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La Consiliul de Miniștri al R. P. 
Române au continuat sîmbătă 
convorbirile oficiale româno-soma- 
leze.

La amiază a avut loc solemnita
tea semnării comunicatului co
mun. Documentul a fost semnat de

președintele Consiliului de Mipiș® 
tri al R. P. Române, Ion Gheorghe 
Maurer, și de prim-ministrul Re
publicii Somalia, Abdirazak Hajl 
Hussein. Au fost de față persoa
nele oficiale române și somaleze 
care au participat la convorbiri.

IN INTIMPINAREA
CONGRESULUI PARTIDULUI

ALEGEREA 
DRUMULUI

Eugen BARBU

PRIMIREA DE CĂTRE PREȘEDINTELE CONSILIULUI
DE STAT A PRIMULUI MINISTRU AL REPUBLICII SOMALIA

Președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Române, Chivu Stoica, a 
primit sîmbătă pe primul ministru 
al Republicii Somalia, Abdirazak 
Haji Hussein, și persoanele care îl 
însoțesc.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă cordiali
tate, au asistat Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, și 
Corneliu Măneșcu, ministrul afa
cerilor externe.

Fluxul
energiilor creatoare

• Mesaje către marile șantiere
• Prestigiul uzinei: înalta calitate
• Cheia succesului stă în mîna oamenilor

Cei de la mecanică 
grea au ieșit în curtea 
uzinei să-și ia rămas 
bun ca de ia un prie
ten apropiat. Doar au 
sta! sub cupole halei 
atîtea zile laolaltă și a- 
cum, la ceasul despăr
țirii deloc umbrită de 
melancolie, sînt cu tofii 
bucuroși. Ion Nae, Ma
rin lonescu, Nicolae 
Capsic și cei din echi
pele pe care le conduc 
petrec cu privirea, pînă 
dincolo de șiragul 
blocurilor învăluite în 
aurul soarelui de Iulie, 
mesajul lor : astăzi, din 
uzină au plecat cele 
două mari poduri ru
lante așteptate la „Gri- 
vi(a roșie”. Cu cî- 
teva zile în urmă, au 
pornit spre laminorul de 
tablă aflat încă în con- 
»truc|i» pe șantierul

Combinatului siderurgic 
„Gheorghe Gheorghiu- 
Dej” din Galaji role șl 
grătare, iar în peisajul 
industrial al tinerei ce- 
lă|i a chimiei din Turnu 
Măgurele s-a înscris 
spectaculos și uriașul 
vas sferic de 1 000 mc. 
Toate aceste utilaje și 
agregate, ca și multe 
altele, călătorind pe 
drumurile țării ori din
colo de hotarele ei, 
poartă ca o carte de 
vizită a calității marca 
uzinelor bucureștene 
„23 August”.

Fiecare zi de muncă 
a constructorilor de ma
șini de aici reprezintă 
acum, în preajma Con
gresului partidului, pri
lej de rodnic bilanf, de 
însuflefită întrecere. Nu 
există secție, nu există 
echipă unde oamenii să

nu raporteze cu mîn- 
drie : astăzi am muncit 
mai bine decît ieri. în 
această atmosferă de 
puternic entuziasm și 
avînt creator, caracteris
tică colectivelor din 
sute de întreprinderi, 
un popas la „23 Au
gust" înseamnă, înainte 
de toate, constatarea că 
angajamentele luate în 
cinstea celui de-al IV- 
lea Congres au devenit 
fapte.

Sarcinile de plan pe 
primul semestru al a- 
nului au fost îndeplini
te, iar valoarea produc
ției globale dată peste 
plan a atins 5 milioane 
de lei.

Ion MARGINEANU

(Continuare 
în pag. a III-a)

Ajun toiul Nicolae Mandan: „Vrem să Întâmpinăm Congresul cu succese 
cum n-am mal avut pînâ acum" Foto : R. Costln

Tn urmă cu 20 de ani, tot într-o 
astfel de vară, la fel de fierbinte, 
mă aflam în București, abia scă
pat de examenele universitare ale 
primei sesiuni postbelice, cînd 
încă mai împărțeam foile Cursu
lui de Drept Roman cu știrile sen
zaționale din ziare.

Era 6 vară a confruntărilor, nu 
prea ne ardea de învățătură, pro
fesorii erau mai indulgenți ca altă 
dată și ne priveau rîndurile împu
ținate cu o melancolie ce nu ne 
scăpa. Mulți dintre colegii mei lă
saseră scaunul gol în aule, pașii 
lor nu mai răsunau pe lungile co
ridoare cenușii. Lista absenților 
crescuse, pe dalele de piatră bo
căneau cîrjele infirmilor veniți 
să-și dea restanțele pentru că un 
timp și-l petrecuseră în șanțuri, 
cu arma în mînă.

Copacii erau tot atît de fastuoși 
în mărețul lor lux de vară, fetele 
iubite își găsiseră bărbați sau aș
teptau logodnici ce nu se mai în
torceau, deși ultimul strigăt de 
goarnă se auzise prin aprilie sub 
zidurile Berlinului...

