția 1965, pre
zența ostașului antic — origi
nală emblemă a barului din 
Eforie Nord. Ctnd se va

schimba straja, ostașul va re
intra în contemporaneitate, 
după chipul șl asemănarea 
mulțimii de pe plajă. Căci 
oricît de spectaculos se pre
zintă echipamentul său, 
simplul costum de baie e 

preferabil...

La 
?i

Aster amenință să arunce pe drumuri 
70 de muncitori și funcționari. La 
Torino întreprinderea Magnadine 
a concediat 500 de muncitori 
și 60 de funcționari. Filatura de bum
bac Fossafi a dat afară, de aseme
nea, 160 de muncitori. La Neapole, 
firma OCREN a concediat 70 de mun
citori, iar 80 au fost suspendați de 
la lucru. La Milano, direcția Fabricii 
„Fapona*, a concediat doi muncitori, 
a suspendat unul și a amendat pe al
tul pentru faptul că au participat la o 
grevă. întreprinderea Piaggio di Pon- 
sedera a dat afară 250 de muncitori, 
10 funcționari și a redus orarul de lu
cru în fabrică la 36 de ore săptămî- 
nal. Pentru ce acest val de conce
dieri ?

Cauzele, adevărate sau declarate, 
sînt numeroase. în general, se vor
bește despre „conjunctura nefavora
bilă', despre limitarea creditului ban
car, despre întîrzierea furniturilor de 
materii prime, despre o anumită mo
dernizare a întreprinderilor care, po
trivit logicii capitaliste, trebuie să 
aibă ca rezultat o reducere a „for
ței de muncă’.

Giorgio PASTORE

Cit arată termometrul ? 
proape 40 de grade la umbră, 
topește asfaltul sub tălpi și 
trebuie să vă t ._
haine de piele. Și încă cu mesa- 
dă. Cum de-mi veni ideea asta? 
Fusei pe la Craiova. Acum, pe 
canicula asta, acolo se tot discu
tă despre haine de piele, li auzi 
prin autobuze, pe străzi, prin 
restaurante, prin sălile tribuna
lului : „Tu-ți făcuși haină de pie
le ?" „Îmi făcui". „Și ?“. „Mă dă
dură în judecată".

Sau : „Unde fuseși Mărine ?“. 
„La tribunal". „Ce căutași la tri
bunal ? Te bătuși cu cineva ?“. 
„Aș! Îmi făcui haină de piele și 
mă dădură în judecată". „Păi și 
eu tot de-acolo vin. Îmi făcui și 
eu anul trecut haină de piele. Și 
pe mine mă dădură în judecată".

Intervine un altul: „Oi fi fă
cut-o din piele de drac". „Nu, că 
era de capră. Dar dădui de 
dracu’. Mă puseră, pe drumuri".

Ca să fiu sincer cu dumnea
voastră, eu la Craiova am fost 
tot din cauza unei haine de piele. 
M-a invitat contabilul șef al coo
perativei „Flamura 
întrebat:

— Dumitale ți-a 
unchi ?

— Da. In toamnă, 
bătrînețe, fie-i țarina ușoară. 
M-ați chemat să-mi predați con
doleanțe ?

— Fii serios și răspunde numai 
la întrebări. La înhumare ai 
fost?

— Da.
•— Unde-i haina de piele ?
•— Care haină de piele ?
— Care și-a făcut-o la noi.
— Cine ?
— Mortul.
— De unde să știu eu ? Nu 

sînt paznic la „Buna Vestire". Și 
cum de și-a făcut haină de piele 
un mort ?

— Nu ești nepotul decedatului 
care și-a confecționat la noi o 
haină de piele ?

— Am fost nepotul lui. De hai
nă nu știu. Și nici nu mai sînt 
nepot. Mătușă-mea s-a recăsăto
rit și am acum alt unchi. Fără 
haină de piele.

— Mie să-mi spui în proprie
tatea cui se află haina de piele?

— Care haină de piele ?

A-
Se 
eu 

vorbesc despre

roșie". M-a

murit un

A murit de

(Continuare în pag. a Vl-a)
(Continuare în pag. a V-a)

TELEGRAME
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Române 

Chivu Stoica, președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, și președintele Marii Adunări Naționale, Ștefan Voitec, au 
trimis telegrame președintelui Consiliului de Stat al Republicii Popu
lare Polone, Edward Ochab, președintelui Consiliului de Miniștri, Jozef 
Cyrankiewicz, și mareșalului Seimului R. P. Polone, Czeslaw Wycech, 
prin care îi felicită călduros cu prilejul realegerii în funcțiile respec
tive, urîndu-le multă sănătate și noi succese în activitatea consacrată 
înfloririi continue a Poloniei populare, dezvoltării legăturilor de prie
tenie dintre cele două țări, cauzei socialismului și păcii în lume.
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„în ziua de 22 iunie 1965, la 
orele 14,21, primul grup al insta
lațiilor de electroliză a fost pus 
sub tensiune ; demarajul mașini
lor decurge normal. în cinstea 
Congresului al IV-lea al partidu
lui, eveniment măreț în viața po
porului nostru, vom produce pri
mele cantități de aluminiu româ
nesc". Telegrama de mai sus, a- 
dresată conferinței regionale de 
partid Argeș, ce a avut loc în zi
lele de 25—26 iunie, de către co
lectivul de muncă al șantierului 
uzinei de aluminiu Slatina, a fost 
primită cu însuflețire de sutele 
de delegați, marcînd una din im
portantele realizări dobîndite de 
oamenii muncii din regiunea Ar
geș pe drumul marilor prefaceri 
înnoitoare din anii șesenalului.

Darea de seamă, prezentată de 
tov. Ștefan Matei, prim-secretar 
al comitetului regional de partid, 
a subliniat faptul că, datorită po
liticii partidului și guvernului de 
industrializare socialistă, de dez
voltare în ritm susținut a tuturor 
regiunilor țării, regiunea Argeș 
se prezintă cu un bogat bilanț de 
succese în toate domeniile de ac
tivitate. Pe meleagurile argeșene 
au apărut noi ramuri industriale 
cum sint cea petrolieră, chimică, de 
prelucrare a lemnului.

în perioada 1960—1965, regiunii 
Argeș i s-a alocat din fondurile 
statului suma de peste 11 miliarde 
lei pentru dezvoltarea economică 
și social-culturală. Paralel cu 
noua cetate a aluminiului, se 
înalță văzînd cu ochii noua cetate 
a luminii, Hidrocentrala „Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej“ din Cheile 
Argeșului, combinatele de indus
trializare a lemnului din Pitești și 
Rm. Vîlcea. O dată cu ridicarea 
de noi obiective industriale, uzinele 
și fabricile existente au fost lăr
gite și dotate cu utilaje moderne. 
Grăitor pentru puternica dezvolta
re a economiei Argeșului este 
faptul că producția industrială a 
anului 1950 se realizează în pre
zent in mai puțin de 7 săptămîni.

Dotată cu o puternică bază teh- 
nico-materială, agricultura a înre
gistrat în vara trecută cele mai 
mari producții la hectar. La grîu, 
gospodăriile de stat au obținut în 
medie 2 300 kg la ha, iar la po
rumb peste 2 800 kg boabe la ha ; 
sporuri mari de recoltă au realizat 
și cooperativele agricole de pro
ducție.

Dezvoltarea economică a regiu
nii a creat o bază trainică creș
terii sistematice a nivelului de 
trai material și cultural al popu
lației.

în toate aceste succese își găsesc 
expresie rodnica activitate desfășu
rată de organele și organizațiile 
de partid, creșterea competenței 
lor de a mobiliza masele de oa
meni ai muncii la înfăptuirea po- 
liticii partidului. în scopul dezvol
tării experienței acumulate, darea 
de seamă și delegații care au luat 
cuvîntul la conferință s-au refe
rit la necesitatea ridicării nivelu
lui activității economice și al 
muncii de partid, finind seama de 
sarcinile mari și complexe legate 
de înfăptuirea obiectivelor înscri
se în proiectele de Directive.

Mulți vorbitori, printre care 
Nicolae Tilivea, directorul Trustu
lui de extracție Argeș. Constantin 
Olteanu, directorul TRC Argeș, și 
alții au relevat importanța deose
bită acordată în proiectul de Direc
tive creșterii eficienței economice a 
investițiilor al căror aport la în
zestrarea tehnică a tuturor ramu
rilor economiei va crește simțitor în 
cincinal.

— Proiectul de Directive — a 
spus tov. ing. Nicolae Ștefan, di
rector general al grupului de șan
tiere Hidrocentrala ■,Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ — prevede că e- 
lectrificarea se va dezvolta și în 
următorii 10 ani într-un ritm sus
ținut, mai ridicat decît al celor
lalte ramuri ale economiei națio
nale. în Directive se prevede ca 
Hidrocentrala de pe Argeș să fie 
pusă în funcțiune în 1966. Ne vom 
achita cu cinste de această sarci-, 
nă. în perspectivă, în fața con
structorilor de hidrocentrale stau 
sarcini mari. în această di

Combinatul de industrializare a lemnului Pitețti Foto : M. Andreeseu

Conferința organizației 
regionale de partid Argeș

recție vorbitorul a făcut cî- 
teva propuneri. La realizarea 
lucrărilor pe șantierele de hidro
centrale concură unități de con
strucții și montaj, ridicare de 
linii și stații electrice, de amena
jare de drumuri. în vederea gră
birii lucrărilor, ar fi bine ca Mi
nisterul Minelor și Energiei Elec
trice să numească un coordonator 
general al acestor unități, aceasta 
în scopul urmăririi graficelor de 
execuție și respectării termene
lor de punere în funcțiune a o- 
biectivelor. Este necesară, de ase
menea, permanentizarea cadrelor 
pe aceste șantiere.

— Unitatea pe care o reprezint, 
a spus ing. Ion Filip, directorul 
Uzinei de aluminiu Slatina — este 
cea mai tînără unitate din regiu
ne și din economia națională. Preo
cupările de perspectivă ale tînă- 
rului colectiv al uzinei constau în 
ridicarea continuă a nivelului de 
cunoștințe al oamenilor, atingerea 
într-un timp scurt a parametrilor 
proiectați, ridicarea productivității 
muncii etc.

Tov. ing. Gh. Marinescu, secre
tar al comitetului regional de 
partid, s-a referit la problema no
minalizării din vreme de către be
neficiari a construcțiilor, condiție 
esențială pentru pregătirea și buna 
desfășurare a lucrărilor pe șan
tiere.

în cadrul lucrărilor conferinței 
s-a acordat o mare atenție proble
mei calității produselor, obiectiv 
de seamă al activității tuturor în
treprinderilor.

Tov. ing. Bujor Roșea, director la 
Uzinele sodice din Govora, a rapor
tat cu justificată mîndrie că, dato
rită eforturilor întregului colectiv, 
produsele acestor uzine s-au îm
bunătățit, peste 90 la sută din 
totalul lor fiind de calitate supe
rioară.

Tovarășul Mihai Istrate, prim-se- 
cretar al Comitetului orășenesc de 
partid Pitești, ca și tov. Florența 
Munteanu, secretară a comitetului 
de partid de la întreprinderea 
„Textila", s-au referit la necesita-, 
tea unor eforturi mai susținute 
pentru ca toate produsele din a- 
ceastă unitate să reprezinte cu 
cinste colectivul întreprinderii, spre 
a nu se mai înregistra refuzuri 
și reclamații din partea beneficia
rilor.

în strinsă legătură cu calitatea 
produselor este ridicarea neconte
nită a calificării cadrelor, chemate 
să stăpînească utilajele moderne 
de înaltă tehnicitate cu care sînt 
dotate întreprinderile. „La noi, a 
arătat tov. Victor Naghi, directo
rul Uzinelor mecanice Muscel, s-a 
acbrdat o atenție deosebită pre
gătirii cadrelor. Așa am reușit 
să avem o școală profesională de 
ucenici, o școală tehnică de maiștri, 
o școală de proiectanți. în anii 1959 
—1965, în aceste școli am pregătit 
peste 600 de muncitori calificați, 
100 de maiștri și tehnicieni proiec
tanți, iar în continuare frecventea
ză cursurile peste 900 de cadre.

Cum e firesc, un loc impor
tant în cadrul lucrărilor confe
rinței l-au ocupat problemele dez
voltării agriculturii, în lumină 
sarcinilor trasate de proiectul de 
Directive. Cu viu interes au fost 
ascultate intervențiile tov* Dumi
tru Tudose, Erou al Muncii Socia
liste, președintele cooperativei a- 
gricole de producție din Stoică- 
nești, ing. Evdochia Năstăsoiu de 
la cooperativa agricolă din Mogo- 
șani și Ion Pavel, președintele coo
perativei agricole din Teslui, care 
s-au referit la marile posibilități 
de sporire a recoltelor de cereale. 
Subliniind că prevederile din pro
iectul de Directive sînt pe deplin 
realizabile, ei au arătat că, printr-o 
exemplară organizare a muncii în 
toate unitățile agricole din re
giune, aceste prevederi vor putea 
fi depășite. -,La noi, la Stoică- 
nești — spunea primul vorbitor — 
s-a încetățenit grija pentru re
coltă. Și această grijă începe de 
la punerea bobului în pămînt 
pînă la aducerea lui în hambar. 
Nu ne lăsăm pînă ce culturile 
noastre de pe cele 3 600 hectare nu 
arată ca florile în glastră. Și mun

ca ne e răsplătită: anul trecut pro
ducțiile medii de cereale au fost: 
la grîu — de 2 100 kg la hectar, iar 
la porumb — de 3 616 kg boabe la 
hectar". Cheia succesului stă în a- 
plicarea cu pricepere a agrotehni
cii înaintate, în executarea la timp 
și în bune condiții a tuturor lu
crărilor, în special a celor de în
treținere a culturilor, în hărnicia 
membrilor cooperatori. Vorbitorii
de mai sus, precum și alții, printre
care tov. 
cretar al

Ion Radu, prim-se- 
Comitetului raional

de partid 
președintele

Găești, Ion 
cooperativei

Vochin, 
agricole

din Strîmbeni, au arătat totoda
tă că este de datoria consilii
lor agricole locale să sprijine 
în mai mare măsură unitățile, și
îndeosebi pe cele rămase în ur
mă, în folosirea judicioasă a pă- 
mîntului, prin redarea în circuitul 
agricol a unor terenuri erodate sau
supuse eroziunii, ca și în combate
rea tendințelor de folosire în mod 
nejust a zilelor-muncă. Referitor 
Ia problemele mecanizării agri
culturii, delegații au propus Con
siliului Superior al Agriculturii și 
Ministerului Construcțiilor de Ma
șini să se ocupe de punerea in 
fabricație a noi tipuri de utilaje 
care să intre în dotația S.M.T.: 
mașini de împrăștiat îngrășăminte 
chimice și amendamente calcaroa- 
se, tractoare și alte mijloace 
auto cu gabarit mai mic, folo
sibile în zonele de deal etc. întru- 
cît în regiunea Argeș a luat o 
mare dezvoltare patrimoniul pomi- 
viticol, s-a sugerat Ministerelor Co

Cuvintarea tovarășului Paul Niculescu-Mizil
Transmițînd conferinței un cald 

salut tovărășesc din partea Comi
tetului Central al partidului, a Bi
roului Politic, a primului secretar 
al Comitetului Central, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, vorbitorul a 
scos în evidență faptul că nivelul 
înalt la care s-au desfășurat lu
crările oglindește maturitatea, com
petența și experiența bogată a or
ganizației regionale de partid, 
creșterea rolului conducător și 
răspunderii ei în toate domeniile 
vieții sociale.

Dezbaterea Directivelor celui 
de-al IV-lea Congres al P.M.R. cu 
privire la dezvoltarea economiei 
naționale, precum și a celor cu 
privire la valorificarea surselor 
energetice și electrificarea țării, a 
Statutului P.C.R., care au stat în 
centrul lucrărilor conferinței re
gionale, amploarea pe care au 
luat-o discutarea lor în organiza
țiile de partid, in întreprinderi, Ia 
sate. în instituțiile regiunii, sînt o 
expresie a adeziunii depline față 
de aceste documente, a hotărîrii 
de a lupta pentru traducerea lor 
în viață, a unității de monolit a 
organizației de partid din Argeș 
în jurul Comitetului Central.

Subliniind faptul că țara noas
tră seamănă astăzi cu un uriaș 
forum în care poporul, cu price
perea și înțelepciunea iui, făurește 
planurile dezvoltării patriei sale 
libere, vieții sale fericite, tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil a făcut o am
plă trecere în revistă a realizărilor 
dobîndite în anii șesenalului. 
Ele sînt rodul politicii consecvente 
marxist-leniniste duse cu fermi
tate de către partid de-a lun
gul întregii perioade care a 
trecut de la eliberarea țării pînă 
astăzi. Înțelegînd uriașa semnifi
cație a acestor victorii, poporul 
nostru a primit cu un sentiment 
de deplină aprobare, entuziasm și 
avînt creator, știrea despre elabo
rarea noii Constituții a patriei 
noastre, precum și propunerea ca 
denumirea patriei noastre să fie în 
viitor — Republica Socialistă Ro
mânia.

O contribuție de seamă la aceste 
mari succese au adus oamenii mun
cii din regiunea Argeș.

Darea de seamă cît și unii dele
gați au atras atenția asupra lip
surilor care există în diferite sec
toare din regiune, menționînd că 
îndeplinirea sarcinilor mari ale 
proiectelor de Directive cere mo
bilizarea tuturor energiilor pen
tru lichidarea acestor neajunsuri 
și realizarea exemplară a sarci

merțului Interior și Exterior cît și 
CENTROCOOP-ului amenajarea în 
bazinele pomicole a unor mari si
lozuri și cuptoare de păstrare și 
conservare a fructelor.

în darea de seamă s-a subliniat 
că, deși în ultimii ani s-au înre
gistrat succese în dezvoltarea șep- 
telului, în unele unități agricole 
numărul animalelor este scăzut, se 
obțin producții sub posibilități. 
Sînt unități din raioane ca Drăgă- 
șani, Rm. Vîlcea, Costești, Curtea 
de Argeș în care numărul vacilor 
și junincilor raportat la totalul e- 
fectiv de bovine este încă mic, sub 
media pe regiune. Consiliile agri
cole cît și consiliile de conducere 
ale gospodăriilor agricole de stat și 
cooperativelor agricole de pro
ducție trebuie să se ocupe cu cea 
mai mare atenție de îmbunătățirea 
structurii turmelor prin creșterea 
proporției vacilor și junincilor, în
grijirea rațională a tineretului bo
vin. S-a insistat, de asemenea, a- 
supra necesității asigurării unei 
puternice baze furajere, asupra 
permanentizării și calificării lucră
torilor din zootehnie etc.

— în proiectul de Directive — a 
arătat ing. Constantin Budan, direc
torul Stațiunii agricole Ștefănești — 
se acordă un rol important cerce
tărilor agricole. Este util ca 
planurile anuale de lucru să fie 
elaborate pe o bază mai largă de 
participare, de către Institutul 
central de cercetări agricole, iar 
pentru aplicarea lor să se pună un 
accent deosebit pe înzestrarea cu 
aparatură modernă a laboratoare

nilor. Să se acorde mai mare aten
ție dotării întreprinderilor, organi
zării cît mai bune a controlului 
tehnic în uzine, asigurîndu-se toate 
condițiile pentru a se realiza numai 
produse de înaltă calitate atît pen
tru piața internă cît și pentru ex
port.

După ce s-a referit la sarcinile 
privind realizarea unor indicatori 
de bază ai planului — productivi
tatea muncii, prețul de cost — 
vorbitorul a subliniat faptul că pe 
bună dreptate unii dintre delegați 
au ridicat problema creșterii ca
lificării cadrelor. De asemenea, 
așa cum a reieșit din lucrările 
conferinței, trebuie acordată o mai 
mare atenție aplicării și respectă
rii normelor de tehnică și secu
ritate a muncii.