Petreceam seri lungi pe malul 
lacului Herăstrău cu prietenii, dis- 
cutînd aprins despre viitor. La 21 
de ani foamea de ideal te poate 
face nedrept, revendicările au 
violență — și o intoleranță nu
mai a vîrstei te silește să nu lași 
să fie săvîrșită vreo nedreptate. 
Ne gîndeam la viitorul României, 
la propriile noastre destine aflate 
în cumpănă. în jur, ruinele marii 
conflagrații își arătau umbrele si
nistre. Ne era încă foame, nu a- 
veam haine, cantinele de atunci 
ne ofereau o zeamă săracă și o 
bucată de pîine cu tărîțe. De un
deva, din lume, sosea un aer 
proaspăt și o speranță vagă plu
tea în sufletele noastre.

(Continuare în pag. a III-a)
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NUMAI STICLĂ |
SĂ NU FII I

Sînt dezolat. „Rapidul" a 
pierdut campionatul, „Dina
mo" — Cupa, la Pronosport 
n-am ghicit decît opt, la 
Sportexpres nu mi-a ieșit 
nici măcar un Trabant... Cu 
Loto central n-am făcut nici 
o Ispravă. Doar la „loz în 
plic" mi-a ieșit un „mai tra
ge o dată".

Dezolat care va să zică, am 
luat de la „Alimentara" 
din colț o sticlă de '/j coniac, 
m-am dus acasă și am înce
put să beau. După al treilea 
păhărel am intrat în discuție 
cu sticla.
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DEJUN OFERIT DE ABDIRAZAK HAJI HUSSEIN
Primul ministru al Republicii 

Somalia, Abdirazak Haji Hussein, 
a oferit sîmbătă un dejun în cins
tea președintelui Consiliului de 
Miniștri al R. P. Române, Ion 
Gheorghe Maurer.

în timpul dejunului, primul mi
nistru al Republicii Somalia și 
președintele Consiliului de Miniș
tri al R. P. Române au rostit toas
turi.

Toastul primului ministru 

al Republicii Somalia
Domnule președinte,
Excelențe,
Doamnelor și domnilor,
Am marele privilegiu și onoarea 

de a exprima, în numele delegației 
mele, cele mai adînci sentimente 
de mulțumire și recunoștință dum
neavoastră, domnule președinte, 
guvernului dumneavoastră și po
porului României pentru primirea 
călduroasă și foarte prietenească 
făcută delegației noastre, de la so
sirea în țară. Potrivit programului 
aranjat în prealabil, am putut vi
zita o serie de centre importante 
din regiunile Ploiești și Dobrogea. 
Pretutindeni am fost primiți cu 
copleșitoare manifestări spontane 
și entuziaste de bun venit.

Doresc, domnule președinte, să 
exprim o înaltă apreciere față de 
Excelența Voastră, guvernul și po
porul R. P. Române pentru reali
zările economice, sociale și tehnice 
remarcabile, care, fără îndoială, o- 
glindesc hotărirea și înaltul grad 
de eficiență în conducerea țării.

Vorbind ca un conducător afri
can, mă simt dator să exprim po
porului român aprecierea noastră 
cea mai înaltă pentru solidaritatea 
și sprijinul prețios acordat de Re
publica Populară Română celor 
care, în Africa și în alte părți ale

lumii, au luptat și luptă pentru li
chidarea deplină a tuturor forme
lor colonialismului, neocolonialis- 
mului și imperialismului. De ase
menea, constatăm cu satisfacție că 
R. P. Română s-a opus cu consec
vență și vigoare detestatei politici 
de discriminare rasială, de culoare 
și religie, ca aceea practicată de gu
vernele minoritare din Africa de 
Sud și Rhodesia (fosta Rhodesie de 
sud).

îmi este deosebit de plăcut, dom
nule președinte, să subliniez că u- 
nul din principiile fundamentale 
ale politicii noastre externe este cel 
al nealinierii. Ghidîndu-se în rela
țiile internaționale după această 
politică, guvernul Republicii Soma
lia susține, de asemenea, că pentru 
a preveni orice încălcări posibile 
ale păcii și securității internaționa
le, toate bazele militare. străine 
trebuie să fie lichidate. Respectînd 
cu strictețe această politică, gu
vernul meu susține și promovează, 
atît în vorbe cît și în fapte, prin
cipiul coexistenței pașnice și ne
amestecului în treburile interne ale 
altor națiuni, indiferent dacă sînt 
mari sau mici, bogate sau sărace.

(Continuare în pag. a III-a)

Toastul președintelui Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romane

de Nicufă TÂNASE
Am întrebat-o:
— Aveți și voi o viață in

terioară ? Aveți supărări ? A- 
veți și voi „Rapidul" vostru?

— Ba bine că nu I
— Ce vorbești ? Și eu care 

credeam... Dacă vrei sft știi, 
făcusem o cerere celor de 
sus, ca, atunci cînd o fi și-o 
fi, să mă reîncarneze în sti
clă.

— Retrageți cererea. Nu
mai sticlă să nu fii. Prin cite 
necazuri am trecut, numai eu 
ști».

-*• Ce necazuri ?
— Dumneata crezi că eu 

înainte am fost de-o jumăta
te de kilogram ?

— Dar de cît ?
— Am fost damigeană.
— Și cine te-a adus în ha

lul ăsta ?
— Întreprinderile regiona

le pentru valorificarea amba
lajelor. De cînd a apărut 
I.R.V.A. pe lume, numai be
lele pe capul nostru.