Dezvoltarea industrială a țării 
presupune un însemnat volum de 
investiții. O parte a acestor inves
tiții vor fi repartizate și în regiu
nea Argeș. Realizarea obiectivelor 
de investiții preconizate cere o 
maximă eficacitate economică a 
acestora. Investițiile trebuie reali
zate exemplar atît în sectorul in
dustrial, agricol cît și în cel al 
obiectivelor social-culturale. Cu o 
atenție deosebită trebuie urmărite 
la construcțiile de locuințe, inten
sificarea ritmului lucrărilor, ridi
carea gradului de confort, îmbu
nătățirea finisajelor, darea în fo
losință la termenul stabilit.

Vorbitorul a făcut o amplă tre
cere în revistă a sarcinilor din do
meniul agriculturii. Principala pro
blemă este punerea în valoare a 
rezervelor mari pe care le are re
giunea. Este necesar să se 
acorde o mai mare atenție folosirii 
bazei materiale, a îngrășămintelor, 
lucrărilor de îmbunătățiri funciare, 
combaterii oricăror tendințe de 
risipă a fondului funciar.

Relevînd marea însemnătate a 
aplicării consecvente a principiu
lui cointeresării materiale, vorbi
torul s-a referit la Hotărîrea 
partidului și a guvernului privind 
unele măsuri de îmbunătățire a re
gimului de valorificare a produse
lor agricole.

Un obiectiv de seamă trebuie 
să-l constituie îmbunătățirea struc
turii efectivelor de bovine, mărind 
ponderea vacilor și junincilor în 
scopul dezvoltării rapide a produc
ției animaliere. Există posibilități și 
rezerve pentru creșterea număru
lui de vaci proprietate personală a 
membrilor cooperatori. Se impune 
o mai mare atenție pentru creșterea 
bovinelor în zonele de deal și 
munte și, o dată cu aceasta, o preo

lor stațiunilor, cît și a cîmpurilor 
experimentale cu mașini agricole 
adecvate.

Delegații au urmărit cu multă 
atenție cuvîntul tov. Nicolae Mi- 
hăilescu, vicepreședinte al sfatului 
populai regional, Constantin Ar- 
sene, învățător emerit, de la Școala 
de 8 ani nr. 3 din Pitești, Ilie 
Dima, prim-secretar al comitetului 
regional U.T.M., Gheorghe Iliescu, 
medic emerit, director al Spitalu
lui de adulți din Rm. Vîlcea, care 
au relevat succesele dobindite în 
dezvoltarea învățămîntului și să
nătății, răspîndirea cunoștințelor 
cultural-științifice pînă în cele 
mai îndepărtate locuri din re
giune. Tov. Constantin Matei, șeful 
secției de propagandă a comitetu
lui regional, s-a referit la munca 
ideologică desfășurată de organele 
și organizațiile de partid, la lărgi
rea sferei de cuprindere a propa
gandei de partid. Au fost, de ase
menea, subliniate rolul ce revine 
organizațiilor de partid în educa
rea tinerei generații, necesitatea 
dezvoltării pe mai departe a suc
ceselor obținute în acest domeniu.

Vii dezbateri au avut loc și pe 
marginea proiectului de Statut al 
Partidului Comunist Român. Tov. 
Petre Duminică, secretai' al comi
tetului regional de partid, Ion 
Pîrvu, mecanic de locomotivă la 
depoul C.F.R. Pitești, etc. s-au re
ferit la marea însemnătate princi
pială a acestui document de partid, 
care reflectă schimbările calitative 
petrecute în viața partidului, în o- 
rînduirea noastră. Tov. Iosif 

cupare susținută pentru asigurarea 
bazei furajere. Este necesar ca 
organele de partid și organi
zațiile de bază să desfășoare o 
muncă educativă și o îndrumare 
mai temeinică a consiliilor de con
ducere ale cooperativelor agricole 
de producție și a membrilor lor, în 
vederea combaterii risipei de zile- 
muncă, a oricăror forme de abu
zuri, de încăl.care a legilor și de
mocrației cooperatiste.

La Congres se va examina pro
iectul Statutului Partidului Comu
nist Român. Am ascultat aici cu 
deosebită satisfacție — a spus vor
bitorul — gîndurile exprimate de 
comuniști, fie ei membri de partid 
cu un stagiu îndelungat, fie tineri, 
cu privire la propunerea ca parti
dul nostru să poarte denumirea de 
Partidul Comunist Român. Intr-a
devăr, denumirea aceasta implică 
o înaltă responsabilitate. Ea con
sfințește o stare nouă de lucruri, 
progresele uriașe, creșterea puter
nică a partidului, dar în același 
timp pune noi obligații fiecărui 
membru al partidului.

Arătînd că succesele obți
nute în activitatea economică și so
cial-culturală a regiunii Argeș se 
datoresc capacității de organizare 
și de mobilizare a maselor, înaltei 
competențe, maturității și presti
giului de care se bucură organele 
și organizațiile de partid, vor
bitorul s-a referit la necesita
tea îmbunătățirii stilului de mun
că al organelor și organiza
țiilor de partid, a unui con
trol mai exigent privind îndeplini
rea hotărîrilor. Sublinierea princi
piului muncii colective în proiec
tul de Statut obligă toate organele 
și organizațiile de partid să milite
ze neabătut pentru aplicarea con
secventă a acestui principiu, sin
gurul în stare să asigure luarea 
celor mai juste hotărîri și aplica
rea lor în viață.

S-a vorbit în cadrul conferinței 
despre însemnătatea muncii ideo
logice pentru înarmarea membrilor 
de partid cu învățătura marxist- 
leninistă, cu politica partidului, cu 
cunoașterea hotărîrilor, aprecierilor 
partidului asupra problemelor vie
ții interne și internaționale. In ri
dicarea nivelului politic și ideolo
gic al membrilor de partid își află 
izvorul capacitatea organelor de 
partid de a rezolva problemele 
complexe, importante, care se pun 
în toate domeniile de activitate.

Vorbitorul s-a ocupat apoi de 
unele probleme din domeniul 
învățămîntului și artei, arătînd 

Himller și Constantin Țundrea, 
membri de partid cu stagiu înde
lungat, au evocat activitatea parti
dului din anii ilegalității, lupta 
sa eroică și și-au exprimat 
profunda satisfacție față de Ho
tărîrea plenarei C.C. al P.M.R. 
de a supune Congresului pro
punerea ca partidul nostru să 
poarte denumirea de Partidul Co
munist Român. „Ne bucură tot
odată nespus de mult — au preci
zat cei doi vorbitori — înalta pre
țuire pe care partidul nostru o 
acordă militanților mișcării revo
luționare din țara noastră".

Primit cu puternice aplauze, în 
încheierea lucrărilor a luat cuvîn
tul tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 
secretar al C.C. al P.M.R.

★

Conferința a ales apoi noul co
mitet regional, comisia de revizie, 
precum și delegații la cel de-al 
IV-lea Congres al partidului. în 
prima sa ședință plenară, comite
tul regional a reales în funcția de 
prim-secretar pe tovarășul Ștefan 
Matei.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, delegații la conferință au 
adoptat textul unei telegrame 
adresate Comitetului Central, în 
care se exprimă hotărîrea comu
niștilor, a tuturor oamenilor mun
cii din regiune, de a lupta pentru 
înfăptuirea sarcinilor de însemnă
tate istorică ce le va stabili Con
gresul al IV-lea al partidului.

Ion MARGINEANU 
Gheorghe CÎRSTEA

prețuirea pe care o acordă partidul 
cadrelor didactice, oamenilor de 
știință și cultură,

In ultima parte a cuvîntării, to
varășul Paul Niculescu-Mizil s-a 
referit la situația internațională. 
El a arătat că succesele poporului 
nostru în opera de construire a so
cialismului, creșterea prestigiului 
țării noastre aduc o contribuție 
la cauza luptei pentru socialism, 
pentru pace în întreaga lume, și a 
subliniat că partidul nostru mili
tează activ pentru unitatea mișcă
rii comuniste și muncitorești in
ternaționale.

Țara noastră duce o politică 
consecventă de dezvoltare a prie
teniei și a colaborării frățești cu 
toate țările socialiste, pentru dez
voltarea relațiilor de colaborare cu 
toate statele, indiferent de orîn- 
duirea lor socială, pe baza respec
tării principiilor independenței na
ționale și suveranității, egalității 
în drepturi, neamestecului în tre
burile interne ale altor popoare.

Cursul evenimentelor internațio
nale este determinat în zilele noa
stre din ce în ce mai mult de for
țele socialismului și păcii, care se 
ridică cu hotărîre împotriva poli
ticii duse de forțele agresive ale 
imperialismului. Provoacă îngrijo
rare și indignare acțiunile agresive 
ale imperialismului american îm
potriva poporului vietnamez și a 
altor popoare care luptă pentru li
bertatea și independența țării lor. 
Considerînd că este dreptul sfînt 
al fiecărui popor de a-și hotărî 
singur soarta, poporul nostru își 
exprimă solidaritatea și sprijinul 
deplin față de lupta eroicului 
popor vietnamez, condamnă acțiu
nile agresive ale Statelor Unite ale 
Americii în Vietnam.

Partidul și guvernul, poporul 
nostru își manifestă solidaritatea 
cu lupta popoarelor împotriva im
perialismului și colonialismului, a 
noilor forme de colonialism, cu 
lupta oricărui popor pentru zădăr
nicirea planurilor de extindere a 
războiului, pentru salvgardarea 
păcii.

In încheierea cuvîntării, tovară
șul Paul Niculescu-Mizil a spus : 
Avem un popor harnic, talentat, 
priceput. Avem un partid puternic, 
cu o bogată experiență, care înde
plinește cu cinste rolul de condu
cător în viața socială a țării noa

stre. Dispunem așadar de tot ce este 
necesar pentru ca mărețele sarcini 
puse în fața întregului popor de 
către partid să fie nu numai înde
plinite, ci și depășite.

Teatrul de operă și balet : 
Boema (orele 19,30). Teatrul de 
stat de operetă : Țara surîsului 
(orele 19,30). Teatrul «Lucia 
Sturdza Bulandra" (la teatrul de 
vară din parcul Herăstrău) : Fii 
cuminte. Cristofor ! (orele 20,30), 
(la teatrul de vară din parcul 
„N. Sălcescu") : Comedia erorilor 
(orele 20,30). Teatrul Mic (Str. C. 
Miile nr. 16): Doi pe un balansoar 
(orele 20) Teatrul satiric-muzical 
„C. Tănase" (la patinoarul ,,23 
August"): Revista în vacanță
(orele 20). Circul de stat : AUo, ici 
Paris ’ (orele 16 și orele 20).

CIMEMATOCRAF

Laleaua neagră — film pentru 
ecran panoramic • Patria (9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 2130). Săritură în în
tuneric ■ Capitol (completare Arta 
chineză de decupare — 9,30;
11,45; 14; 16,30- 18,45; 21; la gră
dină — orele 20,30). America, 
America (ambele serii) : Luceafă
rul (10; 13,15; 16,30; 20), Grivița 
(10; 13,15; 10,30; 19,45), Modern (10; 
13,15; 16,30; 20). Fiul căpitanului 
Blood — cinemascop : Republica 
(9,45: 11,45: 14; 18,15; 19; 21,15), 
Festival (8,45; 10,45: 13; 15,45; 18; 
20,15), Arenele Libertății (Parcul 
Libertății — orele 20,45), Melodia. 
(10; 12; 15; 17; 19; 21). Flamura (10- 
12; 14; 16: 18; 20). Ordinul An* : 
Carpați (10; 12; 14, 10; 18.15; 20,31)). 
Can-Can — cinemascop : Bucu
rești (9,30; 12 16: 18,30; 21). De doi 
bani violete : Expoziția realizări
lor economiei naționale a R.P.R. 
(Piața Scînteii .— orele 20,15), Fe
roviar (9,30; 11,30: 13,45; 16; 18f15;
20.30) , Excelsior (10; 12,15; 16,15;.
18,45; 21.15). Femeia necunoscută : 
Victoria (8.45; 11,15; 13,45; 16,15;
18,45; 21,15), Stadionul Dinamo 
(Șos. Ștefan cel Mare — orele 
20,15), Grădina ..Progresul" (Str. 
Ion Vidu ni. 5 — orele 20,30), 
Tomis (8,30; 11; 13,15; 16; 18,30; 21; 
la grădină — orele 20,30), Flo- 
reasca (10,30; 13; 15,30; 18; 20,30). 
Raby Mâtyâs : Central (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20.3u) Ciulești (16; 18,15;
20.30) . Scaramouche — cinema
scop : Lumina (9; 11, 13; 15; 17; 19; 
21), Unirea (completare Gelozie — 
11; 16; 18,15; la grădină — orele
20,30).  Hanka : Union (11; 15,30; 18;
20.30) . Program pentru copii :
Doina (10; 11.15; 12,30). Cînd Martin 
avea 14 ani • Doina (completare 
Sănătate Țakov — 14,30; 16,30;
18,30; 20.30). Secolul gîndiril ome
nești —- Locuința — Soare în sti
clă — Pictînd natura — Zosef Kel- 
monski — Artiști amatori : Tim
puri Noi (10—21 în continuare). 
Pe urmele lui Ahmed : Cultural 
(completare Scoarțe populare — 
16; 18,15. 20,30). Asta-i tot ce s-a 
întîmpiat : înfrățirea între po
poare (11.30; 1G; 18; 20), VOlga
(10; 12; 14,15; 16,30; 18,45: 21).
Nuntă cu peripeții : Dacia (com
pletare Hemingway — 9,15 — 16,15; 
în continuare, 18,45; 21), Drumul 
Sării (completare Celule amețite
— 11; 16; 18,15; 20,30). Joc limonadă
— cinemascop : Buzești (11,45; 14; 
16,15; 18.30). Nevasta nr. 13 : Crîn- 
gași (10,30; 16; 18.15; 20,30). Nu te 
atinge de fericire : Cosmos (com
pletare Comandantul regimentului
— 16; 18,15; 20,30). Winnetou —
cinemascop : Bucegi (completare 
Eu și oglinda — 10; 12,15; 16; 18.30; 
21; la grădină — orele 20,30), Mio
rița (completare Gelozie — 9,30; 
11,45; 14; 16,15: 18,30; 20.45). Arena 
circului Flacăra' (completare 
Smulse din împărăția sării — 16: 
18,15; 20,30). Bine ați venit!: Vi-, 
tah (completare Baletul negru din 
Senegal — 16; 18; 20). Spre culmi: 
Munca (12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) , Rahova (10,30; 15; 17; 19; la 
grădină — orele 20,30). Doi băieți 
ca pîinea caldă : Popular (comple
tare Drumurile celui de-al cin
cilea continent — 10,30; 16; 18,15;
20.30) . Roșu și negru (ambele se
rii) • Arta (11; 16; 19,15; la gră
dină — orele 20,15). Oliver Twist : 
Grădina „Doina" (Str. Doamnei 
nr. 9 — orele 20,30), Moșilor (15,30; 
18; la grădină — orele 20,30). 
Bufonul regelui : Grădina „Festi
val" (Pasajul Eforie — orele 20,30). 
Războiul vesel : Grădina „Bu
zești" (Str. Buzești nr. 9-11 — orele 
20,45). Logodnicele văduve : Vii
torul (completare Gura lumii — 
16; 18,15; 20,30). Rachetele nu tre- ; 
buie să decoleze — cinemascop : 
Colentina (completare Șapte se-> 
cole mai tîrziu — 16; 18: 20). Ne 
asumăm răspunderea: Progresul 
(11,30; 15,30; 18; 20,15). Cronica
unul bufon : Lira (completare Noi 
și soarele — 15,30; 18; la grădină
— orele 20,30). Fernand cow-boy :
Ferentari (completare Comori de 
artă românească — 10,30; 16; 18,15;
20,30).  Regina cîntecelor : C'otro- 
ceni (10.30; 13,45; 16; 18.30; 21).
Neamul Șoimăreștilor — cinema
scop (ambele serii) : Pacea (com
pletare Șopîrie — 10; 16.15; 19.30). 
Diavolul deșertului : Grădina „Vi- 
tan" (Calea Dudești — orele 20,30). 
Ucigașii de femei : Grădjna „Pro- 
gresul-Pârc" (Piața Libertății
— orele 20,30). Cerul și mocirla : 
Grădina „Colentina" (Șos. Colen- 
tina nr. 84 — orele 20,15).

TELEVIZIUNE

Orele 8,50 — Gimnastica de în
viorare la domiciliu 9,00 — Rețeta 
gospodinei. 9,30 — Emisiune pen
tru copii și tineretul școlar — 
Telejurnalul pionierilor — Poftiți 
pe aeroport ! — Poșta copiilor 
11,00 — Emisiunea pentru sate. 
13,00 — 14,00 — Concert de mu
zică ușoară. Transmisiune de la 
Berlin. în jurul orei 18,00 — 
Fotbal. întîlnirea dintre repre
zentativele U.R.S.S. și Braziliei. 
Transmisiune de la Moscova. 
19,45 — Jurnalul televiziunii. 20,00 
— Filmul ,,Muzica în pădure". 
20,30 — Filmul documentar „Mu
reșul de argint". 20,50 - Maeștrii 
genului scurt : Hans Christian 
Andersen. Prezintă Zoe Dumi- 
trescu-Bușulenga. 22,00 — Buletin 
de știri. 22,10 — Telesport. In în
cheiere : buletin meteorologic.

Timpul probabil pentru zilele 
de 5, 6 și 7 iulie. în țară : Vreme 
ușor instabilă la început, mâi 
ales în nordul țării, apoi în gene
ral frumoasă. Cerul va fi schim
bător, mai mult senin î.n a doua 
parte a intervalului. Aversă le- 
cale de ploaie. însoțite de descăr
cări electrice. Vînt slab pînă la 
potrivit din vest. Temperatura tn 
creștere. Minimele vor fi cuprinse 
între 12 și 22 grade, iar maximele 
între 22 și 32 grade. în București: 
Vreme ușor instabilă la. început, 
apoi în-general frumoasă. Ten
dințe de ploaie slabă la începutul 
intervalului Vîntul va sufla slab, 
pînă la potrivit. Temperatiita în 
creștere.
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care 
plan 
eco- 
bază

EXEMPLUL PERSONAL In miezul activității
șantieruluiAL COMUNISTULUI

b-

I însă pe 
tehnicienii, 
specialiști 

— să pro- 
dezbatere

Vom dezvolta Ia fiecare membru de partid simțul 
de răspundere pentru interesul general, conștiința că 
în orice împrejurare a vieții trebuie să acționeze ca 
un militant obștesc.

CONCENTRARE SPRE ESENȚIAL, SUPLEȚE,

Un obiectiv de im
portanță majoră care 
încă de pe acum tre
buie să stea în atenția 
organizațiilor de par
tid din întreprinde
rile siderurgice hune- 
dorene este perfec
ționarea pregătirii 
profesionale a munci
torilor, inginerilor și 
tehnicienilor.

înfăptuirea obiectivelor stabilite 
prin proiectul de Directive este 
strîns legată de sarcinile ce decurg 
din proiectul de Statut și anume de 
perfecționarea continuă a activității 
organizațiilor de partid.

In condițiile ridicării gradului 
de tehnicitate și accentuării 
procesului de diversificare a

producției este necesar să con
centrăm munca politică a orga
nizațiilor de partid in special 
spre rezolvarea celor mai im
portante probleme ale locului 
de muncă.