— Ești beată, ai coniac în 
tine.

— Nu mă jigni că sînt de 
sticlă. Ai în beci niște sticle 
goale?

— De ce sft te mint? Am.
— Știi ce te rog? Deschide 

ușa beciului și spune sticlelor 
numai atît: „Mîine vă duc la 
I.R.V.A."

(Continuare în pag. a Il-a)
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Realizări 
însemnate 
și rezerve

Strîngerea recoltei de cereale s-a 
intensificat în întreaga regiune 
Galați. Pînă în dimineața zilei de 
9 iulie s-au recoltat aproape 90 000 
hectare din cele 211 000 hectare cu 
grîu și secară. Ce măsuri s-au .în
treprins pentru a grăbi ritmul de 
lucru ? Tova’rășul inginer Dumitru 
Năstase, președintele consiliu
lui agricol regional, ne infor
mează. Ritmul de lucru planifi
cat, deși nu a fost atins, crește de 
la o zi la alta. Este urmarea folo
sirii mai raționale atît a mijloace
lor mecanizate, cît și a brațelor de 
muncă. Peste 300 de combine și 
tractoare din nordul regiunii au 
fost dirijate să lucreze timp de 5—6 
zile în unitățile agricole din. raioa
nele situate în sud. In raioanele 
Brăila și Făurei, unde secerișul a 
început mai devreme, pînă în seara 
zilei de 9 iulie s-a recoltat 64 la 
sută și respectiv 62,5 la sută din su
prafața prevăzută.

Pentru grăbirea recoltatului, 
consiliile agricole au îndrumat con
ducerile cooperativelor să intensi
fice recoltatul manual. In raionul 
Bujoru, de exemplu, lucrează zilnic 
la recoltatul manual aproape 20 000 
de țărani cooperatori. La coopera
tiva agricolă de producție din co
muna Băleni lucrau la recoltat în 
ziua de 9 iulie aproape 1 200 țărani 
cooperatori. Tovarășul Alecu Cră
ciun, președintele cooperativei, 
afirmă că încă 5 zile bune de 
lucru sînt necesare pentru ca re
colta de pe cele 1 050 ha cu grîu- 
secară să fie strînsă. Sute de țărani 
cooperatori lucrează cu însuflețire 
la recoltatul griului și în comunele 
Vulturu, raionul Focșani, Movilbni, 
raionul Tecuci, Călieni, raionul 
Galați, și multe altele.

Totuși, ritmul actual de lucru nu 
corespunde posibilităților. Cauze
le ? Combinele nu sînt folosite din 
plin. în ziua de 8 iulie, de exem
plu, zeci de combine n-au funcțio
nat. La cooperativa agricolă de 
producție Șendreni, 6 combine au 
stat la capătul lanului pentru mo
tivul că mecanizatorii, băieți ti
neri, neprimind ajutorul conducerii 
stațiunii de mașini și tractoare din 
aceeași comună, n-au știut să re
glementeze funcționarea lor. Pe a-

Raid-anchetă 
în regiunile 
Galati, Crișana

colo a trecut în aceeași zi și ingi
nerul Tănăsache Dărăban, vicepre
ședinte al Consiliului agricol raio
nal Galați. Dar... cum a venit, așa 
s-a și dus.

Combine oprite la marginea la
nurilor am întîlnit cu prilejul rai
dului întreprins și la cooperativele 
agricole de producție Umbrărești, 
raionul Galați, și „11 Iunie", comu
na Cudalbi, raionul Tecuci, deservi
te de S.M.T. Cudalbi. Reparațiile, 
spunea Nicolae Alexa, șeful u- 
nei brigăzi de tractoare de la Cu
dalbi, au fost făcute superficial.

Radu APOSTOL 
coresp. „Scînteii"

In aceleași 
condiții, 
rezultate 
diferite

în acest an în regiunea Crișana 
ploile abundente au stînjenit mult 
executarea lucrărilor agricole. Da
torită măsurilor luate de organele 
și organizațiile de partid, de consi

liile agricole și hărniciei oamenilor 
munciijde pe ogoare, semănatul s-a 
făcut la timp, iar acum continuă 
lucrările de întreținere a culturi
lor. Zilele acestea a început și re
coltarea cerealelor păioase, lucră
rile agricole devenind astfel mai a- 
glomerate. în raioanele din sudul 
regiunii — Criș și Salonta — se lu
crează cu toate forțele la seceriș.

în legătură cu măsurile între
prinse care să ducă la executarea 
la timp a recoltatului, am avut o 
convorbire cu tov. Ioan Pîrvu, 
președintele consiliului agricol re
gional. Am aflat că tractoarele și 
combinele au fost puse în stare de 
funcționare încă cu mult timp îna
inte de începerea secerișului. 
Suprafețe importante de orz și grîu 
fiind îmburuienite, consiliul agricol 
regional a indicat S.M.T.-urilor să 
aducă anumite modificări combi
nelor. Griul se taie în brazdă și 
apoi e lăsat cîteva zile să se usuce 
pentru a fi treierat. Membrii con
siliilor agricole, specialiștii se află 
în mijlocul mecanizatorilor și ță
ranilor cooperatori, sprijinindu-i ca 
recoltatul să se facă la timp și fără 
pierderi.

Ne-am deplasat pe teren. Am po
posit în primul rînd în raionul 
Criș. Tov. ing. Mihai Binșeian, 
președintele consiliului agricol ra
ional, ne asigură că secerișul se des
fășoară din plin.

Teodor MARIAN

Excelență,
Stimați oaspeți.
Domnilor,
Vă rog să-mi permiteți să-mi 

exprim satisfacția de a fi din nou 
împreună cu distinșii noștri 
oaspeți și să mulțumesc călduros 
Excelenței Sale Domnul prim- 
ministru Abdirazak Haji Hussein 
pentru amabilele cuvinte rostite 
la adresa țării noastre și a po
porului român.

Sîntem bucuroși că în timpul 
scurtei vizite în țara noastră a 
Excelenței Voastre și a persona
lităților care vă însoțesc ați putut 
cunoaște unele din realizările po
porului român, care, ca și poporul 
somalez, este angajat într-o mun
că pașnică, și creatoare, pentru o 
viață mai bună.

îmi este deosebit de plăcut să 
constat că discuțiile purtate, în 
spirit prietenesc și înțelegere re
ciprocă, au oferit prilejul de a ne 
cunoaște mai bine și de a pune 
bazele unei colaborări multilate
rale între Republica Populară Ro
mână și Republica Somalia.

Convorbirile cordiale pe care 
le-am avut cu Excelenta Voastră 
au scos în evidență identitatea 
sau apropierea punctelor de vedere 
ale guvernului român și guvernu
lui somalez în problemele majore 
ale situației internaționale, atașa
mentul profund al popoarelor

noastre față de cauza păcii și pre
ocuparea comună pentru statorni
cirea unor relații de încredere și 
colaborare între popoare.

Politica externă a țării noastre 
se întemeiază pe principiile de ne
clintit ale respectării suveranității, 
independenței naționale, egalității 
în drepturi și avantajului reciproc, 
neamestecului în treburile interne 
ale altor state.

Fiind vital interesată în apărarea 
și consolidarea păcii, România mi
litează pentru înfăptuirea dezar
mării generale, distrugerea și inter
zicerea armamentului atomic, pen
tru retragerea trupelor și lichida
rea bazelor străine de pe teritoriul 
altor state.

împărtășesc părerea Excelenței 
Voastre că resursele astfel elibera
te trebuie să fie folosite pentru 
construcția pașnică, pentru bună
starea omenirii.

Pe linia, politicii sale de priete
nie și colaborare internațională cu 
toate statele, indiferent de orîndui- 
rea lor social-economică, Republi
ca Populară Română dorește să 
dezvolte multilateral relațiile sale 
cu țările care luptă pentru conso
lidarea independenței și suverani
tății lor naționale, pentru bunăsta
re și progres.

(Continuare în pag. a III-a)
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în lanurile cooperativei agricole de producție din Pechea, regiunea Galați Foto s A. Cartojan

Tovarășului JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Mongole

Tovarășului JAMSARANGHIIN SAMBU
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole
ULAN-BATOR

în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român, 
Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare 
Române, al poporului român și al nostru personal, vă transmitem 
dumneavoastră și prin dumneavoastră Comitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, Prezidiului Marelui Hural Popular, 
Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Mongole și poporului 
mongol sincere felicitări cu prilejul celei de-a 44-a aniversări a Revo
luției Populare Mongole.

Fie ca prietenia și colaborarea frățească care s-au statornicit între 
țările noastre să se dezvolte în interesul popoarelor român și mongol, al 
cauzei socialismului și păcii în lume

Folosim acest prilej pentru a vă ura dumneavoastră și poporului 
mongol noi succese în opera de construire a socialismului în Republica 
Populară Mongolă.

NICOLAE CEAUȘESCU CHIVU STOICA
Prim-secretar al Comitetului Central Președintele Consiliului de Stat 
al Partidului Muncitoresc Român al Republicii Populare Române

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Române
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in căutarea unui ac
pentru cojocul... scandalagiilor

■ I MOMENTE DIN ISTORIA
■ I POPORULUI ROMÂN

T £ A T R E
Teatrul Mic (Str. C. Miile nr. 

16) : Doi pe un balansoar — (o- 
rele 20). Teatrul satiric-muzical 
,,C. Tănase" (sala Savoy) : Revis
ta dragostei — (orele 20), (grădi« 
na Boema) : Veselie la 174 — (o- 
rele 20) Circul de stat : Allo, ici 
Paris ! — (orele 16 și orele 20). 
Teatrul de vară din parcul ,,N. 
Bălcescu" • Soldatul fanfaron — 
(spectacol prezentat de Teatrul 
,.Ion Creangă" — orele 20,30).