Este semnificativă în această pri
vință experiența organizațiilor de 
bază pe schimburi din secția a Il-a 
furnale de la Combinatul siderurgic 
Hunedoara care, pentru a mobiliza 
colectivul la realizarea unei produc
ții sporite de fontă, și-au îndreptat 
atenția spre găsirea celor mai bune 
soluții în vederea realizării unor 
indici mai înalți de utilizare a agre
gatelor și a reducerii consumurilor 
specifice de cocs. Discutînd în adu
nările generale această problemă, 
comuniștii au ajuns la concluzia că 
există posibilități ca fonta pe 
furnaliștii o vor produce peste 
să fie realizată numai cu cocs 
nomisit. Fiecare organizație de
a alcătuit un plan de măsuri menite

Gheorghe NECULA 
prim-secretar 

al Comitetului regional 
P.M.R. București

Proiectul de Statut al Partidului 
Comunist Român, sinteză a uriașei^ 
experiențe acumulate de partidul “ 
nostru în toate domeniile, repre
zintă nu numai un tablou clar și 
armonios al structurii organizato
rice a partidului, ci și un adevă
rat far călăuzitor pentru munca și 
viața fiecărui comunist. Din ca
pitolul „Membrii de partid ; înda
toririle și drepturile lor“ se con
turează cu limpezime fizionomia 
politico-morală a comunistului, ca 
om înaintat al societății noastre, 
purtător înflăcărat al ideilor marx- 
ism-leninismului, militant neo
bosit pentru cauza socialismului și 
comunismului. Pentru majoritatea 
covîrșitoare a comuniștilor aceste 
îndatoriri nu sînt simple abstracții, 
ci norme concrete, efective de via
ță, pe care le ilustrează prin întrea
ga lor comportare în colectivul 
unde muncesc, în societate.

Criteriu] fundamental de a- 
preciere a atitudinii exem
plare față de sarcinile profe
sionale este contribuția adusă 
ia îndeplinirea obiectivelor 
de pian, la introducerea teh
nicii noi, la ridicarea calității 
produselor, la bunul mers al 
prodncției în general.

O pildă elocventă prezintă organi
zația de partid, comuniștii de la 
Șantierul Naval din Oltenița. Rea
lizările importante dobîndite în 
această întreprindere sînt strîns 
legate de munca plină de abnega
ție a unor membri de partid cum 
sînt cei din brigada de construc
tori condusă de Gheorghe Tătaru, , 
care s-au situat mereu în fruntea 
acțiunilor pentru promovarea me- ' 
todelor tehnologice avansate.

Viața demonstrează că au- I 
toritatea și prestigiul comu- j 
nistului se întemeiază pe i 
voința sa hotărîtă de autode- I 
pășire, pe faptul că nu se > 
mulțumește niciodată cu ni
velul atins, cu succesele ob- > 
ținute, că învață și se perfec- i 
ționează mereu, antrenind și ' 
pe cei din jurul său pe fă- I 
gașul larg al continuei îmbo
gățiri a cunoștințelor.

muniștiî Radu Gheorghe, Mircea 
Ilarion, Ion Firică, Nicolae Stama- 
te, care au observat primii perico
lul, n-au stat pe gînduri nici o 
clipă, au chemat în ajutor vecinii 
și, înainte ca apa să se reverse, 
au construit pe canalul 
pe terenul cooperativei 
protector.

Dar nu numai în 
acțiuni ieșite din comun se 
manifestă această trăsătură 
definitorie a comunistului, ci 
mai ales în îndeplinirea sar
cinilor obștești de fiecare zi, 
așa-zis „prozaice", care cer, In 
schimb, perseverență, încor

darea cotidiană a voinței —
valorificarea rezervelor interne

■ Cont. AUREL LOGHIN, se- 
" cretcnul comitetului de 
partid din Centrul universitar 
Iași: Propun ca articolele 42 
și 43 din proiectul de Statut, 
care cuprind prevederi în le
gătură cu organizațiile de par
tid de subordonare raională, 
să fie grupate într-un subca
pitol al capitolului 
să se prevadă mai 
buțiile comitetelor 
faptul că își aleg 
De asemenea, cred 
bui precizate atribuțiile comi
tetelor de partid ale centrelor 
universitare.

6, în care 
exact atri- 
de partid, 
un birou, 
că ar tre-

Puterea de organizare și 
de mobilizare a colectivu
lui de către organizația de 
partid se manifestă nu nu
mai în acțiuni de mare 
amploare, dar și in fapte 
care par obișnuite.

ce trece 
un dig

astfel de

în
ale producției sau în întărirea eco
nomică a cooperativei agricole de 
producție, în creșterea rolului 
opiniei publice în combaterea unor 

I stări de spirit înapoiate. Și în re- 
| giunea noastră întîlneștî mii de 
! exemple de comuniști care, după 
I terminarea orelor de producție, 
I își consacră o bună parte din 
I timpul lor liber muncii obștești, 

antrenării maselor la înfăptuirea 
r unor lucrări gospodărești. Sîntem 
F hotărîți să îndrumăm cu și mai 
ș multă stăruință organizațiile de 
f partid în munca lor educativă spre 

a dezvolta la fiecare membru de 
partid simțul de răspundere pentru 
interesul general, conștiința că în 
orice împrejurare a vieții trebuie 
să acționeze ca un militant obștesc.

E un adevăr evident că între 
viața publică și cea personală a o- 
mului există o strînsă dependență, 
că ele se întrepătrund și se influen
țează reciproc. De aceea partidului

(

I. 
k

nu-i poate fi indiferentă compor- 
T tarea membrilor săi în familie și f ------ ---- ------- ■ . ,------
r 
i 
F

societate. Comunistului îi este pro
prie unitatea indisolubilă între 
vorbe și fapte, opusă fățărniciei și 
duplicității caracteristice moralei 
burgheze. Sînt străine profilului 
moral al comunistului subestima
rea vieții de familie, tratarea to
varășei de viață ea pe o ființă in
ferioară, ignorarea unei asemenea 
obligații esențiale ca educarea cu 
grijă a copiilor.

Faptele arată că acolo unde 
organizațiile de partid și-an 
format deprinderea sănătoasă 
de a nn trece cu vederea ase
menea comportări, de a nu le 
considera „aspecte secunda
re", lipsite de importanță, ci 
de a le trata în mod principial 
și intransigent, 
climat etic în 
nomene devin 
mai rare.

Bune rezultate au 
ceastă direcție comitetele raionale 
de partid Turnu Măgurele și Ale
xandria, care desfășoară o muncă 
educativă nu cu caracter de „cam- 

I ’panie", ci continuă și perseveren- 
I .... ' ’ ....................
I 
| 
I

I I

1 
if

ț

Dacă acest adevăr e valabil pen
tru orice loc de muncă, el are o 
importanță cu atît mai mare în 
noile întreprinderi, unde mijloa
cele tehnice moderne și tehnologia 
înaintată pretind o temeinică și 
"Smplexă pregătire profesională, 
ințelegînd însemnătatea acestei 
cerințe, comunistul Nicolae Bădu- 
lescu, maistru principal la Combi
natul chimic din Turnu Măgurele, 
a deprins cu sîrguință tainele noi
lor utilaje și ale complicatelor 
procese tehnologice, ajungînd un 
adevărat „stăpîn al tehnicii". Cu
noștințele însușite și experiența 
acumulată l-au ajutat să facă unele 
inovații care aplicate în procesul 
de producție au contribuit la da
rea în folosință înainte de termen 
a unor utilaje Ia fabrica de acid 
sulfuric și, prin urmare, la reali
zarea de produse suplimentare. El 
s-a simțit dator să împărtășească 
din cunoștințele sale și altora, 
rijinindu-i în perfecționarea ca

sării : din inițiativa sa a fost 
organizat un curs pentru ridicarea 
calificării.

O trăsătură caracteristică a co
munistului este înaltul spirit de 
răspundere pentru treburile ob
ștești.

In orice împrejurare a vieții 
comunistul pune mai presus 
de orice interesul general.

Există momente care solicită din 
plin manifestarea abnegației, dă
ruirii de sine. O asemenea împre
jurare s-a ivit recent în coopera
tiva agricolă de producție „23 Au
gust" din comuna Bragadiru, cînd, 
din cauza creșterii nivelului ape
lor Dunării, orezăria și izlazul’ _____ ____________ _

i țerau amenințate cu inundația. Coe* _ tualei etape istorice.

s-a creat un 
care aceste fe- 

din ce în ce

obținut în a-

tă, călăuzind organizațiile de 
partid în popularizarea largă a 
exemplelor înaintate și în comba
terea fără reticențe a celor mai 
„mărunte", în aparență, abateri de 
la principiile moralei comuniste. 
Este necesar să dăm un ajutor mai 
eficient pe acest tărîm unor comi
tete raionale cum sînt cele din 
Răcari și Oltenița, unde nu s-a 
manifestat intransigența cuvenită 
față de astfel de cazuri și unde în 
activitatea educativă s-au făcut 
simțite serioase slăbiciuni.

Proiectul de Statut ridică pe o 
treaptă și mai înaltă titlul de 
membru al Partidului Comunist 
Român. Dezbaterile vii care au loc 

Jc în aceste zile și în organizațiile 
’ f de partid din regiunea noastră de- 

! monstrează că principiile ce că- 
I’ lăuzesc prevederile privitoare la 
! îndatoririle și drepturile membru- 
' lui de partid sînt considerate de 

comuniști ca un îndreptar de 
muncă și de viață care chezășu- 

1 iește forța organizațiilor de partid, 
capacitatea lor de a înfăptui cu 
succes importantele sarcini ale ac-

't

■H Lector CALIN IGNAT, loc- 
" țiltor al secretarului co
mitetului de partid din Cen
trul universitar Iași: Consi
der că ar fi indicat ca for
mularea articolului 20, vala
bil pentru orice comitet de 
partid, să fie inclusă în ar
ticolul 13, după alineatul A, în 
felul următor: în caz de 
descompletate a C.C. al P.C.R., 
a comitetelor regionale, ra
ionale și orășenești, orășe
nești de subordonare raională 
șl din întreprinderi, instituții și 
comune, locurile devenite va
cante vor fi completate din rîn- 
dul membrilor supleanți.

■| FLOREA GHEORGHE, se- 
cretar al comitetului de 

partid de la Fabrica de ciment 
Medgidia : Propun ca în pro
iectul de Statut al partidului 
să fie înscrise și sarcinile ce 
revin grupelor de partid pe 
blocuri și străzi.

■| Maior IONEL DALBAN, 
membru al P.M.R., lector 

la o catedră de științe sociale: 
Articolul 10, punctul a, să fie 
formulat astfel : „Excluderea 
se hotărăște de către adu
narea generală a organiza
ției de bază cu majoritatea de 
două treimi a membrilor săi și 
se confirmă de către comitetul 
raional sau orășenesc ae su
bordonare regională*.

Socotesc că astfel se mă
rește responsabilitatea față de 
aplicarea sancțiunii de partid 
supreme : excluderea.

Așa cum se arată în proiectul 
de Directive ale Congresului al 
IV-lea al P.M.R., contribuția prin
cipală la sporul producției de 
fontă și oțel între anii 1966—1970 
o va avea Combinatul siderurgic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej' ale că
rui sectoare de bază vor intra în 
funcție între anii 1966—1968. Pen
tru realizarea acestui important 
obiectiv se vor mobiliza însemna
te mijloace financiare și materia
le, investițiile 
tind circa 70 
total destinat

Realizarea 
cere, pe lingă investițiile 
și un efort uman deosebit, mobi
lizarea hărniciei și 
creatoare a miilor de 
tori.

E greu să cuprinzi 
nostru din ochi, dar să 
In miezul problemelor pe care le 
ridică fiecare obiectiv sau loc de 
muncă este și mai greu, 
tul depinde de oameni, 
aceea aș dori să subliniez < 
de la început — lucru pe 
l-au făcut mulți comuniști 
prilejul dezbaterii proiectului 
Statut în organizațiile noastre — 
că una dintre îndatoririle esen
țiale ale organizației de partid 
este de a mobiliza toate resurse
le, pasiunea, spiritul de inițiativă 
al puternicului colectiv al șantie
relor, de a ridica pe fiecare con
structor la nivelul răspunderii ce 
ne-a fost încredințată de 
Cu o deosebită claritate 
drumă în această privință 
lui din proiectul de Statut 
referă la organizațiile de bază ale 
partidului. Puterea de organizare și 

' de mobilizare a colectivului de că- 
- tre organizația de partid se mani- 
' festă nu numai în acțiuni de mare 
amploare dar și în fapte care trec 

: uneori neobservate, par obișnuite, 
' Toate laolaltă dovedesc însă cît 
' de mult a crescut rolul conducă
tor al organizației de partid_ în 
vtața șantierului. Să iau un sin
gur exemplu din sutele care s-ar

alocate 
la sută din 
siderurgiei.
mărețului

reprezen- 
volumul

obiectiv 
statului.

capacității 
construc-

șantierul 
pătrunzi

To- 
De 

chiar 
care 

i cu
de

partid, 
ne în- 
capito- 

care se

putea da. Pe șantier și-au stabilit 
„reședința" zeci și zeci de pro- 
iectanți ai obiectivelor. Prezența 
proiectanților, asistența lor tehni
că nu i-a împiedicat 
mulți dintre inginerii, 
constructorii noștri — 
cu merite recunoscute 
pună în adunările de 
a proiectului de Statut ca sfera de , 
preocupări a organizațiilor noas-j 
tre de bază să se lărgească, cu
prinzând și acele probleme care 
sînt legate de îmbunătățirile ce 
pot fi aduse pe parcurs, prin so
luții de înalt nivel tehnic, proiec
telor. S-a și stabilit pentru unii 
dintre specialiștii noștri — în a- 
fara atribuțiilor de serviciu — 
sarcina de a reexamina detalii de 
proiecte, de a propune soluții cît 
mai avantajoase și la nivelul ac
tual al tehnicii.

Dezbătînd proiectul de Statut al 
Partidului Comunist 
membri de partid de 
noastre s-au referit 
rîndurilor partidului, 
noastră cuprinde peste 2 800 
membri și candidați de 
Organizația este puternică, ea re- 
prezentînd o forță prin numărul și 
calitatea membrilor săi. Din rîn- 
durile comuniștilor fac parte sute 
de muncitori cu o calificare înaltă 
și o bogată experiență în munca 
pe șantiere, tehnicieni și maiștri 
cu autoritate, dintre cei mai com
petent în meseria lor. Mai bine 
de o treime din numărul total al 
inginerilor de pe șantierele noas
tre sînt membri sau candidați de 
partid.

Crește văzînd cu ochii combi
natul. La fel cresc și oamenii. în 
toate adunările de dezbateri a 
proiectului de Statut comuniștii 
au subliniat faptul că renunțarea 
la stagiul de candidat cere o ma
ximă exigență și răspundere 
acordarea recomandărilor, în 
xaminarea cererilor de primire în 
partid, precum și o grijă accentu
ată pentru educarea noilor mem
bri de partid.

Cu satisfacție au primit comu
niștii de pe șantierul nostru în
scrierea printre îndatoririle mem
brilor de partid a aceleia privind 
îndeplinirea în mod exemplar a 
sarcinilor prolesionale și obștești, 
îmbunătățirea necontenită a pregă
tirii profesionale. Și este cît se 
poate de firesc. Pe un șantier 
cu lucrări de atare complexi-, 
taie și de un nivel tehnic

rldicat, comuniștii trebuie să se 
afiș în primele lînduri ale luptei 
pentru progresul tehnic. Intr-una 
din ședințele comitetului nostru 
de partid a fost analizată pregă
tirea cadrelor. Conducerea com
binatului a întocmit un plan pri
vind recrutarea și pregătirea lor. 
Planul parcă fotografiază pers
pectiva. S-a stabilit pentru viitoa
rele obiective nu numai numărul 
de oameni, dar și locul fiecărui 
muncitor, maistru, inginer.

Atribuim o mare atenție re
partizării membrilor de par
tid în locurile cheie, hotărî- 
toare ale producției și, în a- 
celași timp, pregătirii lor din 
vreme pentru a constitui ade
vărate exemple de urmat în 
stăpînirea tehnicii ce le va fi 
încredințată.

Român, mulți 
pe șantierele 
la întărirea 

Organizația 
de 

partid.

în 
e-

E locul însă să spun că în în
drumarea școlilor profesionale și 
de maiștri, în grija pentru pregă
tirea temeinică a elevilor și pen
tru educația lor, organizațiile de 
bază respective, conducerea com
binatului, comitetul sindicatului și 
cel de U.T.M. manifestă încă o 
bună doză de formalism, abuzîn- 
du-se de metode educative bune 
de scos la pensie. In cazul șan
tierelor noastre cursurile de scur
tă durată, calificarea la locul ds 
muncă nu rezolvă problema pre
gătirii temeinice profesionale a 
oamenilor. în scopul ridicării gra
dului de calificare al muncitorilor 
se cer măsuri pentru organizarea 
eventual a unor cursuri serale de 
cel puțin 6 luni.

♦
Intîlnim zilnic nenumărate fap

te care dovedesc mîndria miilor 
de constructori de a ști că fac 
parte dintre cei care construiesc 
unul din cele mai mari obiective 
industriale ale țării.

să popularizeze și să generalizeze 
această 
șenesc 
despre 
extinsă
de la Combinatul siderurgic Hune
doara și de la uzina „Victoria“Că- 
lan ; ea a găsit apoi un larg ecou 
și în rîndul colectivelor de la ex
ploatările 
Ghelar.

Eficienta 
desfășurate 
țiativei furnaliștilor 
faptul că indicele de utilizare a fur
nalelor a crescut, fată de anul

1959, cu 43 Ia sută la Combi
natul siderurgic Hunedoara și 
72 la sută la uzina „Victoria"- 
Călan, indeplinindu-se astfel 
sarcina trasată de cel de-al 
III-lea Congres al partidului.

primele cinci luni ale acestui an 
furnaliștii de la Hunedoara și Călan 
au realizat peste prevederile planu
lui mai bine de 43 000 tone de fontă 
numai cu cocs economisit. Dezbate
rile pe marginea proiectelor de Di
rective au scos în evidență că ac
țiunea de creștere a indicilor de u- 
tilizare prin îmbunătățirea încărcă
turii furnalelor trebuie să fie conti
nuată cu și mai multă perseverentă.

Specificul proceselor <ie pro
ducție din întreprinderile Hu
nedoarei, complexitatea și mul
titudinea problemelor noi care 
se ivesc in permanență pun în 
fața organizațiilor de partid sar
cina de a îmbina permanent 
preocupările pentru rezolvarea 
sarcinilor curente cu orientarea 
spre obiectivele de perspectivă.

ultimii ani, la Hunedoara au fost 
puse în funcțiune o serie de obiec
tive industriale noi. Organizațiile de 
partid de la secțiile de oțelării și la
minoare s-au îngrijit din timp de 
pregătirea cadrelor necesare. Aceas
ta a făcut ca, într-un termen relativ 
scurt de Ia intrarea în funcțiune a 
noilor agregate, să se atingă princi
palii indicatori tehnico-economici 
planificați.

Dacă analizăm activitatea organi
zațiilor de partid din sectoarele 
principale de producție ale Combi
natului siderurgic Hunedoara și ale 
uzinei „Victoria" din Călan, consta
tăm că în prezent cea mai mare par
te a muncii lor este consacrată sar
cinilor la zi. Mai puțin se pot dis
tinge însă liniile directoare ale preo
cupărilor de viitor. Așa stau lucru
rile, de exemplu, la laminorul de 
benzi și profile mijlocii. In condițiile 
actuale nu ne mai putem limita să a- 
nalizăm felul cum se realizează 
cinile de azi, trebuie să avem 
odată permanent in vedere ce 
fi mîine. încă din acest an ne pro
punem să creăm condițiile pentru 
realizarea principalilor indicatori ai 
anului viitor.