• Acoperișul comun și buna con
viețuire • Au hirtiile putere de con
vingere ? • Ce propun un preșe
dinte de bloc, un deputat, un 
secretar de sfat popular și un 
jurisconsult

Una cîte una, luminile ferestrelor 
se sting. Aparatele de radio, după 
transmisia concertului de noapte și 
a ultimului buletin de știri, au amu
țit. Rămîn de veghe doar puterni
cele lampioane fluorescente și 
schimbul de noapte al feroviarilor 
de peste drum. Locatarii blocului 
K din calea Griviței se odihnesc. 
Toma Petre este brutar. Dumitru 
Păun e șofer la salvare. Nicolae 
Sasu, ceferist. Gheorghe Gurloiu, 
inginer. Fiecare dintre ei a avut o 
zi plină. Gospodinele au abandonat 
pentru cîteva ceasuri grijile mari 
și mici ale casei. Dorm, bineînțeles, 
și copii. E trecut de unu noaptea.

Deodată, ușa de la scara D zăn- 
găne ca trîntită de furtună. Pași șo
văielnici pipăie treptele. încă o ușă 
este izbită de perete, Urmează cîte
va clipe de tăcere, după care izbuc
nesc țipete, înjurături, zgomot de 
mobilă spartă, geamuri care se fac 
țăndări,

— Ce s-a întîmplat ?
Locatarii blocului sar buimaci 

din paturile lor. Deruta durează 
doar cîteva clipe. După direcția 
dincotro vin strigătele și bubuitu
rile, ei se lămuresc.

— Iar a luat chenzina cel din Fi- 
lipești I

Din experiența a patru ani de 
conviețuire șe știe ca orice inter
venție în asemenea momente este 
inutilă și chiar primejdioasă pentru 
cel care ar întreprlnde-o. Oamenii 
stau și așteaptă ca scandalagiii să-și 
epuizeze forțele și să se facă liniș
te. Așteptarea durează uneori pînă 
în zori.

Mai sînt și alți credincioși clienți 
ai bodegilor, care au grijă ca nop
țile în bloc să nu devină prea mo
notone. Trifan și.Balaș nu o dată 
au pus în picioare toți vecinii cu 
țipetele lor. Pe răbojul nopților 
albe șe înscriu și petrecerile la ore 
tîrzii și, mai ales, foarte zgomotoa
se, pe care le organizează în apar
tamentele lor unii locatari.

O socoteală simplă a orelor de 
somn răpite de acești turbulenți 
celor cîtorva sute de oameni duce 
la o cifră destul de mare. Oare nu 
există mijloace de a fi aduși la or
dine ?

Se înțelege că locatarii n-au stat 
cu brațele încrucișate. Nu o dată 
membrii comitetului de bloc au 
bătut la ușile scandalagiilor pentru 
a le spune cu frumosul că trăiesc 
într-o colectivitate, că există legi 
care trebuie respectate.

— Nu înțeleg de ce atîta blînde-

țe cu astfel de oameni, spunea to
varășa TAMARA CHICU, depu
tată în circ. 62. Dacă ești distrat 
și treci strada pe stop, plătești. 
Dacă din greșeală spargi un geam 
la tramvai sau calci iarba din parc, 
ești tras la răspundere. Pe bună 
dreptate, de altfel. Cei care au ati
tudini înapoiate în societate, după 
părerea mea, provoacă daune mult 
mai mari, am putea spune trauma
tisme morale. Față de asemenea oa
meni trebuie să avem o atitudine 
fermă.

în legătură cu asemenea cazuri, 
am cerut părerea tovarășului MI
HAI NICULEȘCU, președinte de 
comitet de bloc.

— Există o decizie a Sfatului 
popular al Capitalei — ne-a spus 
el, care prevede sancțiuni pentru 
cei care nu respectă regulile de 
conviețuire. Dar cine o aplică ? în 
ședințele noastre cu reprezentanții 
Sfatului popular al raionului Gri- 
vița roșie am arătat, nu o dată, 
ce necazuri au locatarii de pe urma 
unor cheflii. Ni s-a promis că va 
veni funcționarul însărcinat cu a- 
plicarea acestei decizii. Dar n-a ve
nit nici pînă în ziua de astăzi, deși 
situația durează de patru ani. Totul 
pornește de la faptul că decizia 
prevede în amănunt sancțiunile ce 
trebuie aplicate, dar nu și cine le 
aplică. Ce să facă un singur func
ționar pe tot raionul ? Iar simpla 
lectură a ei nu va potoli zelul ama
torilor de scandal. Aceștia se încă- 
pățînează să n-o bage în seamă- 
Locatarii continuă, pe bună drep
tate, să ceară comitetului să ia 
măsuri aspre împotriva aceșțor re
calcitranți.

— Ce e de făcut totuși pentru ca 
liniștea locatarilor să fie apărată 
iar cei vinovați de încălcarea nor
melor de conviețuire, trași la răs
pundere ? Să se mărească numărul 
de inspectori care să urmărească 
aplicarea deciziilor sfatului popu
lar?

— Nu e nevoie, ne asigură tov. 
Niculeșcu. Părerea mea este că ce
tățenii din comitetele de bloc și 
deputății ar trebui să fie cei care 
să aplice această decizie, după ce 
cazurile au fost mai întîi puse în 
discuția locatarilor și aceștia au 
hotărît ce anume sancțiune să pri
mească cel în cauză. Atunci cînd 
s-au epuizat toate mijloacele edu
cative, de convingere, ar trebui să 
se meargă pînă la a se cere eva
cuarea din bloc. în felul acesta, in
fluența opiniei publice ar avea mai 
mult efect, ar fi mai directă, iar

autoritatea comitetului de bloc ar 
crește mult.

Am făcut cunoscută această pro
punere tovarășului NICOLAE RA- 
DULESCU-BOTICA, secretarul 
Sfatului popular al raionului Gri- 
vița roșie, cerîndu-i părerea.

— Pot să spun încă de pe acum 
că atribuțiile comitetelor de loca
tari sînt mult lărgite. Aceste 
colective au de îndeplinit sarcini 
importante în ee privește educa
rea locatarilor în spiritul atitudi
nii înaintate față de avutul ob
ștesc și al respectării normelor de 
conviețuire. în acest sens, pro
punerea tovarășului Niculeșcu este 
interesantă și o vom studia. Și în 
ce privește organizarea activității 
comisiilor de împăciuire se pot a- 
duce îmbunătățiri, pe care însăși 
viața le cere.

Am continuat discuția la sediul 
comisiei de împăciuire.

— Daeă activitatea de educație 
cetățenească ce se desfășoară în 
cartiere și în blocuri ar fi mai 
bine organizată, în forme mai a- 
traotive și mai eficiente, rezulta
tele le-am vedea, mai întîi, noi — 
ne-a spus tovarășa JANETA IOR- 
GULESCU, jurisconsult, seeretara 
comisiei de împăciuire a sfatului 
popular raional. Comitetele de ce
tățeni și comitetele de bloc — a- 
ceste organisme obștești — au do- 
bîpdit prestigiu și maturitate. Ar 
fi bine ca, din capul locului, ca
zurile obișnuite de încălcare a 
normelor de conviețuire să fie în
credințate spre rezolvare acestor 
colective cetățenești. în unele 
cartiere acest lucru se și face. Din 
circupiscripția deputatei Ana 
Nanu, de exemplu, foarte puțini 
cetățeni ajung la comisia de îm
păciuire. Cele mai multe cazuri de 
acest fel le rezolvă gu multă pri
cepere deputata și eomitetul de 
cetățeni. S-ar întări astfel una 
dintre verigile importante ale opi
niei cetățenești. Șînt convinsă că 
printr-o muncă stăruitoare de edu
care, chiar și cei mai recalcitranți 
pot ajunge să-și schimbe atitudi
nea. O asemenea muncă dusă cu 
răbdare și tact este calea cea mai 
sigură pentru a ajunge la sufletul 
oamenilor.

Numai așa, supuși mereu pre
siunii opiniei colectivității, vă- 
zîndu-se judecați de colectivul lo
catarilor și, în primul rînd, de ve
cinii lor apropiați, cei certați cu 
normele de conviețuire vor fi ne- 
voiți să-și revizuiască atitudinea 
și să devină și ei buni vecini, ce
tățeni care să se bucure de stima 
eelor din jur.

Rodica ȘERBAN

I 
I
I
I
I
I
|
I
I
I
B
i
|
I
I
I
I
i

I
I
I 
I

Oamenii muncii manifestă un 
puternic interes pentru cunoaște
rea și aprofundarea istoriei pa
triei. Acestui interes îi răspunde 
volumul „Momente din istoria po
porului român", apărut zilele a- 
cestea în Editura Politică, reunind 
patru studii, apărute anterior în 
broșuri. Volumul prezintă la un 
nivel științific corespunzător și în- 
tr-o formă larg accesibilă cele 
mai importante pagini din tre
cutul de luptă al poporului ro
mân, oferind cititorului posibili
tatea de a avea o privire de an- 
' nmblu, în lumina concepției 
marzist-leniniste, asupra istoriei 
patriei.

Primul studiu al culegerii, apar- 
ținînd prof. univ. Gh. Ștefan, tra
tează despre formarea limbii și a 
poporului român, despre apa
riția primelor sfqte feudale 
pe teritoriul țârii noastre, Va 
loțifieînd bogatele studii ela 
berate pînă acum în legă^ 
tură qu aceasta problemă, la care 
adaugă concluziile cercetărilor 
arheologice din ultimii 15 ani, au
torul reușește să prezinte într-un 
tot unitar procesul de formare a 
poporului român și a limbii româ
ne. Este asttel fundamentată, au 
argumente istorice, lingvistice și 
îndeosebi arheologice, justețea 
tezei continuității daco-IQmane pe 
teritoriul patriei noastre.

O dată încheiat procesul de 
formare a poporului român, dez
voltarea ascendentă a societății 
românești a dus in mod obiectiv 
la apariția primelor formațiuni 
statale ale românilor : vpevadqtul 
Transilvaniei, statul feudal inde
pendent Țara Românească și sta
tul feudal independent Moldova. 
Partea finală a studiului este 
consacrată de autor acestui com
plex proces istoria, consecință a 
dezvoltării interne a relațiilor 
feudale.

Cant univ, Eugen Slănescu șl 
Ștefan Ștefănescu, candidat !n 
științe istorice, prezintă în conti
nuare episoadele cele mal sem
nificative ale luptei poporului ro
mân de-a lungu) orîndulrii feuda
le, împotriva exploatării și asu
pririi sqaiale și naționale, pentru 
independență (secolul al XlV-leg 
—începutul secolului al XJX-leq). 
Relevînd rolul haiăi-îtor pe care 
l-au jucat în această luptă mase
le populare, autorii se ocupă pe 
larg de marile răscoale țărănești 
desfășurate sub conducerea Iui 
Gh. Deja (1514), a lui Horia, 
Cloșca și Crișan (1784), a lui 
Țudor Vladimlrescu (1821).