Sporirea producției de metal și 
îmbunătățirea calității lui se va rea
liza pe seama folosirii mai bune a 
agregatelor, a perfecționării și in
troducerii unor procese tehnologice 
noi.

inițiativă. Comitetul oră- 
s-ă îngrijit ca inițiativa 
care am amintit să fie 
în toate secțiile de furnale

miniere

întregii 
pentru

în

In

din Teliuc și

munci politice 
dezvoltarea ini- 
este ilustrată de

sar- 
tot- 
va

De aceea, un obiectiv de im
portanță majoră, care încă de pe 
acum trebuie să stea în atenția 
organizațiilor de partid din în
treprinderile siderurgice hune- 
dorene, este perfecționarea pre
gătirii profesionale a muncitori
lor, inginerilor și tehnicienilor.

felul acesta vor putea fi îndepli-

Scopul muncii noastre de par
tid este acela de a ridica în
tregul colectiv la înălțimea în
crederii și cinstei ce ni s-a a- 
cordat, a mărețelor sarcini tra
sate in istoricele documente 
ale partidului.

Ștefan RADULESCU
secretar al Comitetului de partid 
de la Combinatul siderurgic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej" — 
Galați

în
nite în mai bune condiții sarcinile 
legate de însușirea temeinică a teh
nicii noi, de producerea a noi mărci 
de oteluri cu caracteristici supe
rioare, de lărgirea gamei sortimente
lor de laminate și produse finite.

Comitetul orășenesc de partid Hu
nedoara își propune să asigure în
tregii munci de partid o adresă pre
cisă și mobilizatoare.

Pogea BRINCOVEANU 
prim-secretar
al Comitetului orășenesc de partid 
Hunedoara

Răspunderea comuniștilor pentru munca in sindicate
Consider că ar fi necesar ca în Statut să 

se precizeze o anumită periodicitate a dări
lor de seamă prezentate de comuniștii care 
muncesc în sindicate și în alte organizații 
----------Z. ------ ,a ar spori disciplina și e-de masă. Aceasta 
xigența partinică.

In lumina proiectului de 
Statut al Partidului Comunist 
Român, o deosebită însem
nătate capătă activitatea 
membrilor de partid în rîn- 
durile organizațiilor de masă 
și obștești.

Avînd în vedere specificul 
Industrial al raionului nostru, 
ponderea înfreprinderilor sa
le în ansamblul ramurilor 
economice respective, marele 
număr de muncitori, tehni
cieni, ingineri concenfrafi în 
aceste uzine și fabrici, aten
ția noastră este în mod spe
cial îndreptată spre întărirea 
muncii comuniștilor în sindi
cate, spre asigurarea — prin 
intermediul sindicatelor — a 
unei largi participări a mase
lor muncitoare la conducerea 
activității economice din în
treprinderi, la exercitarea 
controlului obștesc.

Propria noastră experiență 
-'demonstrează cît de fertil* 

este antrenarea de cifre sin
dicate a unui cît mai mare

număr de muncitori înaintați, 
de cadre inginerești compe
tente la rezolvarea multiple
lor și complexelor probleme 
ale producției moderne. 
Fiind cea mai largă, cea 
cuprinzătoare organizație 
masă a oamenilor muncii 
țara noastră, sindicatele 
de un neprețuit ajufor
scoaterea la lumină a resurse
lor de inițiativă 
gospodăresc ale 
muncesc.

mai 
de 

din 
sînt 

în

și spirit 
celor ce

Pentru ca 
»*-jl exercite 
Importanta menire tn so
ci et atee noastră, avem 
îndatorirea să asigurăm, 
prin membrii de partid 
care lucrează în comite
tele sindicatelor din In

s' treprinderi, funcționarea 
lor democratică, manifes- 
tfnd o atitudine plină de 
grijă față de cel 
partid.

Edificatoare în multe 
vinfe este experiența

sindicatele 
din plin

f*r*

pri- 
acu-

mulată pe această linie de 
organizațiile de partid din 
întreprinderile „23 August", 
„Republica", „F.R.B." și al
tele. Tovarășii din comitetul 
de partid de la „Electro- 
aparafaj" au dovedit că știu 
să lucreze cu sindicatul, să 
folosească multilateral posibi
litățile acestuia, fără a i se 
substitui în îndeplinirea func
țiilor sale specifice.

Totul pornește chiar de la 
munca desfășurată în comite
lui sindicatului pe uzină. 
Membrii de partid din comi
tetul sindicatului (18 din 31) 
alcătuiesc nucleul de inițiati
vă și orientare, care dă vi
goare
munci sindicale. Comitetul de 
partid și-a dat seama că mult 
mai rodnică și mai stimula
toare decît metodele admi
nistrative, decît limitarea la 
„indicații* și „dispoziții" este 
orientarea activității sindica
le din întreprindere prin in
termediul comuniștilor din 
comitet, care explică pe larg 
și convingător necesitatea a- 
dopfării anumitor hotărîri 
menite să contribuie la 
îmbunătățirea muncii. Dat 
fiind că membrii de partid 
din comitetul sindicatului 
sînt oameni cu autorita-

și dinamism

te și prestigiu, care dove
desc prin întreaga lor activi
tate că pun mai presus de 
orice interesul general, cu- 
vînful lor se bucură de greu
tate. Totodată, ei au grijă să 
stimuleze inițiativa și energia 
celor fără de partid din co
mitete, exercifîndu-și din 
plin înrîurirea educativă asu
pra lor. Munca sindicală dă 
și posibilitatea verificării ca
lităților politico-morale ale 
tovarășilor din activul fără de 
partid, a educării comuniste 
a acestora, anfrenîndu-i la 
îndeplinirea unor sarcini 
concrete. în munca de res
ponsabil al comisiei ingineri
lor și tehnicienilor din uzină, 
pe care o desfășoară cu mult 
spirit de răspundere de mai 
mulți ani, s-a maturizat politi
cește tînărul inginer Dragoș 
Simulescu, care a fost primit 
nu de mulf în organizația de 
partid.

Cu toate rezultatele obți
nute trebuie să arăt că ne-am 
ocupat încă 
generalizarea 
de muncă.

Se știe 
sarcinile
sindicatelor 
zarea consfătuirilor 
producjie

prea puțin de 
acestor metode

că una dintre 
de seamă ale 

este organi- 
de

expresie a

în
intreprinderi-

uzinele din 
majoritatea 

organizațiilor

largului democratism pro
priu orinduirii noastre, 
manifestare a rolului activ 
ai maselor muncitoare 
conducerea 
lor.

In fabricile și 
raionul nostru, 
covîrșifoare a
de partid se preocupă siste
matic de această problemă, 
sprijină și îndrumă sindicate
le în îndeplinirea acestei im
portante sarcini. La Uzina de 
pompe, bunăoară, consfătui
rile sînt bine organizate, pe 
baza unor materiale temeinic 
pregătite de conducerea în
treprinderii și de comitetul 
sindicatului, ceea ce asigură 
un teren fertil de dez
batere a celor mai însemnate 
probleme ale activității eco
nomice din întreprindere. 
Comuniștii „dau tonul" dis
cuțiilor, ridicînd probleme de 
importanță majoră și stimu- 
lînd prin exemplul lor parti
ciparea activă la dezbatere 
și a celor fără de partid.

Nici în această privință nu 
sînt însă epuizate bogatele 
posibilități de care dispun 
organizațiile de partid, sindi
catele din raionul nostru.

Socot de mare însemnătate 
acea prevedere a proiectului

de Sfafuf care obligă pe 
membrii de partid din con
ducerea organizațiilor de 
masă și obștești să raporteze 
organelor de partid despre 
activitatea lor pentru realiza
rea sarcinilor ce revin aces
tor organizații, pentru tradu
cerea în viață a hotărîrilor 
și directivelor partidului. Ne 
vom strădui să asigurăm 
viitor o cît mai înaltă
gență față de munca pe care 
o desfășoară comuniștii 
sindicate.

Obiective deosebit de im
portante stau Tn fața între
prinderilor din raionul nostru 
în lumina proiectelor de 
Directive ale Congresului 
partidului. Pentru înfăptuirea 
lor la nivelul pe care ni-l 
impune însuși spiritul acestor 
însemnate documente 
partid, avem datoria
muncim cu întreaga energie. 
In această direcție sindicate
lor le revin sarcini de mare 
răspundere, iar comuniștilor 
care muncesc în organele lor 
de conducere le incumbă 
obligația de a munci fără 
precupețire pentru înfăp
tuirea lor exemplară.

pe 
exi-

în

de 
să

Dumitru NECȘOIU 
prim-secretar al Comitetului 
raional de partid 23 August
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din
Samotracia

Acad. G. OPRESCU

Muzeul Luvrului, cu 
toată imensa lui bogăție 
în opere de artă din toa
te timpurile, in ce pri
vește arta veche gre
cească nu posedă ansam
bluri de importanța și de 
strălucirea celor din Mu
zeul Britanic, unde a- 
proape întreaga decorație 
a Parthenonului, deci 
partea esențială a crea
ției lui Phidias, se găsește 
expusă de multă Vreme. 
Aici numai, bine prezen
tate, se pot admira fron- 
toanele și frizele faimoa
se, în cea mai mare par
te complete, aurite încă 
de patina delicată, pe 
care două milenii de 
soarele și de cerul uscat 
al Greciei, au depus-o pe 
marmura sculpturilor. ÎH 
schimb, însă, Luvrul se 
mîndrește cu cîteva din
tre statuile feminine cele 
mai celebre, cum sînt Ve
nus din Milo și Victoria 
din Samotracia. De aceea, 
atunci cînd doresc să cu
noască cu adevărat punc
tul culminant atins de 
arta grecească în redarea 
splendorii trupului feme-

me, rezistente la eforturi 
fizice, și purtînd un 
vestmint, pe care puterea 
Vtntului îl lipește com
plet în față de trupul ad
mirabil de armonios con
struit, pe cînd la spate îl 
agită în chip vehement.

Și ei îi lipsesc părți e- 
sențiale din trup: capul, 
mîinite și partea de jos a 
picioarelor. Ce este de 
necrezut, este că aceste 
lipsuri aproape nu se ob
servă, nu ne gîndim la 
ele cînd privim făptura 
desăvîrșită a Victoriei, 
/iindefi elanul mișcării 
este atit de puternic ex
primat, incit fără voie o 
vedem zburînd și ne vin 
in minte acele siluete de 
păsări călătoare, la care 
nu mai distingem detalii
le, ci numai forma lor 
elegantă și atit de propi
ce plutirii in aer, care se 
proiectează pe cer. Minu
nea pe care a realizat-o 
autorul acestei statui este 
tocmai că ne-a dat im
presia de a o vedea în 
momentul în care își ia 
elanul, dar totuși în așa 
fel prezentată, incit par-

1792 : Danemarca pune capăt co
merțului cu sclavi. 1813 : Suedia 
anunță abolirea traiicului de sclavi, 
urmată iiind in 1814 de Olanda. 
1818 : Franța hotărăște Încetarea 
negoțului de oameni.

1842 : semnarea acordului Ash
burton-Webster. Un acord care pre
vede că negoțul cu sclavi este in
terzis vaselor sub pavilion euro
pean. Și totuși... în ziua de 14 a- 
prilie 1865, președintele american 
Abraham Lincoln se prăbușește sub 
loviturile lui Booth, unealtă oarbă 
a cinicilor proprietari de sclavi din 
Sud. Existau și alte vase decît ace
lea care purtau pavilion european.

19 decembrie 1836 t un decret 
regal interzice exportul de sclavi 
din coloniile portugheze. în 1878, 
sclavajul este declarat ,,Ilegal". Dar 
în 1928 (!), guvernul portughez și 
cel din Republica Sud-Africană sem
nează o convenție pentru recruta
rea de muncitori din Mozambic. Mi
nele de diamante și de aur din Sud 
au nevoie de mină de lucru ieitină. 
După o jumătate de secol de la „{le
galizarea" sclavajului, existența lui 
este confirmată șl consfințită prin- 
tr-un act de vînzare-cunipărare. Muncitorii agricoli angolezi lucrează sub pază armată

Victoria din Samotracia

iese, mai degrabă. în a- 
ceste exemplare unice, 
fără legătură cu un fond, 
deci cărora li se poate 
face înconjurul, se adre
sează. artiștii, decît chiar 
la cele atit de minunate 
din colecția britanică, dar 
care mai toate sînt în 
forma unui înalt relief.

Victoria din Samotra
cia a fost găsită tot în
tr-o insulă, ca și Venus 
din Milo, una din cete 
mai de nord din Marea 
Egee, aproape de țărmul 
tracic, și își are originea 
în victoria pe care re
gele Macedoniei, Deme- 
ttios PotiorcCtes („Asedia
torul orașelor") a cîști- 
găt-o asupra flotei lui 
Ptolemeu, regele Egiptu
lui, în anul 305 î.e.n. Și, 
Cu adevărat, greu s-ar 
putea imagina un fel mai 
potrivit și care să pro
ducă o mai profundă im
presie asupra privitorului 
decît cel în care ea este 
expusă la Luvfu. în capul 
unei largi scări monumen
tale, deci la o mare înăl
țime, de unde, privirea 
parcurge liberă spațiul 
unei lungi galerii, la pi
ciorul scării, Victoria are 
aerul, în același timp, că 
plutește împreună cu 
prora de corabie pe care 
este așezată, dar aștep- 
tînd înfrigurată momen
tul în care să-și ia zbo
rul spre înaltul cerului, 
ca să vestească lumii vic
toria regelui macedonean. 
Cu vîrful ei ascuțit, prora 
ce figurează suportul, de 
dimensiuni impozante, cu 
marginile nițel recurbate, 
ceea ce-i dă aspectul unui 
animal marin, făcut să 
înoate, s-ar crede că ea 
alunecă vijelios pe supra
fața agitată de valuri a 
mării, purtînd victoria a- 
nunțătoare a succesului 
flotei grecești. Victoria 
însăși, de mărime supra
naturală, are trupul unei 
fecioare cu formele fer-

că o și urmărim în spa
țiu, în timpul zborului ei 
vertiginos. Și, în vede
rea acestui zbor, aripile 
scurte dar deosebit de vi
guroase, cu care este pre
văzută. sînt evident în 
stare să servească zboru
lui pe care îl intenționea
ză. Lipsurile și mutilările 
pe care le-au produs 
timpul și poate negli
jența oamenilor fac par
că șt mai nobilă, acea
stă. făptură: ele de
monstrează că, pentru a 
ajunge pînă la noi, ea. a 
suferit, dar a ieșit totuși 
victorioasă.

Cronologic, Victoria este 
mai veche debit Venus, 
mai aproape de marea e- 
poCă a sculpturii grecești. 
Este evident Că orice ele
ment de voluptate lipsește 
din acest trup de femeie, 
care este totuși unul din 
exemplarele cele mai de- 
săvîrșite ale frumuseții și 
ale proporțiilor formelor 
femeiești. Privind-o, sim
țim cu adevărat că sculp
tura în artă reprezintă, 
cum s-a spus adesea, o 
sinteză, și că o statute de 
valoarea acesteia sau a 
Venerei din Milo, ridica
tă într-o piață publică, 
cum a trebuit să fie ca
zul la origine, dă impre
sia că ne găsim în fața 
unor ființe cu adevărat 
nemuritoare, din întîm- 
plare printre noi ceilalți 
simpli muritori, care tre
cem în sus și în jos prin 
fața lor. Prin formă, ele 
sînt aproape de noi, nu
mai că, oricare din tră
săturile lor și oriedre gest 
și expresie a mișcării 
contribuie a le ridica la 
un nivel la care omul nu 
poate aspira. Se poate 
astfel spune, cu dreptate, 
despre aceste exemplare 
desăvîrșite că ele aparțin 
în același timp omenirii 
muritoare și eternității.

1 angolez = 1 200 
escudos

In holul Palatului Na
țiunilor. Oumar Baba Di
arra, ministrul lucrărilor 
publice șl muncii și re
prezentant al guvernului 
din Mali, ales la sfîrșitul 
sesiunii președinte al 
consiliului de adminis
trație al Biroului Inter
național al Muncii, îmi 
vorbește despre comerțul 
de sclavi din unele teri
torii africane.

— In anul 1961, guver
nul ghanez a depus o 
plîngere la Biroul Inter
național al Muncii. O co
misie de anchetă a Vizitat 
mai multe regiuni din 
Angola și Mozambic. Alte 
regiuni ca, de pildă, Dem- 
bos, în Angola, i-au fost 
interzise, pasă-mi-te din 
motive „de securitate". 
Teritorii întregi, ca Gui
neea așa-zisă portugheză, 
Cabo Verde, insulele 
Principe și Sao Tho- 
me n-au putut fi vizitate. 
Este de presupus că si
tuația din aceste pose
siuni este cU mult mai 
gravă decît în Celelalte.

—■ Care au fost, în esen
ță, constatările Comisiei ?

— In primul rînd, tre
buie reținut că ancheta a 
început în ziua de 4 de
cembrie 1961 șl s-a înche
iat la 18 decembrie. Nu
mai Mozambicul are însă 
6 suprafață de opt ort 
mai mare decît Portuga
lia. Așadar, două săptă- 
mîni trebuie considerate 
insuficiente pentru o 
asemenea călătorie. CU 
toate acestea, din raportul 
comisiei reiese clar exis
tența unui regim de scla
vaj.

însăși legislația acestor 
teritorii împarte populația 
în două categorii : „indi
geni" șt „cetățeni", aceș
tia din urmă fiind euro
penii și un infim număr de 
asimilați. Cei dinții sînt 
considerați de însuși gu
vernul portughez „rase 
primitive" a căror civiliza
re „nu va putea fi reali
zată niciodată, fără â se 
folosi constringereă".

Deși guvernul de la 
Lisabona a proclamat că 
Angola, Mozambicul și 
celelalte teritorii ailate 
sub administrația sa nu 
ar fi posesiuni coloniale. 
Ci „provincii" portugheze, 
discriminarea între me
tropolă și acestea este 
consfințită nu numai prin 
declarații ca aceea pe 
care am citat-o, ci și prin 
Codul muncii. Chiar în

primul său articol, vor- 
bindu-se despre „obliga
ția morală și legală" a 
„indigenilor" de a „ob
ține prin muncă mijloa
cele de existență", se 
precizează totodată că 
„autoritățile publice pot 
să-i constrîngă în vede
rea îndeplinirii acestei 
obligații". Migrația mîi- 
nii de lUCtU este pro
vocată cU bună știin
ță și transformată în- 
într-o afacere deosebit 
de rentabilă. Un angolez 
furnizat Republicii Sud- 
africane sau Rhodesiei 
de Sud este plătit cu

— în acest caz, care sînt 
elementele concrete ce 
justifică o asemenea apre
ciere ?

— Primul element este 
legislația în vigoare. 
Aceasta are o serie în
treagă de așa-zise subti
lități pe care guvernul 
portughez le-a explicat 
într-o declarație din 1946, 
neretractată pînă acum. 
Pe de o parte „obliga
ția materială a muncii 
este impusă de legile 
pentru reprimarea vaga
bondajului". Pe de altă 
parte, neputînd găsi de 
luciu șl, deci, căzînd în

bond", este înrolat cu 
torid pentru lucrări pu
blice sau trimis să pres
teze o muncă obligatorie 
la funcționari ai admi
nistrației sau pe planta
țiile europenilor, sau pes
te graniță. Ei primesc ju
mătate din salariul celor 
aflați în producție pe 
bază de contracte sau 
chiar mai puțin. Sînt ne
numărate Cazurile cînd 
munca pentru construcția 
și întreținerea drumurilor 
sau pentru alte lucrări 
declarate „de interes 
obștesc* nu este retribui
tă. Mai mult, deși aceste

prin intermediul autorită
ților administrative. Din 
iulie 1961 s-a introdus 
un nou sistem, așa-zis 
mai progresist : agenții 
de recrutare se adresea
ză direct șefilor de tti-. 
buri. Dacă însă aceștia 
reiuZă să dea numărul 
de brațe cerute sînt mal
tratați. In porturile Luan
da și Lobito, ca și în 
gara Luanda, comisia de 
anchetă a găsit un nu
măr considerabil de 
muncitori recrutați din 
sate angoleze aflate la 
distanțe de 600—650 km.