Lupta dîrză și necurmată a stră
moșilor noștri pentru independen
ță, împotriva cotropitorilor străini

a înscris pagini înălțătoare în is
toria noastră națională. Autorii au 
reliefat în mod corespunzător fi
gurile luminoase ale marilor con
ducători de oști Mircea cel Bătrîn. 
Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, loan 
Vodă, Mihai Viteazu, care au pus 
întreaga lor capacitate organiza
torică și militară în slujba apără
rii independenței și neatîrnării.

Prezentarea anului revoluționa: 
1848 în țările române, a condițiilot 
sociale, economice și politice îr 
care a fost pregătită și s-a desfă 
șurat revoluția burghezo-demo 
cratică constituie contribuție 
conf univ. Gh Georgescu 
Buzău și a prof. univ. V. Che 
resteșiu. Autorii arată că revo
luțiile de pe cele două ver 
sânte ale Carpaților s-au desfă
șurat pe fondul general al mișcă
rii țevoluțipnare din Europa, fiind 
generate de cauze specifice țări
lor noastre. Programele care au 
stat la baza pregătirii revoluțiilor, 
contribuția maselor populare la 
desfășurarea momentelor hotărî- 
taare, pozițiile pe care s-au situat 
fruntașii revoluționari de la 1848, 
— Nicolae Bălcescu, Al, G. Go- 
lescu și alții — atestă caracterul

CINEMATOGRAFE

Note de lector
burghezo-democratic al revoluției. 
Par revendicările revoluționare 
de la 1848 n-au fost îndeplinite 
de burghezie cqre a trădat princi
piile In numele cărora se ridicase, 
ahmdu se cu moșiertmea,

Ultimul studiu al culegerii, a- 
pqrjinînd prof. N, Adăniloaie și 
eoni, univ, A, Petrie, este consa
crat formării statului național ro
mân, luptei pentru oîșțigaxea in
dependenței de stat a României, 
procesului do desăvîrșire a unită
ții naționale și luptei maselor 
populare sub conducerea P,£.R. 
pentru apărarea intereselor vitale 
ale poporului român, pentru pro
gres segial-

In studiu se arată că în proce
sul de descompunere a ortuduirii 
feudale șl de dezvoltare a capita
lismului pe teritoriul țărilor rămâ
ne, s-a cristalizat ideea unității 
de neam șl limbă. Masele popu
lare, purtătoare ale ideii unirii, au 
constituit ferțq șpcjală oare a ac
ționat ou cea mai mare consec
vență pentru înfăptuirea acestui 
idegl, legat de aspirațiile lor so
ciale de veacuri. Acestei idei i 
s-au aliniat elementele înaintate 
qle vremii, cărturari și publiciști 
cu dragoste de țară ca M. Kogăl- 
niceanu, Al. I, Cuza, C. A. Ro-

Expoziție internațională 
de desene ale copiilor

Expoziția de desene ale copiilor 
din diverse orașe ale lumii înfră
țite cu orașul Coventry (Anglia), 
care pînă acum a fost deschisă la 
Dresda, Volgograd, Belgrad, Sara
jevo, a poposit la Galați- Ea cu
prinde desene ale copiilor din An
glia, Australia, Austria, Canada, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, Is
landa, Iugoslavia, Polonia, Unga
ria, S.U.A., Uniunea Sovietică și 
din alte țări, precum și lucrări ale 
copiilor din Galați, de asemenea 
înfrățit cu Coventry.

Această expoziție reprezintă un 
emoționant apel al copiilor adresat 
lumii pentru apărarea păcii, con
damnarea războiului și întărirea 
prieteniei între popoare.

Premiul „Minerva medica" 
acordat unor filme 
științifice românești

La cel de-al 5-lea Festival in
ternațional al filmului medico-ștl- 
ințific ce a avut loc la Torino (Ita
lia), filmele „Radiomanometrla 
electronică a căilor biliare" și 
„Transplantul de măduvă osoasă", 
realizate de Centrul de documen
tare al Ministerului Sănătății și 
Prevederilor Sociale, au primit 
premiul „Minerva medica" — cea 
mai înaltă distincție ce se acordă 
filmelor științifico-medicale pre
zentate la această manifestare.

(Agerpres)

Tăul Ghimpelui din Retezat

30tti și alții. Studiul scoate în 
evidență însemnătatea uni
rii Țării Românești și Moldo
vei, ca verigă în lanțul luptelor 
eroice de secole q poporului ro
mân pentru libertate și o viață 
mai buna, prin care s-a pus te
melia statului național unitar ro
mân. Autorii se ocupă de eveni
mentul însemnat pe care l-a aon- 
stituit în istoria României cuceri
rea independenței naționale, re
levînd condițiile favorabile pe 
care le-a creat progresului so- 
cial-economic al țării, în con
tinuare se arată că prin lup
ta revoluționară a mase
lor populare de pe întreg terito
riul tării noastre, a fost înfăptuită 
unirea Transilvaniei cu România, 
necesitate istorică imperioasă în 
dezvoltarea poporului român, în 
desăvîrșirea statului său național.