Munca obligatorie are

SCLAVAJ
OUMAR BABA DIARRA (Moli), 
SIKHE CAMARA (Guineea), 

K. AMOA-AWUAH, B. F. A. AYEH (Ghana), 
JOHN K. TETTEGAH, ROBERT GORALLAH (Ciad)

i: v o b b i: s c

a teritoriilor africane, 
unde și-au făcut apariția 
noi stăpîni : Banca ameri
cană Chase Manhattan a 
lui Rockefeller, diferite 
bănci britanice, franceze, 
italiene, belgiene și vest- 
germane, Anglo-American 
Corporation of South Afri
ca, faimoasa „Union Mi
niere du Haut-Katanga* 
etc.

In al doilea rînd, numai 
800 000 de angolezi se află 
în producție, dintre aceș
tia 150 000 fiind ocupați în 
minele de diamant și alte 
industrii, iar 500 000 în a- 
gricultură, adică muncitori 
sezonieri, a căror existen- 

* ță este sub-umană. Sala
riile, atît în industrie cît 
și în agricultură, se fixea
ză în mod arbitrar, cl ' 
Bembâ, la încheierea con
tractului de un an, mun
citorii primesc 100 de 
escudos, după reducerea 
impozitelor. Un contra- 
maistru — adică un alb' 
— primește pînă la 1 500 
de escudos și o locuință 
gratuită.

„Palmatărla"
Dacă un muncitor pără

sește locul de muncă și 
este prins, autoritățile lo
cale au libertatea de a-l 
întemnița sau de a-l de ■ 
porta. In numeroase între
prinderi se folosește „pal- 
matoria", Un instrument de 
tortură. Pedepsele corpo
rale se aplică după plac, 
bărbaților, ca și copiilor și 
femeilor, pentru a-i ține pe 
muncitori sub o continuă 
stare de presiune morală. 
12 muncitori din Funda au 
fost împușcați pe loc, pen
tru Că au cerut să li se 
dea rația de mîncare — 
de altfel foarte redusă — 
pentru zilele de sîmbătă 
și duminică, adică pentru 
zile nelucrătoare.

Mortalitatea infantilă 
în aceste regiuni se ridi
că la 60 la sută. Limita 
de vîrstă a muncitorilor 
este de aproximativ 28 de 
ani.

în Ghana se află un 
mare număr de refugiați, 
fugiți pentru a scăpa de 
foame și de munca obli
gatorie.

Secretarul general al 
Uniunii sindicale panafn- 
cane, John K. Tettegah, 
mi-a declarat: „Africa a 
fost botezată „continentul 
negru". De ce ? Pentru cu
loarea pielii africanilor ? 
Sau poate pentru bezna în 
care a fost ținută timp de 
secole. Pentru temnițele 
pe care colonialismul le 
mai păstrează pe conti
nentul nostru. în plin se
col XX, aceasta este o sfi
date a conștiinței umani
tății, o rușine pe care u- 
manitatea are datoria 
de-ă o șterge din istorie".

Și nu pot încheia aceste 
tînduri fără ci. cita cuvin
tele patetice ale reprezen
tantului muncitorilor din 
Republica Ciad, Robert 
Gorallah : „Africa, aseme
nea tuturor țărilor din 
lume, are nevoie de prie
teni. Ea n-ate însă nevoie 
de stăpîni. Omul este uni
versal. A atenta la dem
nitatea lui este o crimă. 
Toți oamenii demni de a- 
cest nume trebuie să se 
unească, fără distincție, 
pentru a combate rasis
mul, acest stigmat al uma
nității, pentru a combate 
colonialismul, această 
pată neagra a istoriei. Nu 
poate fi vorba de cuvinte, 
ci de acțiune".

Am auzit glasul Africii.

Horia LIMAN
Geneva.

văzut ceva atît de abo
minabil, mi-a spus amba
sadorul Sikh6 Camara, 
șeful delegației Republicii 
Guineea. Este vorba de o 

acțiune de genocid, căreia 
îi sînt supuși milioane de 
oameni din Angola, Mo
zambic, Guineea și alte 
teritorii, sub administra
ție portugheză. Din 11 
milioane de africani, o 
treime aU pierdut dreptul 
de a-și alege reședința. 
Fără a mai vorbi de abu
zurile cotidiene care se 
numără cu miile ; în fie- 
cdre an un contingent de 
peste 100 000 de oameni 
se îndreaptă spre minele 
și rezervațiile sclavagiste 
din Africa de Sud.

Cortina de bambu din 
jurul coloniilor portugheze 
sdu „subtilitățile" juridice 
de ld conferințele interna
ționale pot temporiza dez- 
nodămîntul, dar nu-1 pot 
evita.

— La ce subtilități vă 
referiți ?

— La acelea cu care 
ne-am obișnuit din partea 
delegaților diferitelor țări 
din N.A.T.O. interesate în 
apărarea complicilor lor. 
Este Cd și cum ar voi să 
ascundă pumnul de fier 
într-o mănușă de piele. 
Dat cine nu știe că Portu- 
galid, membră a Pactului 
Atlantic, a cerut și a ob
ținut trupe străine, înde
osebi americane, nu nu
mai pe teritoriile posesiu
nilor africane, ci chiar și 
în metropolă 1 ? Gazele 
toxice lansate împotri
va patrioților angolezi 
din regiunea Dembos, 
bombardamentele și in
cendierea satelor Mpa- 
la, Mierzi, Luktssa, Lu- 
fico nu pot ascunde de
zechilibrul provocat în te
ritoriile portugheze de 
politica de genocid, ci îl 
fac încă mai vizibil.

„Contradoi" 
și... stăpîni noi

— Brutalitatea și injus
tiția, violarea flagrantă a 
valorilor umane, aceasta 
este politica administra
ției portugheze față de 
populația de culoare lip
sită de cele mai elemen
tare condiții de libertate, 
de demnitate, de securita
te economică. Practicile 
din Angola, Mozambic și 
din celelalte colonii por
tugheze constituie o ame
nințate pentru însăși li
bertatea Africii. Cuvintele 
acestea ale ministrului 
ghanez K. Amoa-Awuah 
ăveau Sft-și găsească o 
convingătoare ilustrare în 
ampla expunere ce mi-a 
făcut-o directorul-șef al 
ministerului muncii, B.F.A 
Ayeh.

în 1955, ziaristul en
glez Basil Davidson a scos 
o carte intitulată „African 
Awakening" („Trezirea A- 
fricli"), bazată pe o călă
torie întreprinsă în colo
niile portugheze. în Ango
la, afirma el, se află ăcUm 
— adică în 1955 — mai 
mulți sclavi decît în urmă 
CU 50 de ani. După păre
rea lui, îii capitala ango- 
leză Luanda se numărau 
aproape 580 000 de „con- 
trados*, — contracte Cate 
dau un suport așa-zis le
gal muncii sclavagiste.

în 1955, dintr-o populație 
de peste 4 800 000 de lo
cuitori, numai 110 000 erau 
europeni. Este interesant 
că, pînă în 1940, numă
rul acestora Se ridica la 
44 000. în 15 ani, aproape 
că s-a triplat. în primul 
rînd, datorită procesului 
de dezvoltare economică

SECOLUL 20
1 000—1 200 de escudos. 
Dacă înmulțim cu cîteva 
sUte ide mii, avem ima
ginea aproximativă a in
cests! întreprinderi de 
export de oameni.

— Așadar, se poate spu
ne că în posesiunile por
tugheze s-a menținut re
gimul dih prima, parte a 
secolului trecut 3

—• Nu chiar așa. In 
general, mai cu seamă 
în anii de după cel de-al 
doilea război mondial, 
ca utmare a luptei po
poarelor pentru desfiin
țarea vestigiilor colonia
lismului, s-a produs o a- 
nume evoluție în le
gislația muncii. Aceasta 
îngăduie colonialiștilor 
portughezi să camufleze 
caracterul sclavagist al 
administrației lot.

categoria „vagabonzilor", 
indigenii rămîn la discre
ția autorităților. Astfel, 
mase uriașe de oameni 
sînt recrutate de „Aso
ciația pentru munca in
digenă din Witwaters- 
rand", care furnizează 
sclavi moderni minelor 
din Republica Sud-Afri- 
cană.

Conform legii, fiecare 
indigen care a împlinit 
vîrstd de 10 ani este o- 
bligdt Ca, în orice mo
ment, să poată dovedi că 
a lucrat timp de șase 
luni în attul respectiv sau 
că se află în producție 
în ziua cînd este anche
tat. Lipsa unei asemenea 
dovezi este echivalentă 
cu condamnarea lui la 
sclavaj : indigenul, con
siderat ca fiind „vaga

lucrări durează adeseori 
săptămlni și luni de zile, 
mUhcifării. sînt dbligdți 
să se hrănească singuri, 
ba chiar să-și aducă u- 
neltele necesare. Este 
cazul construcției de dru
muri din zona Sao Sal
vador dih Angola, dl 
construcției de iocuințe 
pentru funcționarii pu
blici din Baitro dă Ctu- 
zeiro, al lucrărilor por
tuare din Luanda sau al 
barajelor de pe apele 
care irigă plantațiile pof- 
tugheze. Acolo unde băr
bații valizi au fost ridi
cați de tecrutorii de pro
fesie, sînt folosiți copii 
de peste 14 dhi, bărbați 
bătrîni și femei.

în unele locuri, mîna 
de lucru era obținută de 
recrutorii întreprinderilor

un revers destul de ge
neralizat : oamenii, exas
perați, încearcă să fugă. 
Dăca sînt prinși, suportă 
rigorile bătăii și ptimeâc 
o condamnate de cei pu
țin trei ani, pe cate o 
execută în lagărele de 
muncă colecționată Cum 
sliit cele de la Bala dos 
Tigres, Damba sau Roca- 
das.

Și alți delegați africani 
la sesiunea B.t.T. aveău 
să-mi. completeze tabloul 
apocaliptic ăl muncii de 
sclav, care dăinuie ca o 
plagă, sinistră, pe trupul 
continentului african.

Pumn de fier într-o 
mănușă de piele

— De la Hitler pînă-n 
zilele noastre nu s-a mai

ASALT1ND FRIGIDERUL TERESTRU
H Se modifică clima planetei noastre ? H Sub cuirasa celui de-al 6-lea continent 
■ Vinătoarea de aisberguri ■ Poate deveni utilă omului împărăția ghețurilor?

...

Partea frontală a ghețarului 
Blomsltand din Spitzbergen 
s-a prăbușit în mare de la 40 
de metri înălțime. A luat naș

tere încă un aisberg 1

Ghețarii și aisbergurile! Priveliști co
pleșitoare, de neditat. Pînă și pe sobrul 
om de știlhță ele îl transformă intr-un 
poet. Cind le zărește pentru prima oară, 
in 1897, cu prilejul expediției sale în An
tarctica, Emil Racoviță notează:

„Munți uriași îna/ță in aer piScuti în
văluite in troiene sclipitoare, iar in poa
le poartă ghețari măreți, ce umplu Văile 
cu masele lor străvezii și pătrund in 
mare cu frunți prăpăstioase, brăzdate de 
albastru... In mijlocul mării, încet și mă
reț, plutesc munți de gheață, albi in 
soare și albaștri in umbră".

Dar ce sînt de fapt ghețarii? Ce sînt 
aisbergurile? Cum iau naștere aceste mă
rețe plăsmuiri ale naturii?

In primul rînd, ghețarii: mase de ghea
ță ce se deplasează lent sub influența 
gravitației în lungul văilor și pantelor. 
Se formează în munții înalți și în re
giunile polare deasupra limitei zăpezi
lor Veșnice. Cei ce acoperă calotele po
lare sînt ghețarii continentali, ceilalți, 
ghețarii de munte.

Suprafața actuală a ghețarilor pe în
tregul glob pămîntesc reprezintă circa 
16 300 000 km2, adică 11 la sută din su
prafața uscatului, 87 la sută din acest 
gigantic cîmp de gheață se află deasu
pra Celui de-al șaselea continent, a An- 
tarefidei.

Cel mai întins ghețar de munte, cu o 
suprafață de 10 800 km2, se găsdște în 
Insulele Spitzbergen, iar cel mai lung, 
de 415 km, in Novaia Zemlia.

Si acum aisbergurile! Blocuri imense 
de gheață ce plutesc pe apele oceanu

lui către ecuator, răspîndînd frigul în 
jurul lor și stinjenind navigația. Cum 
apar? Masele de gheață continentale a- 
lunecă spre țărm, ating bariera, se frîng, 
dind naștere unor blocuri a căror înăl
țime deasupra apei atinge și 500 m. Se 
știe însă că numai 4/5 sau 5/6 a, masei 
aisbergului răsar deasupra valurilor. 
Adăugind la aceasta o lungime de 80— 
100 km, ne putem face o imagine asu
pra imensității acestor munți de gheață 
plutitoare.

De multe ori ne punem întrebarea: Se 
modifică sau nu clima planetei noas
tre? Meteorologii susțin că este vorba de 
perioade multianuaie care se compen
sează, că viața unui om e prea scurtă 
pentru ca el să-și poată face o imagine 
asupra modificărilor climatice. Există 
totuși un indiciu precis: ghețarii! Dacă 
suprafața lor scade simțitor înseamnă 
că temperatura medie — cel puțin în 
regiunile polare — crește. Fapt este că 
atît în Antarctica cît și în Nord se re
marcă o diminuare a frigului.

In regiunile nordice, din anul 1920 si 
pînă azi, a dispărut o suprafață de 
1 000 000 km2 de gheață în 1915, portu
rile din Spitzbergen erau libere de ghe
țuri doar 50 de zile pe an; în 1939, na
vigația se putea desfășura aci nestinje- 
nită 200 zile pe an.

Desigur că ghețarilor continentali li 
se adăugă neîncetat gheață nouă. Dar 
balanța este negativă. Antarctida pierde 
anual cu 1 000 km3 mai mult decît ciș- 
tigă.

Savanții studiază neîncetat calota de 
gheață a Antarcticii. Uscatul de Sub

polul sud este o vale lată de 80 
km, închisă între două lanțuri mun
toase de 2 000 m înălțime. La su
prafață nu» se vede — firește — nimic 
altceva decît o întindere uniformă, Pă
tura de gheată desființează toate dife
rențele de nivel. Grosimea medie a ghe
țarului continental antarctic este de
2 500 m, dar în multe puncte ea atinge
3 500 m. Grosimea maximă măsurată a 
calotei polare sudice este de 4 260 m.

Fără îndoială că in străfundurile de 
sub regiunile subpolare există imense 
bogății de minereuri. Dar cum să explo
rezi și să exploatezi zăcăminte acoperite 
cu un blindaj gros de mii de metri? Pe 
de altă parte, frigul care domnește aci 
face imposibilă popularea acestei regiuni 
a globului.

Și aisbergurile ne-au dat, în decursul 
anilor, mult de furcă. Catastrofa „Tita
nicului" este atit de bine cunoscută in
cit n-am vrea să mai revenim asupra ei.

Topirea voită a ghețarilor continen
tali este, pînă una-alta, un vis. Proiecte 
s-au întocmit nenumărate, dar ele intîm- 
pină greutăți de netrecut. Topirea ghe
țarilor de munte însă este posibilă și se 
practică, deși deocamdată in mod expe
rimental.

Dacă uneori este utilă topirea gheța
rilor, alteori avem nevoie de formarea 
lor. In regiunile calde, secetoase, pre
zența unor ghețari ăr fi de mare aju
tor ; ei ar putea transforma deserturile 
în grădini înfloritoare. Crearea de ghe
țari artificiali este posibilă acolo unde 
iarna temperatura coboară sub 0°C. Prin 
stații puternice de pompare, s-ar putea

aduce, iarna, apă în depresiunile sece
toase și ea ar Îngheța acolo, formind 
ghețari. îh timpul verii, aceștia s-ar topi, 
răcind solul și aerul, anihilînd viatu
rile fierbinți și deterrriinind căderi de 
ploi

Și aisbergurile ne pot aduce foloase. 
E știut că munții plutitori de gheață că
lătoresc adesea din Groenlanda pînă la 
latitudinile mijlocii și chiar pînă in apele 
ecuatoriale. Aceste rezervoare de apă 
solidă ar trebui doar capturate și aduse 
în regiunile secetoase de coastă pentru 
a satisface nevoile de apă. Savantul John 
Assex a elaborat un proiect pentru o 
asemenea „vinătoare" de aisberguri.

Folosind 6—7 remorchere obișnuite, ca 
„locomotive de manevră", un aisberg 
10 miliarde tone ar putea fi ghidat sp i 
unul din curentii marini reci, de-a lun
gul căruia ar pluti pînă la ținuturile se
cetoase ale Californiei sau Australiei.' 
Dar ajuns la destinație, cum s-ar putea 
obține apă ? Assex propune ancorarea 
lui cu cabluri de țărm și construirea u- 
nui inel impermeabil care să-i încon
joare și în care să se scurgă apa rezul
tată din topire. în afară de aceasta, 
prin evaporarea apei de la suprafața 
muntelui de gheață s-ar forma vapori 
și deci nori de ploaie.

Ghețari și aisberguri I Nestemate ale 
împărăției frigului veșnic și ale viscole
lor cumplite Astăzi dușmani neîmpă- 
cați, aducători de calamități și catas
trofe, tniine, poate, ajutoare de nădejde 
Sie omului în lupta lui pentru belșug și 
fericite.

Radu NOR
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PERMANENTE C.A.E.R.
PENTRU INDUSTRIA
CARBONIFERA

între 21—29 iunie 1965 a avut 
loc la Mamaia cea de-a douăzeci 
și una ședință a Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru industria 
carboniferă.

La ședința Comisiei au participat
' ..-^legațiile țărilor membre C.A.E.R.: 

R.P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
R. D. Germană, R. P. Polonă, R. P. 
Română, R. P. Ungară și Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialiste. 
Comisia a examinat materiale re
feritoare la coordonarea planurilor 
de dezvoltare a industriei carboni
fere în țările membre C.A.E.R. Co
misia a examinat și a luat, de ase
menea, măsuri îndreptate spre îm
bunătățirea în continuare a lucră
rilor efectuate în cadrul Comisiei.

Ședința Comisiei a decurs într-o 
ștmosferă de prietenie și înțelege
re reciprocă.

DEZBATEREA PROIECTULUI DE CONSTITUȚIE
Plenara Consiliului 
Național al Femeilor

Consiliul Național al Femeilor, 
reunit în ședință plenară, a dezbă
tut sîmbătă proiectul de Constitu
ție a Republicii Socialiste Româ
nia.

în cuvîntul lor, participantele la 
dezbateri au relevat pe larg senti
mentele de profundă satisfacție cu 
care femeile de la orașe și sate au 
primit proiectul de Constituție a 
Republicii Socialiste România, care 
consfințește istoricele victorii do- 
bîndite de poporul nostru pe dru
mul dezvoltării socialiste a țării. 
A fost subliniat puternicul ecou pe 
care l-a produs în rîndul maselor 
de femei, ca și în al întregului po
por, înscrierea în proiectul noii 
Constituții a prevederii ca patria 
noastră să poarte denumirea de 
Republica Socialistă România. Re- 
levînd caracterul profund demo
cratic al noii Constituții, vorbitoa
rele au scos în evidență articolele 
care prevăd că în Republica So
cialistă România toți cetățenii, fără 
deosebire de naționalitate, rasă, sex 
sau religie, sînt egali în drepturi 
în toate domeniile vieții economi
ce, politice, juridice, sociale și cul
turale, că femeia are drepturi egale 
cu bărbatul și că statul ocrotește 
căsătoria și familia, apără intere
sele mamei și copilului.

Subliniind rolul de seamă ce re
vine femeii în opera de înflorire 
continuă a patriei noastre, plenara 
a relevat angajamentul milioanelor 
de femei de a aduce o contribuție 
tot mai mare la creșterea și edu
carea tinerei generații, de a-și con
sacra întreaga lor capacitate crea
toare și putere de muncă pentru 
înfăptuirea obiectivelor ce vor fi 
stabilite de cel de-al IV-lea Con
gres al partidului.

în încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul prof. ing. Sfizana Gidea, 
președinta Consiliului Național al 
Femeilor din R. P. Română.

într-o atmosferă de entuziasm a 
fost adoptată o telegramă adresată 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Român, tovarășului

Cronica
zilei

CU PRILEJUL SĂRBĂTORII NAȚIONALE A S.U.A.
Sîmbătă, ambasadorul Statelor 

Unite ale Americii în R. P. Româ
nă, William Crawford, a oferit o 
recepție cu prilejul sărbătorii na
ționale a S.U.A. — Ziua indepen
denței. Au participat Mihail Petri, 
ministrul comerțului exterior, 
Pompiliu Macovei, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Eu
gen Alexe, vicepreședinte al Consi

SOSIREA UNEI DELEGAȚII PARLAMENTARE 
FRANCEZE

Sîmbătă seara a sosit în Capi
tală, la invitația Comisiei de po
litică externă a Marii Adunări Na
ționale a R. P. Române, o delega
ție parlamentară franceză condusă 
de Maurice Schumann, președin
tele Comisiei de afaceri externe a 
Adunării Naționale Franceze, care 
va face o vizită în țara noastră. 
Din delegație fac parte deputății 
Georges Delatre, Xavier Deniau, 
Claude Delorme, Edmond Duches
ne, Roger Dusseaulx, Robert Man- 
ceau, Andre Raust și Michel Mo
pin, secretar.

Nicolae Ceaușescu, în care se ex
primă recunoștința și devotamen
tul femeilor de la orașe și sate față 
de Partidul Muncitoresc Român, 
pentru înțelepciunea și fermitatea 
cu care conduce destinele poporu
lui, hotărîrea lor de a-și aduce o 
sporită contribuție la traducerea 
în viață a obiectivelor ce vor fi 
stabilite de Congresul al IV-lea al 
partidului.

Plenara Consiliului 
Uniunii Asociaților 
Studențești

La Casa de cultură a studenților 
din Capitală a avut loc, în ziua de 
3 iulie, ședința plenară a Consiliu
lui Uniunii Asociațiilor Studenților 
din Republica Populară Română, 
consacrată dezbaterii proiectului 
de Constituție a Republicii Socia
liste România.

Participanții la discuții au ară
tat că studenții din întreaga țară, 
alături de toți oamenii muncii, au 
primit cu entuziasm și deplină a- 
probare proiectul de Constituție — 
document de o deosebită importan
ță. care reflectă mărețele realizări 
obținute de harnicul nostru popor 
sub conducerea partidului pe dru
mul construirii socialismului, per
spectivele luminoase ale patriei 
noastre. Au fost subliniate bucuria 
și satisfacția tineretului universitar 
față de faptul că statul nostru se 
va numi Republica Socialistă Ro
mânia — denumire care consacră 
profundele transformări sociale pe
trecute în viața țării și poporului 
român. Vorbitorii au relevat că pro
iectul noii Constituții exprimă ca
racterul profund democratic al o- 
rînduirii noastre, largile drepturi și 
libertăți de care se bucură toți oa
menii muncii.

Participanții la plenară s-au an
gajat să-și intensifice eforturile 
pentru ca asociațiile studenților să 
aducă o contribuție sporită la edu
carea tineretului universitar în 
spiritul dragostei și devotamentu
lui față de patria socialistă. 

liului Superior al Agriculturii, 
membri ai conducerii unor ministe
re și instituții centrale, academi
cieni și alți oameni de știință și 
cultură, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în R. P. Ro
mână și alți membri ai corpului di
plomatic.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, membrii delegației au fost în- 
tîmpinați de Teodor Marinescu, 
președintele Comisiei de politică 
externă a M.A.N., Pompiliu Ma
covei, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, de deputați — 
membri ai Comisiei de politică ex
ternă și ai Grupului parlamentar 
român pentru relațiile de priete
nie România-Franța.

Au fost de față Jean Louis Pons, 
ambasadorul Franței în R. P. Ro
mână, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

în încheiere, participanții la ple
nară au adresat, într-o atmosferă 
de puternic entuziasm tineresc, 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o telegramă în 
care își exprimă deplina adeziune 
față de proiectul Constituției Re
publicii Socialiste România și se 
angajează, în numele tuturor stu
denților țării, să contribuie la for
marea unor specialiști de nădejde, 
devotați patriei și partidului, care 
să-și pună întreaga lor capacitate 
de muncă, cunoștințele, talentul și 
energia în slujba traducerii în via
ță a mărețelor sarcini ce le revin.

Plenara Comitetului 
Uniunii Compozitorilor

Compozitori și muzicologi au 
dezbătut, în cadrul unei ședințe 
lărgite a Comitetului Uniunii Com
pozitorilor, proiectul de Constituție 
a Republicii Socialiste România.

Subliniind caracterul profund 
democratic și umanist al noii Con
stituții, vorbitorii au arătat că le
gea fundamentală a țării ■ noastre 
deschide minunate perspective de 
dezvoltare tuturor oamenilor 
muncii, este chezășia unei etape 
noi, bogate în realizări materiale 
și spirituale ale întregului nostru 
popor. Compozitorii găsesc în pre
vederile noii Constituții un pu
ternic imbold în activitatea lor 
creatoare. Ei și-au manifestat ho
tărîrea ca în opera lor să se re
flecte mărețele realizări ale po
porului nostru, munca sa construc
tivă.

întrunind adeziunea întregii a- 
sistențe, vorbitorii au arătat că 
proiectul de Constituție a Repu
blicii Socialiste România deschide 
minunate perspective artei și cul
turii poporului nostru care, sub 
conducerea partidului, și-a dobîn- 
dit libertatea și personalitatea și 
merge spre culmi nemaiîntîlnite 
în întreaga sa istorie.

(Agerpres)

Secerișul!
(Urmare din pag. I-a)

Cauza ? Defecțiuni chiar de la 
început. Șeful brigăzii de tractoare 
Mirea Cojocea și cu alți combineri 
se căzneau să le remedieze. Cită di
ferență față de spusele tov. Nicolae 
Radu, directorul S.M.T. Traianu, 
care susținea, încintat, că „toate 
combinele funcționează ireproșa
bil". Despre ce fel de funcționare 
ireproșabilă este vorba cînd în 
cursul zilei de joi la cooperativa 
amintită combinele au staționat 48 
ore din cauză că s-au rupt pini- 
oane, rulmenți, suporți de raba- 
tori ?

Combine care stau pot fi văzute 
și la cooperativele agricole din 
Unirea, Valea Cînepii și altele. 
Numeroase defecțiuni sînt și la 
combinele S.M.T. Viziru. Din prima 
zi cîteva mașini stau înțepenite în 
lanuri. De ce la combinele acestor 
S.M.T.-uri se produc defecțiuni 
chiar de la intrare în lan? Răspun
sul îl aflăm de la mecanicul prin
cipal al S.M.T.-ului Traianu, 
Francisc Bozer : „Am reparat mai 
mult cu piese recondiționate. 
Unele piese ne lipsesc, iar altele 
sînt de calitate slabă. Curelele tra- 
pezoidale cum le pui se și rup. în 
anii trecuți acest articol era cu 
mult mai reușit".

într-adevăr, așa stau lucrurile.

Nu promisiuni și tabele
Pentru a vedea ce posibilități 

există in ce privește procurarea 
pieselor de schimb, am făcut o vi
zită la baza de aprovizionare 
Galați (O.C.A.T.M.) aparținînd 
Consiliului Superior al Agricultu
rii. De la tov. Constantin Dobrin, 
directorul bazei, am aflat că lipsesc 
o serie de piese. Uzinele „Semănă
toarea" au o restanță, pînă la 30 
iunie, de 245 cruci cardanice, Uzi
nele metalurgice Cugir 3500 bucșe 
de la cardane etc. „Se pare că unii 
conducători de uzine care au sar
cină să producă piese de schimb 
pentru agricultură — spunea inter
locutorul nostru — tratează acest 
lucru cu multă ușurință". Acum în 
plin sezon de lucru, nu se găsesc 
suficiente piese de schimb pentru 
combina C-l, pentru combina de 
siloz, cuțitele pentru cositoare abia 
se fac, cu toate că lucerna e gata 
pentru a doua oară. Luna trecută a 
avut loc o ședință cu reprezentanți 
ai Consiliului Superior al Agricul
turii, șefii serviciilor regionale 
S.M.T., directorii bazelor de apro
vizionare în care tov. N. Teodo- 
rescu, director general în Ministe
rul Industriei Construcțiilor de 
Mașini, a promis că în cîteva zile se 
vor livra toate piesele. Au trecut 
de atunci multe zile dar promi
siunile au rămas pe hîrtie. Este 
timpul ca această stare de lucruri 
să fie remediată. Aceasta, cu atît 
mai mult cu cît și în alte regiuni 
se simte lipsa pieselor de schimb.

Cerealele 
se depozitează in hîrtii?

în regiunea Banat, secerișul or
zului se apropie de sfîrșit. Acum, 
în unele unități din raioanele de 
șes, se recoltează griul. Sînt pregă
tite mijloacele de transport și spa
țiile de depozitare necesare pentru 
căratul și înmagazinarea operativă 
și fără pierderi a recoltei ?

La consiliul regional agricol a- 
flăm că totul este pregătit. 
Așa stau lucrurile scriptic, 
pentru că pe teren se înt.îlnesc 
o serie, de neajunsuri. La baza 
de recepție din Jebel am în- 
tîlnit magazii curate, dezinfectate 
pentru o capacitate de 6 000 de 

tone. Volumul magaziilor este însă 
mai mic cu circa 4 000 de tone 
decît cantitățile care se vor recep
ționa. Se preconizează ca diferența 
de recoltă să fie depozitată în 8 
platforme, dar acestea sînt neco
respunzător pregătite. „Aici eu 
nu bag grîu dacă nu am acte — 
ne-a spus tovarășul Ion Lifa, 
șeful bazei. Am avut destule neca
zuri cu aceste platforme. S-a stri
cat ceva grîu și am fost scos eu 
vinovat". Intr-adevăr, fără o ame
najare corespunzătoare, aici nu se 
poate depozita grîu. Ne întrebăm : 
dacă tovarășul Lifa va primi o dis
poziție pentru depozitarea cereale
lor în condițiile actuale, va fi ab
solvit de răspundere ?

La baza de recepție din Deta, 
totul este bine pus la punct. Lip
sește însă un lucru : drumul de 
acces. Aici, pe o porțiune de 150 
de metri, în apropierea cîntarului 
basculant, există o baltă prin care 
nu se poate trece nici cu camionul 
gol. Organele de resort au fost se
sizate dar degeaba.

Și în ce privește asigurarea 
transportului din cîmp la baze și 
la unitățile agricole mai sînt nea
junsuri. întreprinderea regională de 
transporturi nu a putut asigura 
necesarul de camioane, unele uni
tăți fiind puse în situația de a nu 
putea să se încadreze în graficul 
de transport. în același timp, din
tre cele 400 de cauciucuri absolut 
necesare camioanelor care lucrea
ză în această campanie la I.R.T.A., 
nu au fost asigurate decît 87. Este 
oare pentru aceasta vreo justifi
care ? Se pare că în afară de ne
păsarea celor de la I.R.T.A., alte 
motivări nu se pot aduce.

Campania de recoltare a în
ceput din plin. Este necesară o 
intervenție urgentă, un con
trol mai eficient din partea 
organelor regionale și raionale 
de partid și de stat pentru a 
se asigura folosirea cu întrea
ga. capacitate a tuturor mijloa
celor, pentru strînsul, trans
portul și depozitatul la timp și 
în bune condiții a întregii re
colte.

Cheia sănătății 
fiecărei virste

(Urmare din pag. I-a)

Mai mult decît atît, se poate a- 
îirma că grija pentru regimul ra
țional de viață trebuie să încea
pă încă înainte de nașterea co
pilului, atunci cînd acesta se ailă 
în faza existenței sale intrauteri
ne. Se știe ce importanță are 
pentru dezvoltarea armonioasă 
a fătului corecta alimentare a 
mamei, exercițiul fizic moderat, 
evitarea oboselii, ferirea de îm
bolnăviri, înlăturarea oricăror 
forme de intoxicație, începînd de 
la folosirea alcoolului și tutunu
lui și terminînd cu medicamente
le necorespunzătoare. Sarcina tre
buie, în general, considerată ca 
un proces fiziologic, pentru stră
baterea căruia marea majoritate 
a organismelor feminine sînt bine 
adaptate. Nu se recomandă deci 
decît în cazuri speciale și cu a- 
vizul bine cumpănit al medicului 
folosirea sistematică a unor pro
duse medicamentoase pentru 
combaterea unor tulburări ale 
sarcinii. Se știe ce rezultate de
zastruoase a avut utilizarea ex
cesivă, de către gravidele din u- 
nele țări, a anumitor preparate 
farmaceutice insuficient verifica
te, dar cărora li se făcea reclama 
că înlătură în chip miraculos 

„dezagrementele" sarcinii; aceste 
medicamente au provocat malfor
mații grave prin vicierea dezvol
tării letale.

Este inutil să mai insistăm aici 
asupra modului cel mai potrivit 
de creștere și educare a co’piilor 
mici. Există o rețea medico-sa- 
nitară, care se ocupă intens de 
supravegherea sănătății acestor 
copii și de inițierea mamelor a- 
supra regimului lor alimentar și 
de viață. Reamintim doar de ne
cesitatea călirii organismului co
pilului prin expunerea lui pruden
tă și gradată la acțiunea diverși
lor factori de mediu față de care 
organismul omenesc trebuie să 
capete un grad corespunzător de 
rezjstență (frig, căldură etc).

O dată cu vîrsta școlară se ridi
că problema educării copilului în 
vederea depunerii sistematice a 
unor efOTturi utile pentru individ 
și societate. Necesitatea elabo
rării unui program de viață, in 
care se reflectă exigențele alter
nării muncii și odihnei, începe să 
se facă simțită. Fără îndoială că 
în acest program de viață consi
derentele igienice se vor afla pe 
primul plan. Este deci nevoie ca 
planurile de învățămînt — înce
pînd din școala elementară și 
pînă în instituțiile universitare — 
să poarte pecetea grijii pentru 
dezvoltarea armonioasă a copilu
lui și a iînărului, prin educarea 
sistematică, prin crearea deprin
derilor de efort și înarmarea cu 
bagajul de cunoștințe indispen
sabile fructuoasei activități pro
fesionale viitoare; toate acestea, 
însă, fără supraîncordarea și e- 
puizarea unui organism aflat în 
plină dezvoltare fizică și intelec
tuală. S-au făcut diligențe meri
torii pentru descongestionarea și 
raționalizarea programelor de 
învățămînt și aceste diligențe tre
buie să continue, înlăturîndu-se 
ce este perimat, efemer, secun
dar, ce prisosește în materia pre
dată și concentrîndu-se interesul 
nu asupra acumulării cunoștințe
lor de amănunt, ci asupra dobîn- 
dirii unui mod corect de a judeca, 
a unei metodologii capabile să 
permită viitorului profesionist să 
rezolve cu succes acele probleme 
noi pe care, cum este și normal, 
nu a avut a le face față în anii 
de studii.

Adolescența impune un regim 
de viață cil mai echilibrat, tocmai 
datorită faptului că la această vîr- 
stă au loc mari transformări bio
logice, determinante pentru per
sonalitatea individului. Din capul 
locului trebuie arătat că acum 
este epoca în care, pe baza dez
voltării unei conștiințe proprii, o- 
mul capătă simțul răspunderii 
față de semenii săi, dar și față 
de sine însuși. Acum trebuie să 
se împlînte în el convingerea că 
este dator să-și făurească un a- 
semenea stil de viață care să-i 
permită să-și pună în valoare, 
spre binele său personal, al fami
liei și al societății, toate calită
țile înnăscute sau cultivate și, în 
general, toată puterea sa de mun
că și de creație. Acum ajunge o- 
mul la conștiința deplină a răs
punderii sale pentru propria sa 
sănătate. Acest lucru trebuie cu 
atît mai mult subliniat, cu cît a- 
dolescența este pentru mulți „ini
țierea" în obișnuința alcoolului, a 
tutunului și a altor „tentații* la fel 
de nerecomandabile. De aseme
nea, trebuie procedat cu tact, dar 
fără ipocrizie, la educația sexua
lă a adolescenților și a tinerilor.

De viața rațională a adultului 
ne vom ocupa atunci cînd vom 
vorbi de regimul de muncă și o- 
dihnă.

Cît despre vîrsta înaintată, ne
cesitatea traiului chibzuit, care să 
menajeze forțele fără să înlăture 
deprinderea efortului, s-ar părea 
că nu mai are nevoie să fie de
monstrată. Auzim totuși, uneori, 
reflecții ca acestea : „Uite-1 pe 
cutare că a băut zdravăn și a 

fumat ca un turc și a trăit totuși 
mai mult decît cutare, care toată 
viața s-a ferit de excese". Defec
tul acestui raționament este acela 
că nu ne spune nimic despre 
vîrsta și mai avansată pe care 
„neastîmpăratul" bătrîn, înzestrat 
de la natură cu o constituție atît 
de robustă, ar fi putut-o atinge, 
în plină putere de muncă, dacă 
ar fi dus un trai mai cumpătat. In 
orice caz, trebuie ținut seama că 
și bătrînețea este un proces fi
ziologic, desfășurîndu-se după 
legi speciale, iar nu o boală pro- 
priu-zisă, care ar necesita un tra
tament medicamentos obligator 
și masiv. Viața rațională rămine 
cel mai bun leac și pentru bătrî- 
nețe. Iar viața rațională implică 
eiort social util, pe măsura posi
bilităților, și păstrarea unui inte
res viu pentru evenimentele din 
lumea Înconjurătoare.

799 de clienți 
plus unul

(Urmare din pag. I-a)

— Tovarășe, n-am timp de 
pierdut. Am de rezolvat atîtea 
cazuri.

— Tot cu morții ?
— Mătușa dumitale susține că 

haina de piele a fost dată moș
tenire unui nepot. Dumneata ești 
nepot. Unde-i haina de piele ?

— Mătușă-mea are 18 nepoți. 
Eu sînt al 19-lea. Și port palton. 
Port palton de mic copil.

Dacă a văzut așa, mi-a înmî- 
nat o citație.

M-am prezentat în fața tribu
nalului. Președintele :

— Ești acuzat că ai sustras de 
la cooperativa „Flamura roșie"- 
Craiova 145 de lei.

— Eu personal ? Nu-mi aduc 
aminte.

— Trebuie să plătești 145 lei 
plus cheltuieli de judecată.

— Și cheltuieli de judecată tot 
eu 1

— Tot.
— Pentru ce ?
— Ți-ai făcut o haină de piele 

la cooperativa „Flamura roșie"- 
Craiova. Cooperativa a greșit 
calculul prețului de execuție în 
minus cu 145 de lei. Ca atare, ai 
fost chemat în judecată ca să 
plătești diferența.

— Pentru că au greșit ei sînt 
judecat eu?

Am. plecat de la tribunal și 
m-am dus direct, vă rog să mă 
scuzați, la „Buna Vestire". Am 
lăsat citația la căpătîiul fostului 
meu unchi. Să se descurce el...

Mai tîrziu, după ce am aflat 
că în regiunea Oltenia sînt che
mați în judecată alți 799 de cli
enți care-și făcuseră haine de 
piele la cooperativele din re
giune, m-am întors la cimitir, la 
fostul meu unchi și i-am șoptit:

— Te felicit, bătrîne. Ai scăpat 
de birocrați.