în mod pregnant sînt înfățișa
te în velum apariția pe arena po
litică a proletariatului, afirmarea 
lui tot mai puternică ca o forță 
socială înaintată, care a ridicat 
steagul luptei pentru drepturi și 
libertăți democratice, pentru inte
resele vitale ale poporului, intra
rea luptei proletariatului și a ma
selor muncitoare într-o etqpă 
nouă, aa rezultat a! creării în 1921 
a partidului comunist. Prezentînd 
dezvoltarea României între cele 
două războaie mondiale, politica 
potrivniaă intereselor celor ce 
muncesc dusă de burghezie 
și mașierime, autorii arată maf
iile bătălii revoluționate des
fășurate de masele populate, 
sub conducerea partidului comu
nist. Ultima parte a studiului este 
consacrată insurecției din august 
1944, desfășurării victorioase a re
voluției populare, evocării cuce
ririlor istorice obținute de popotuj 
român sub conducerea încercate) 
sale călăuze — Partidul Muncito
resc Rorpân,

★
Prin conținutul său, prjn modul 

sintetic de prezentare, volumul 
„Momente din istoria poporului 
român" este util activiștilor de par
tid, propagandiștilor, celor ce 
studiază în diferite forme ale în- 
vățămîntului de partid, ca și ma
selor largi de cititori, dornice să 
cunoască problemele fundamen
tale ale istoriei patriei în lumina 
marxism-leninismului, a celor mai 
recente rezultate ale cercetării 
științifice,

Traian LUNGU 
cercetător principal 
la Institutul de istorie 
al Academiei R.P.R.

Laleaua neagră — film pentru 
ecran panoramic : Patria (9; 11,30; 
14; 16,30; 10; 31,30). Un lucru făcut 
Ia timp (completare La cel mal 
înalt nivel) : Luceafărul (9,30; 
11,45; 14; 10,13; 18,30; 20,45), Gră
dina „Doina" (Sir. Doamnei nr. 9
— orele 20,15). Inttlnire la ișchia
— cinemascop : Republica (com
pletare 180 de zile în Atlantic — 
8.30; 11; 13,30; 16,15; 19; 21,40),
București (completare La cei mai 
înalt nivel — 0,15; 11,30; 14; 16,30; 
10; 81,15), Grădina „Progresul"
(Str. Ion Vidu nr, 5 — orele 20,30). 
Cum se reușește In dragoste i Ca
pitol (0; 11,30; 14; 16,30; 10; 81,15; 
la grădină — orele 20,30), Expo
ziția realizărilor economiei națio
nale a R.P.R. (Piața Scinteii — 
orele 20,30). America, America 
(ambele serii) . Grlvița (comple
tare Mîine începe azi — 10; 16;
19.30) , Flacăra (16; 19,30), Miorița
(10; 13.15; 16,30; 20). Ghepardul — 
cinemascop (ambele serii) : Car- 
pațl (9,30; 13; 16,30; 20). Săritură 
în întuneric : Floreasca (11; 16;
18,15; 20,30). Jungla tragică : Fes
tival (9.45; 12; 14,15; 16,30; 18,45;
21; la grădină — orele 20.39), Fe
roviar (945, 11,30; 13,45; 10; 18,15;
20.30) , Flamura (10, 12.15; 16-; 10,15;
20.30) . Caidul (completare Gura
lumii) : Victoria (10; 12; 14; 16,15; 
18,30; 20,45). ianoșik — cinema
scop (ambele serii): Central (9,30; 
13; 16,30: 20). Bădăranii (comple
tare Noi și soarele) : Lumina 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). 
Program de filme documentare : 
Union (orele 11). Spre culmi : 
Union (15; 17; 19; 21), Dacia (9—17 
în continuare ; 19; 21). program 
pentru copii : Doina (10; 11,15;
12.30) . Asta-i tot ce s-a întîmplat 
(completai e Zilele Sighișoarei) : 
Doina (13,45; 16: 19,15; 20,30). Trei 
grăsuni — Caii arabi — La hota- 
rul a două lumi — Acolo unde 
Carpații întâlnesc Dunărea : Tim
puri Noi (10—21 în continuare). 
Casa Rlcordi : Giulești (11,00; 15; 
18; 21). Femeia necunoscută: Sta
dionul Dinamo (Sos. Ștefan cel 
Mare — orele 20,30), Arenele Li
bertății (Parcul Libertății — 0- 
rele 20,30), Buzeștl (8; 12; 15,30; 
18; 21,30), Modern (9,30; 12; 14 30; 
17. La orele 19,30 rulează Tutior
— Cinemascop (ambele serii),Bu
fonul regelui : Grădina „Buzeștl" 
(Ștr. Bu.-.eșți nr. 9—11 — orele
20.30) . Veselie la Acapulco (com
pletare Artiști amatori) : Cultu
ral (10: 12,15; 14,30: 16,45; 19; 2145). 
Neamul Șoiraăreștilor — cinema
scop (ambele serii) : înfrățirea 
între popoare (completare Șopîr- 
le — 10,30; 1645; 10,30), Cap-Can
— cinemașcqn : Excelsior (corn- 
pletare O călătorie spre inima 
Heșiței 