Cînd dau să plec, aud un „pst“ 
și aud parcă și vocea bătrînului:

— Nepoate, roagă-i și pe cei
lalți nepoți ai mei, că și pe ei o 
să-i citeze pențru chestia asta, să 
mă ierte. Eu n-am nici o vină. 
Și vă. dau de-aici, din mormînt, 
un sfat: „nu vă faceți haine de 
piele la cooperativa „Flamura 
roșie".

L-am lăsat să se odihnească în 
continuare. Ce fac, însă, ceilalți 
peste 799 de posesori de haine de 
piele care au rămas în viață ?

P.S.
Toate neamurile mele și-au 

vîndut caprele de teamă, să nu 
fie cumva tentate să-și facă hai
ne din pielea lor. O să am o bă- 
trînețe liniștită.

Nu trece zi în care să nu apară în ziare știri 
ca: reuniune marcată de antagonismul dintre 
Franța și S.U.A.; manevre «Fallex» — fără 
Franța ; S.E.A.T.O. — ofițerii francezi absenți; 
cum a înghițit „General Motors" compania 
„Bull"; Franța — împotriva domniei dolarului; 
mărfurile franceze boicotate pe piața america
nă ; S.U.A. cer Franței să-și plătească datoriile 
de 6 miliarde și jumătate de dolari contractate 
în timpul primului război mondial. Sînt știri 
caracteristice pentru actualul stadiu al relațiilor 
franco-americane.

In ghemul contradic
țiilor interoccidentale, pe 
prim plan se situează di
vergențele franco-ameri- 
Cane. Ele se manifestă 
aproape în toate dome
niile relațiilor economice, 
militare și politice. Are 
dreptate «New York Ti
mes» cînd scrie : „Cele 
două țări se înfruntă în 
toate punctele de pe glob 
și în legătură cu toate 
marile probleme diploma
tice".

Astăzi la Paris se vor
bește despre lungul drum 
străbătut de Franța, în- 
tr-un timp relativ scurt, 
cuprins între două mo
mente istorice diferite : 
momentul cînd, după 
cum arată autorul cărții

,e Gaullisme», J. Bloch- 
Morchange, datorită pro- 
americanismului guverne- 
Tor franceze, politica a- 
cestei țări „se hotăra mai 
ales la Casa Albă decît 
la palatul Elysee", și 
astăzi cînd, potrivit re
centei declarații a gene
ralului de Gaulle, „există 
o politică a Franței și ea 
este făurită la Paris".

Incetînd de a mai fi 
debitorul Statelor Unite, 
întărindu-și economia și 
sporindu-și potențialul 
militar, Franța a mani
festat ' tot mai deschis 
tendința de a se desprin
de de dependența ame
ricană, de a-și promova 
interesele proprii, de a se 
manifesta pe picior de 
egalitate cu marile puteri 

în înrîurirea 
principalelor 
internaționale, 
acestor tendințe

evoluției 
probleme 
Expresia 
a consti

tuit-o programul de re-
dobîndire a „măreției 
Franței", folosind expre
sia preferată a generalu
lui de Gaulle. El a for
mulat astfel liniile direc
toare ale politicii Fran
ței : „respingem orice sis
tem care, sub parava
nul «supranaționalismu- 
lui» sau al «integrării» 
sau al «atlantismului», 
ne-ar menține în realita
te sub hegemonia cunos
cută". Este semnificativ
că, preconizînd acest pro
gram, conducătorii actuali 
ai Franței și-au dat sea
ma că el nu va putea fi 
înfăptuit continuind să 
meargă la remorca poli
ticii americane — de 
„război rece", creare de 
focare de încordare pe
riculoase pentru cauza 
păcii — politică cores
punzătoare intereselor 
cercurilor S.U.A. lega
te de cursa înarmări
lor. Dimpotrivă, ei și-au 
dat seama că vor obține 
succese în realizarea țe
lurilor pe care și le-au 
propus, promovînd ac
țiuni care pornesc de la 
interesele naționale ale 
Franței, iau în conside
rare schimbările interve
nite pe arena mondială 
și concordă cu sensul spre 
care evoluează evenimen
tele internaționale. „Un 
anumit egocentrism al 

S.U.A. — scrie expertul 
politic american Kissin
ger — le determină să 
creadă că un mare nu
măr de acțiuni ale gene
ralului de Gaulle sînt mo
tivate înainte de toate de 
dorința de a provoca 
S.U.A. neplăceri sau de a 
le umili. Insă, după pă
rerea președintelui fran
cez, scrie comentatorul, 
acțiunile lui depind nu 
atît de o atitudine perso
nală, cît de o înțelegere

Ghemul contradicțiilor interoccidentale

DISCORDIA FRANCO-AMERICANĂ
a tendințelor istorice". 
Cercurile conducătoare 
de la Paris au tras con
cluzii realiste din expe
riențele pe care le-au a- 
vut în Indochina și Alge
ria și au recunoscut reali
tatea invincibilității miș
cării de eliberare din aces
te țări. Pe această linie 
s-au înscris de asemenea și 
alte importante acțiuni ale 
Franței, cum au fost sta
bilirea relațiilor diplo
matice cu R. P. Chineză, 
pașii spre îmbunătățirea 
relațiilor Est-Vest etc.

Interesele divergente 
ale celor două țări — al 
S.U.A. de a-și menține 
poziția dominantă și al 
Franței de a-și juca pro
priul său rol; al S.U.A. de 
a persevera pe o linie a- 
venturistă și al Franței de 
a imprima o linie mai rea
listă în politică — au ge
nerat actualele contradic

ții dintre cele două părți, 
care se manifestă pe di
verse planuri.

Rivalitatea 
monopolurilor

Un teren vast de în
fruntare a pozițiilor îl 
constituie relațiile econo
mice. Guvernul de la Pa
ris, ca și alte guverne 
vest-europene, se arată 
alarmat de penetrația tot 

mai masivă a monopolu
rilor americane în Euro
pa occidentală. Totalul in
vestițiilor americane în 
industria franceză se ri
dică la peste 1,5 miliarde 
dolari. Societăți america
ne controlează azi aproa
pe întreaga industrie elec
tronică franceză, 90 la 
sută din producția de 
cauciuc sintetic, 65 la sută 
din distribuirea petrolu
lui, 65 la sută din pro
ducția de mașini agrico
le. Comisia financiară a 
Adunării Naționale își 
pune într-un raport în
trebarea îngrijorătoare : 
„Nu va înghiți oare gi
gantul american în scurt 
timp tot ce se va afla în 
sfera accesibilității sale?" 
Guvernul de la Paris a 
elaborat măsuri pentru 
asigurarea unui control 
mai riguros asupra in
vestițiilor americane. A 
ține piept acestei pene

trații este însă o proble
mă extrem de dificilă, 
întrucît, după cum rele
vă presa, firmele france
ze nu au forța economi
că necesară pentru a pu
tea lupta cu eficacitate 
împotriva giganticelor 
trusturi americane.

în aceste împrejurări 
s-a manifestat tot mai 
fățiș tendința guvernului 
de la Paris de a găsi for
me pentru a se opune, în 
comun cu partenerii săi 

din Piața comună, mono
polurilor de dincolo de 
ocean. încleștarea dintre 
monopolurile franceze și 
cele americane are as
pecte contradictorii. Deo
camdată, acapararea po
zițiilor de către partea 
americană în economia 
franceză continuă.

„Alianță — da, 
N. A. T. O. - nu"

Un alt domeniu de per
manente fricțiuni între 
Franță Și Statele Unite îl 
constituie politica milita
ră a alianței atlantice. 
Partenerii S.U.A., din a- 
cest bloc, nu pot ignora 
că strategia N.A.T.O. com
portă riscul ca ei să fie a- 
trași în conflicte care nu 
au nimic comun cu inte
resele lor. In lumina 
schimbărilor care au sur
venit în relațiile inter

i naționale, a politicii de 
pace a țărilor socialiste, 
devine tot mai evident a- 
nacronismul politicii aces
tui bloc militar. în aces
te condiții Franța a în
ceput să se desprindă 
treptat de N.A.T.O. Mai 
întîi, încercînd să-și va
lorifice rezultatele ob
ținute în crearea pro
priei forțe nucleare, a 
revendicat un rol mai im
portant în conducerea 
treburilor alianței și, în

deosebi, în problema con
trolului asupra folosirii 
armelor nucleare. Propu
nerile făcute încă în 
1958 de generalul de 
Gaulle pentru crearea 
unui „directorat" în 
N.A.T.O. reflectau acea
stă tendință. Dar S.U.A. 
au refuzat Franței măcar 
acel rol care l-a dobîndit 
Anglia — de „secund" al 
S.U.A. Mai mult. Planul 
forțelor nucleare multi
laterale era menit să a- 
sigure în continuare he
gemonia americană și, în 
același timp, să atribuie 
Republicii Federale Ger
mane rolul partenerului 
secund — tocmai pentru 
a contracara „pretențiile 
franceze". Proiectul a fost 
de aceea respins cu fer
mitate de Franța, care a 
deschis concomitent o o- 
fensivă directă împo
triva actualei structuri a 
N.A.T.O., ca și a blocului 

militar S.E.A.T.O. în de
clarațiile unor factori de 
răspundere de la Paris 
a fost exprimată tot mai 
deschis părerea că în 
prezent „politica blocuri
lor este depășită". De 
altfel, în cursul anilor, 
rezervele franceze față 
de aceste blocuri militare 
s-au concretizat într-o 
serie de măsuri de deta
șare — retragerea flotei 
maritime din forțele mi
litare ale N.A.T.O., refu

zul de a disloca arma
mentul nuclear american 
pe teritoriul francez, re
tragerea ofițerilor din 
S.E.A.T.O. și, recent, ho
tărîrea de a nu participa 
la manevrele „Fallex".

Față de aceste acțiuni, 
în perioada din urmă în 
presa occidentală se pune 
tot mai insistent întreba
rea dacă Franța nu se va 
retrage definitiv din 
N.A.T.O. sau dacă va mai 
consimți la reînnoirea 
pactului în 1969, cînd ex
piră perioada de 20 de 
ani pentru care a fost în
cheiat. Ipotezele privind o 
retragere definitivă n-au 
găsit o confirmare ofi
cială la Paris. Numeroa
se declarații oficiale din 
sursă franceză arată că 
poziția Franței poate fi 
sintetizată în momentul 
de față în formula „A- 
lianță cu S.U.A. — da, 
N.A.T.O. — nu".

Dar și în chestiunea a- 
lianței interoccidentale 
propriu-zise s-au contu
rat concepții diferite și 
opuse. în timp ce S.U.A. 
se pronunță pentru o 
mare „comunitate atlan
tică", avînd drept factor 
militar tot forța nucleară 
americană, ceea ce ar a- 
sigura și în viitor pozi
țiile lor dominante — 
Franța încearcă să de
monstreze țărilor vest-eu
ropene, în special R.F.G., 
că securitatea lor ar fi 
mai bine asigurată în ca
drul unei alianțe conti
nentale. Bonnul atribuie 
Franței intenția de a crea 
un fel de bloc vest-euro- 
pean, întemeiat pe forța 
nucleară franceză, și care 
ar slăbi considerabil in
fluența americană pe 
continent. De aceea, după 
cum arată evoluția eve
nimentelor, guvernul de 
la Bonn n-a mers în în- 
tîmpinarea acestor iniția
tive franceze.

Și în așa-zisa proble
mă a „unității politice 
vest-europene", concep
ția franceză este complet 
diferită de cea vest-ger- 
mană, care este sprijinită 
de S.U.A. în timp ce 
Bonnul are în vedere 
crearea unei formații sta
tale federative, Parisul 
este — așa cum a arătat 
și episodul petrecut zilele 
trecute la Consiliul Mi
nisterial al C.E.E. de la 
Bruxelles — adeptul for
mulei „Europa patriilor" 
potrivit căreia statele 
participante la „Mica Eu
ropă" își păstrează indi
vidualitatea proprie, su
veranitatea și indepen
dența.

înfruntarea dintre li
nia aventuristă a poli
ticii americane și con
cepția mai realistă a 
Franței s-a vădit și cu 
prilejul agresiunii ameri
cane în Vietnam. Franța, 

înțelegînd că continuarea 
războiului agresiv din 
Vietnam poate duce la un 
război mondial, a con
damnat în repetate rîti» 
duri politica S.U.A. și 
preconizează alte metode 
de reglementare a proble
mei. La fel Franța a con
damnat intervenția ame
ricană în Republica Do
minicană.

înfruntări 
în „lumea a treia"

în nodul de contradicții 
franco-americane un mare 
rol îl are lupta dintre 
cele două țări pentru 
zone de influență în ță
rile slab dezvoltate din 
Asia, Africa, America La
tină.

în primii ani de după 
război, S.U.A. au acapa
rat treptat poziții în „zo
na francului". în prezent, 
Franța depune eforturi 
să oprească această evo
luție, să revină în vechile 
sale sfere de influență și 
chiar să pătrundă in re
giuni care pînă acum au 
fost tradițional sub domi
nația americană.

în țările africane, aso
ciate la Piața comună, 
monopolurile americane 
încearcă să lichideze a- 
vantajele tarifare ale 
Franței care pun piedici 
exporturilor americane în 
aceste țări.

O mare iritare provoa
că în S.U.A. intensifica
rea relațiilor Franței cu 
țările latino-americane.

Discordia franco-ame- 
ricană influențează an
samblul relațiilor inter
occidentale. Ea constituie 
o manifestare vie și ex
presivă a fenomenelor de 
adîncire a contradicțiilor 
interimperialiste în epocă 
contemporană.

Al. CÎMPEANU



DEZBATERE DESPRE Concurența pe piața

DREPTURILE FEMEII automobilelor

la CAN THO

suta satisfacție

VIETNAMUL DE SUD A cincea bază americană 
atacată în decurs 
de o săptămîna

z

prin surprindere al forțelor patriotice

SAIGON 3 (Agerpfes). — Forțele 
patriotice sud-vietnameze continuă 
acțiunile ofensive împotriva obiec
tivelor americane din Vietnamul 
de sud. Sîmbătă dimineața, pa- 
trioții au atacat prin surprindere 
cu mortiere baza aeriană america
nă de la Can Tho, situată la 130 
km sud-vest de Saigon. Pierderile 
provocate nu sînt încă cunoscute. 
Aceasta este cea de-a cincea bază

Bombardarea 
unui centru industria! 
in R. D. Vietnam

americană atacată de forțele pa
triotice în decurs de o săptămîna. 
Can Tho este una din cele mai im
portante baze pentru elicopterele 
americane, folosite în sprijinul 
forțelor guvernamentale.

SEUL 3 (Agerpres).— Guvernul 
sud-coreean a hotărit să trimită 
în Vietnamul de sud o divizie de 
combatanți, pentru a se alătura 
trupelor guvernului de la Saigon 
în lupta contra forțelor patriotice 
sud-vietnameze, anunță U.P.I.

6 avioane agresoare au fost 
doborîte

HANOI 3 (Agerpres). — In ca
drul unei conferințe de presă, care 
a avut loc la Ministerul Afaceri
lor Externe al R. D. Vietnam, la 
3 iulie s-a anunțat că forțele Ar
matei populare vietnameze din 
Nam Dinh au doborît la 2 iulie 
patru avioane americane, care au 
pătruns în spațiul aerian al R.D. 
Vietnam și au bombardat orașul 
Nam Dinh. In aceeași zi, alte 
două avioane au fost doborîte la 
Dien Bien Phu din provincia Lai 
Chau, regiunea autonomă de 
nord-vest. După cum relatează a- 
genția V.N.A., de la 5 august 1964 
numărul avioanelor americane 
doborîte în Republica Democrată 
Vietnam s-a ridicat la 364.

„Bombardarea orașului Nam 
Dinh, centru industrial cu o 
populație densă, de către forțele 
aeriene americane la 2 iulie 1965 
este un act flagrant de agresiune, 
un nou pas extrem de primejdios 
făcut de guvernul S.U.A. în „es
caladarea" războiului împotriva 
Republicii Democrate Vietnam, o 
sfidare a țărilor socialiste și a po
poarelor iubitoare de pace din lu
mea întreagă" — se spune în de
clarația Ministerului Afacerilor 
Externe al R. D. Vietnam.

Din nou gaze toxice
HANOI 3 (Agerpres). — 

Aviația americană a lansat 
din nou gaze toxice asupra 
unor localități din provincia 
sud-vietnameză Tra Vinh, 
relatează agenția V.N.A. Un 
număr de 30 000 de locuitori, 
adică două treimi din popu
lația acestor localități, au 
avut de suferit, iar numeroase 
animale domestice au fost in
toxicate.

GENEVA 3. — Corespondentul 
Agerpres, Horia Liman, transmi
te : Comitetul pentru probleme so
ciale al Consiliului Economic și 
Social al O.N.U. continuă dezbate
rea proiectelor de rezoluții cu pri
vire la drepturile femeii în socie
tate.

Delegatul Iranului s-a ocupat de 
problema pregătirii de cadre din 
rîndul femeilor, care să-și poată 
aduce contribuția la dezvoltarea e- 
conomică și socială. Delegatul Lu
xemburgului a insistat asupra ne
cesității de a se da femeilor drep
tul de vot, acolo unde acesta încă 
nu s-a acordat. Despre necesitatea 
de a se respecta drepturile politice 
ale femeii a vorbit, de asemenea, 
și delegatul Japoniei.

Reprezentantul UNESCO a ce
rut să se voteze proiectul decla
rației asupra eliminării discrimi
nărilor la care sînt supuse femei
le.

Delegatul român Romulus Nea- 
gu referindu-se la necesitatea a- 
tragerii unui număr tot mai mare 
de femei în procesul educației ge
nerale și al formării tehnico-pro- 
fesionale, a sugerat ca, pe baza u- 
nui program unificat și pe termen 
lung, activitatea O.N.U. și a insti
tuțiilor sale specializate să fie ar
monizată cu aceea a organizațiilor 
neguvernamentale, care se preocu
pă de progresul femeii.

La giiîsta causa
(Urmare din pag. I-a)

Miting antiapartheid în piața Trafalgar din Londra

0 cuvintare a lui
MOSCOVA 3 (Agerpres). — La 

3 iulie, Comitetul Central 
P.C.U.S. și guvernul sovietic au 
oferit o recepție la Palatul Krem
linului în cinstea absolvenților aca
demiilor militare ale U.R.S.S. — 
ofițeri ai forțelor armate sovietice.

La recepție, care a fost deschisă 
de Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
au participat comandanți ai arma
tei și flotei militare sovietice, ofi
țeri din armatele țărilor frățești 
care au studiat în U.R.S.S.

Luînd cuvîntul, L. I. Brejnev, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
a arătat că „pericolul militar care 
pornește de la imperialiști conti
nuă să existe". în ultimul timp, 
forțele reacționare ale imperialis
mului au intensificat vizibil ac
țiunile provocatoare. Agresiunea 
S.U.A. în Vietnam, intervenția lor 
armată în problemele interne ale 
poporului dominican, fărădelegile 
săvîrșite în Congo — toate aceste 
acțiuni au dus la agravarea situa-

al

L. I. Brejnev

R. D. Vietnam. Muncitori de la o uzină constructoare de mașini din 
Hanoi în timpul instrucției de autoapărare

eșecul de la Bruxelles
Declarația unui purtător de cuvînt francez

și în acest domeniu se 
efectul „liniei Carli-Co-

ției internaționale. Ajutăm și vom 
ajuta și pe viitor pe cei care luptă 
împotriva asupritorilor imperia
liști, împotriva colonialismului de 
orice fel, a spus vorbitorul. Vor
bind despre creșterea capacității 
de apărare a U.R.S.S., L. I. Brej
nev a declarat că rachetele inter
continentale și orbitale de care 
dispune U.R.S.S. „sînt absolut su
ficiente pentru a pune capăt o dată 
pentru totdeauna oricărui agresor, 
oricărei grupări de agresori". „Am 
obținut succese importante în fău
rirea mijloacelor de apărare anti- 
rachetă".

în încheiere, el a subliniat: „Ne 
pronunțăm pentru înfăptuirea 
principiilor coexistenței pașnice 
între state cu orînduiri sociale di
ferite, pentru preîntîmpinarea unui 
război termonuclear mondial. Țara 
noastră va lupta și pe viitor pen
tru încetarea cursei înarmărilor, 
pentru interzicerea armei nucleare, 
pentru dezarmare generală și to
tală".

La recentele tratati
ve din cadrul Acordu
lui general pentru ta
rife și comerț (G.A.T.T.) 
Anglia a cerut Statelor 
Unite să desființeze 
taxele vamale la im
portul automobilelor 
de producție engleză. 
„Reducerea numai la 
jumătate a tarifelor de 
vamă la acest produs
este considerată de 
englezi ca insuficien
tă" — scrie comenta
torul politic al ziarului 
britanic „Sun". Cum 
s-ar spune, o aseme
nea măsură ar oieri 
producătorilor de au
tomobile din Anglia 
satisfacție doar în 
proporție de 50 la 
sută.

Faptul că Anglia a 
formulat o astfel de 
dorință nu este întîm- 
plător. în ianuarie, Ca-

nada și S.U.A. au în
cheiat un acord bila
teral cu privire la su
primarea taxelor va
male la automobile în 
tranzacțiile dintre cele 
două țări. Prin acor
dul amintit a fost însă 
abrogată implicit pre
ferința tarifară de 17,5 
la sută de care se bu
cura Industria de 
automobile britanică 
pe piața canadia
nă. Avînd în vedere 
că anul trecut Anglia 
a vîndut în Statele 
Unite 72 000 de auto
mobile și că se inten
ționează mărirea aces
tei cifre în viitor — 
desființarea taxelor 
vamale respective are 
o importanță deosebi
tă pentru britanici.

O astfel de măsură 
din partea S.U.A. este 
dorită însă și de alte

țări producătoare de 
automobile, nemulțu
mite și ele de acordul 
americano - canadian, 
pe care îl consideră 
ca o încălcare a nor
melor G.A.T.T.

Statele Unite au re-• 
acționat favorabil 14»» 
propunerea Angliei, a- 
rătînd însă că nu inten
ționează să desființeze 
taxele vamale, ci doar 
să reducă actualul 
tarif. După cum se ve
de, partea americană, 
pornind de la demer
sul britanic, vrea să-i 
liniștească și pe cei
lalți parteneri nemul
țumiți din G.A.T.T. Va 
izbuti oare ? Cel puțin 
în cazul Angliei presa 
relevă că jumătățile 
de măsură nu sînt*- 
considerate ca satis
făcătoare.

BRACONAJ DE „CAPETE ÎNȚELEPTE"
Există la Londra anumite 

sucursale ale unor agenții ameri
cane specializate în recrutarea de 
„înțelepți". Dacă o firmă are ne
voie de un chimist de valoare, de 
un director tehnic, se adresează 
agenției respective și aceasta por
nește imediat in căutare. La ne
voie, pentru a răspunde cererii, 
se practică și... furtul unor oameni 
capabili chiar de la firmele care 
sint in concurentă cu firma soli

citantă. Vinătoarea de înțelepți — 
scrie ziarul „11 Giorno" — nu este 
un sport ci o afacere. Totul se 
desfășoară într-o perfectă discre
ție. Persoana vizată primește un 
telefon confidențial. Este invitată 
la o discuție, care este de fapt o 
primă sondare. Dacă acceptă pro
punerea, afacerea se consideră în
cheiată. Tariful „vînătorilor de 
înțelepți" este foarte ridicat.

ea

Au apărut
premisele

BBSE
unei noi crize politice

Expoziția cărții artistice

Dar 
resimte 
lombo” (după numele guvernato
rului Băncii naționale și al ministru
lui tezaurului) de comprimare și li
mitare a salariilor, prin care se în
cearcă a se arunca asupra muncitori
lor „dificultățile conjuncturii economi
ce”. în sfîrșit, prin concedieri, unii 
patroni urmăresc să intimideze pe 
muncitorii cei mai activi în apărarea 
drepturilor lor.

Pentru a afla toate acestea nu este 
necesar să pleci din Roma, să intri 
în fabrici și în casele din cartierele 
muncitorești și nici măcar să citești 
ziarele. Este de ajuns să te 
plimbi în jurul palatelor Montecitorio 
sau Madama, unde își au sediile Ca
mera Deputaților și Senatul. Aici am 
întîlnit zilele trecute un grup, ma
joritatea femei, care venea de la 
Siena. Erau muncitori și muncitoare 
de la fabricile Canvas, Siva, Framor, 
Abril, care aduceau cu ei o petiție 
iscălită de sute de tovarăși de mun
că : se cerea deputaților să voteze 
legea prin care locul de muncă să 
fie garantat ; totodată era condam
nată amînarea discuției în această 
privință, impusă de majoritatea de 
centru-stînga.

Este vorba 
cu privire la 
giusta causa) 
fi efectuate concedieri, prezentat de 
grupurile parlamentare ale P.C.I., 
P.S.I. și P.S.I.U.P.

Trebuie să amintim că o propu
nere asemănătoare a fost prezentată 
pentru prima oară în parlament, cu 
aproape 10 ani în urmă, de către 
fostul secretar general al C.G.I.L. și 
președinte al F.S.M., Di Vittorio, de
cedat între timp. Deputății comuniști 
au prezentat apoi din nou acest pro
iect de lege diverselor legislaturi, 
dar grupările majoritare care 
succedat în ultimii ani nu l-au 
în discuție.

în cele din urmă dezbaterea 
pra „motivului întemeiat” al conce
dierilor a început în Cameră la 5 
mai. Guvernul a cerut însă în două 
rînduri suspendarea discuțiilor.

Din sute de fabrici s-a ridicat un 
val de protest. Muncitorii au arătat 
că amînarea este dăunătoare intere
selor lor.

E greu de spus cînd va fi adusă 
din nou în discuție la palatul Monte- 
ciforio problema motivului întemeiat 
al concedierilor. Cert este că între 
timp situația va deveni mai dificilă, 
deoarece muncitorii nu vor lăsa drum 
liber arbitrarului patronilor. Se în
trevede deci o vară călduroasă — 
vară care ar trebui să fie domi
nată de vacanțe și care va vedea în 
schimb numeroase manifestații ale 
muncitorilor pentru apărarea locului 
de muncă.

de proiectul de lege 
motivul întemeiat (la 
pentru care să poată

PARIS 3 (Agerpres). — „In actualele condiții, o viitoare participare 
franceză la sesiunile Consiliului ministerial al Pieței comune este de 
neconceput", a declarat un 
francez.

purtător de cuvînt al Ministerului de Externe

Observatorii din Paris 
ciază declarația acestuia 
un răspuns la speculațiile care se 
făceau în legătură cu o posibilă 
participare a ministrului de ex
terne francez, Couve de Murville, 
la sesiunea din 26 iulie a Consi
liului ministerial al Pieței comune, 
după grava criză provocată în a- 
cest organism Ia ultima sesiune în 
legătură 
politicii

apre- 
drept

cu problema finanțării 
agrare comune. Purtăto-

rul de cuvînt a ținut să preci
zeze că nici Franța, nici Belgia 
și nici Luxemburgul nu pot fi a- 
cuzate că ar fi provocat actuala 
criză a Pieței comune.

Din Bruxelles, agențiile de pre
să informează că, în ciuda acestor 
declarații, aici apare încă neclar 
dacă Franța va boicota sau nu vi
itoarele sesiuni ale Consiliului 
ministerial al Pieței comune.

Ecouri în presa internațională

„LE POPULAIRE” : „Principalul pe
ricol al crizei actuale este că ea vine 
după alte crize, ceea ce tace ca spi
ritul comunitar să piardă puțin cîte 
puțin din conținutul său. Caracterul 
dur și neașteptat al ultimelor dezba
teri și ruptura prin cară s-au înche
iat acestea arată că perioada com
promisurilor a fost înlocuită prin a- 
ceea a ultimatumurilor”.

„DIE WELT” : „Couve de Murville 
a ales pentru aceasta (întreruperea 
tratativelor) aceeași formulare ca în 
acel 29 ianuarie 1963, cînd Franța a 
făcut să eșueze la Bruxelles tratati
vele dintre statele C.E.E. și Anglia.

Forma bruscă în care Franța a prelins 
ca finanțarea Pieței agrare să fie sta
bilită pe termen de cinci ani în șe
dința respectivă a avut drept scop să 
ducă la o ruptură".

„IL MESSAGGERO” : „Falimentul 
de la Bruxelles deschide cea mai gra
vă criză internă pe care a suportat-o 
Piața comună. De consecințele de ne
prevăzut ale acestei crize este răs
punzătoare numai Franța".

„GAZETTE DE LAUSANNE” : „Dacă 
la capătul precedentelor maratonuri 
nu existau nici învingători nici învinși, 
de data aceasta se apreciază că în e- 
șecul de joi nu există decît învinși”.

Situația politică din Grecia a in
trat din nou într-o etapă critică, pe 
care majoritatea ziarelor de aci o 
consideră hotărîtoare pentru actuala 
echipă ministerială a Uniunii de 
centru

în urma votului de încredere a- 
cordat zilele trecute de către par
lament guvernului, premierul Papan- 
dreu a anuntat că va trece la epu
rarea armatei de elementele com
promise în timpul guvernării parti
dului de dreapta E.R.E. Printre cei 
vizați se află actualul șef al statului 
major, generalul Genimatas, despre 
care o anchetă a guvernului preciza 
că a fost unul din conducătorii pu
ciului electoral al dreptei din noiem
brie 1961

Dar, după Cum scrie presa greacă, 
ministrul apărării, Garoufalias, se 
opune oricăror schimbări în actuala 
conducere a armatei. Ziarul „Elef- 
teria" anunță că în această situație 
premierul Papandreu a adus la cu
noștință regelui că intenționează să 
preia personal conducerea ministe
rului apărării pentru a pune per
sonal iu aplicare planul epurării în 
armată. La recomandarea regelui de 
a se amina orice inițiativă de acest 
gen, premierul a cerut ministrului 
apărării să-și prezinte demisia, pen
tru a 'rezolva astfel situația.

Garoufalias a refuzat insă categoric 
să demisioneze. Mai mult, după cum 
scrie cotidianul „To Vima", acesta

a Început să desfășoare o activitate 
febrilă printre deputății Uniunii de 
centru pentru a-i determina să spri
jine înlăturarea premierului Papan
dreu și preluarea conducerii guver
nului de către el, Garoufalias.

Cotidienele guvernamentale scriu 
că situația evoluează spre o criză 
națională și politică.

Unul dintre ele, „Athenaiki", 
anunță că premierul ar fi ordonat 
cercetări în legătură cu „complotul 
lui Garoufalias pentru răsturnarea 
șefului guvernului". în cazul în care 
nu se va dovedi contrariul, continuă 
ziarul, premierul este hotărit să-l 
concedieze fără ca să i se mai ceară 
încuviințarea.

Observatorii politici sînt de pă
rere că, în cazul în care regele va 
continua să refuze epurarea arma
tei, demisia guvernului va fi aproa
pe inevitabilă. în fața acestei si
tuații, se crede că șeful guvernului 
va propune tinerea unor noi alegeri, 
lucru de care se teme cel mai mult 
partidul E.R.E., al cărui prestigiu, în 
urma scandalurilor dezvăluite recent 
în parlament, a scăzut substanțial 
în rindurile poporului. E.R.E. preferă 
formarea unui guvern de tranziție, 
de ceutru-dreapta, și evitarea 
gerilor. Dar, după majoritatea 
relor, o astfel de echipă ministerială 
nu ar fi viabilă și nu ar supraviețui 
unui vot de incredere.

C. ALEXANDROAIE

Leipzigul nu este cu
noscut numai ca oraș al 
fîrgurilor de mostre, ci 
și ca oraș tradițional al 
tipăriturilor. Este deci 
firesc ca aci să se des
fășoare una dintre cele 
mai mari înfîlniri inter
naționale în domeniul 
cărții. în cele pafru e- 
taje ale casei pentru 
tîrguri și expoziții „Mes- 
sehaus am Markf” s-a 
deschis sîmbăfă expo
ziția internațională a

cărții artistice la care 
participă 42 țări, prin
tre care și R. P. Ro
mână. Delegația ro
mână este condusă de 
acad. Zaharia Stancu.

Dintre țările partici
pante menționăm An
glia, Argentina, Brazilia, 
R.F.G., Elveția, Finlan
da, Franța, India, Irak, 
Italia, Japonia, Canada, 
Suedia, Statele Unite, 
R.A.U., Uniunea Sovie
tică. Se apreciază că 
expoziția internațională

a cărjii depășește cu 
mult importanța ultimei 
expoziții de acest fel 
din 1959. Un punct de 
atracție îl prezintă car
tea pentru copii.

în cadrul expoziției 
vor fi organizate trei 
concursuri : grafica din 
cinci continente în 
slujba prieteniei dintre 
popoare ; concurs de 
prezentare a cărții și 
concurs pentru ilustrații.

Șt. DEJU

LA BURSA DIN NEW YORK

trUna din cele mai sălbatice săptămîni"
• Cele mai mari pierderi din noiembrie 1963; 
numai în iunie zeci de miliarde dolari • Cauze 
externe și interne

ale
xia-

Manifestație de masa 
împotriva acordurilor 

sud-coreene

la Tokio 
japono —

XIENG KUANG. Potrivit postu
lui de radio Vocea LaosuJui, forțe
le patriotice laoțiene au reușit să 
provoace pierderi însemnate trupe
lor S.U.A. și marionetelor lor în 
cursul unor lupte angajate la 21 si 
22 iunie în provincia Luang Pra- 
bang.

PRAGA. La 2 iulie a avut loc la 
Praga o ședință a Comitetului pen
tru problemele externe al Adună
rii Naționale a R. S. Cehoslovace. 
Vaclav David,, ministru) afacerilor 
externe, a prezentat un raport cu 
privire la situația internațională ac
tuală.

SOFIA. Osman Aden Abdullah, 
președintele Republicii Somalia, va 
face o vizită oficială în R. P. Bul
garia la începutul lunii august, la 
invitația iui Gheorghi Traikov, pre
ședintele Prezidiului Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria.

UN NOU BLOC MILITAR 
AGRESIV

CIUDAD DE GUATEMALA. Gu
vernele stștelor Guatemala, Salva
dor, Honduras și Nicaragua au ho- 
tărîl înființarea unui bloc militar 
agresiv. Cei patru au căzut de a- 
cord să „lase porțile deschise" pen
tru a putea intra in acest bloc și 
Costa Rica și Panama. Organismul 
ele coordonare al blocului va li 
un așa-numit „Consiliu de apărare 
a Arnericii Centrale", care va fi in
corporat în Organizația Statelor A- 
mericane (O.S.A.).

PARIS. Fostul prim-ministru bri
tanic și lider al partidului conser
vator, Alec Douglas-Home, care se 
află la Paris, a fost primit vineri 
după-amiază de președintele Fran
ței, de Gaulle. Au fost abordate o 
serie de probleme privind N.A.T.O., 
relațiile din cadrul Pieței comune, 
precum și problema viitorului U- 
niunii politice ~ 
tale.

a Europei occiden-

în comunicatul dat 
urma vizitei șahu

lui Iranului în U.R.S.S., se subli
niază că ambele părți „sint gata 
să dezvolte mai departe relațiile 
prietenești de bună vecinătate, să 
lărqească considerabil colaborarea 
economică, tehnico-științifică și 
culturală". Comunicatul mențio
nează profunda neliniște a ambe
lor părți in legătură cu situația 
din Asia de sud-est și din alte re-

MOSCOVA, 
publicității, in

J. NYERERE : „COMMONWEALTHS ESTE MULT PREA OCCIDENTAL"

După întoarcerea sa de la conferința Commonwealthului, președintele 
Tanzaniei, Julius Nyerere, a declarat că întrunirea de la Londra a decurs „în
tr-o atmosferă de hegemonie'' a Marii Britanii. Această organizație (Common- 
wealthul) „este mult prea occidentală, fiind folosită în scopurile politicii bri
tanice". De altfel, a subliniat el, cu prilejul examinării situației din Vietnam, 
Marea Britanie a încercat să impună participanților punctul său de vedere In 
această problemă.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA : București. Plata „Scînteii" TeL 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se

giuni ale lumii și acordul lor „că 
toate litigiile internaționale tre
buie rezolvate pe cale pașnică, in 
conformitate cu principiile Cartei 
O.N.U.".

ULTIMUL SUPRAVIEȚUITOR 
DE PE „TITANIC" A DECEDAT

Ultimul supraviețuitor al tra
gediei de pe transatlanticul 
„Titanic’, care s-a scufundat în 
aprilie 1912, Johann Bergmann, 
a decedat la virsfa de 85 de 
ani, într-un azil de bătrîni din 
Austria.

BRAZZAVILLE. Mauritania a 
hotărit să iasă din Organizația co
muna africană și malgașă 
(O.C.A.M.).

PĂRINȚII VOR PUTEA ALEGE 
SEXUL COPIILOR LOR ?

In viitor părinții vor pu
tea alege sexul copiilor lor. 
anunță agenția France Presșe 
într-o .știre din Londra. Ex
periențe în acest sens sînt 
efectuate de mai multă vre
me în Anglia asupra unor a- 
nimale și se pare că acum 
oamenii de știință 
că rezultatele sînt 
toare. Ele vor fi 
săptămîna viitoare 
lui „Societății pentru studie
rea fertilității", care se întru
nește la Edinburgh.

consideră 
încuraja- 

prezentate 
Congresu-
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NEW YORK 3 (Agerpres). — Vi
neri s-a încheiat ceea ce agenția 
Associated Press a calificat drept 
„una din cele mai sălbatice săptă
mîni" cunoscute de bursa din New 
York in ultimii ani. Tendința de 
scădere a cursului acliunilor, care a 
început încă de lâ 14 mai, a înre
gistrat în primele zile ale săptămî- 
nu o puternică accentuare. „Atmo
sfera ședințelor a fost deprimantă" 
(France Presse), iar indicele valo
rilor industriale Dow Jones a cu
noscut o scădere care „a reprezen
tat cele mai mari pierderi de la asa
sinarea președintelui Kennedy la 22 
noiembrie 1963" Comentatorii oc
cidentali de presă subliniază de alt
fel că întreaga lună iunie a fost 
„proastă" la bursa new-yorkeză. 
Pierderile înregistrate de acțiunile

negociate au atins zeci de miliarde 
dolari.

Incercînd să analizeze cauzele 
care au dus la această stare de lu
cruri, specialiștii de bursă conside
ră, după cum subliniază săptămâ
nalul „U. S. News and World Re
port", că „ele se datoresc înrăutăți
rii situației din Vietnam, slăbirii li
rei stei line, situației nefavorabile 
a balanței americane de piăii și 
tensiunii crescînde care s-a mani
festat în relațiile dintre patronat și 
salariați". Un alt fapt îngrijorător ii 
constituie „declinul bonurilor de te
zaur". Știrea privind reducerea ci 
încă 359 milioane dolari a rezervelor 
de aur ale S.U.A., scrie Associated 
Press, 
ca un
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face ca la bursă „să domneas- 
sentiment

?

de pesimism

IVhat's Happened to Our Trailer?

Desenatorul 
Dowling înfățișea
ză astfel în „New 
York Herald Tri
bune" accidentul 
atașului „Stock 
Market" (Piața de 
acțiuni). Pasage
rii automobilului 
„creșterea econo
miei" se întreabă: 
„ce s-a întimplat 
cu atașul nostru ?" 
Cu semne de în
trebare este în
conjurat și „nive
lul ridicat al ac
tivității

ECONOMIC
GROWTH

tac la oficiile poștale, factorii poștali și difuzorii voluntari din întreprinderi și instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteii


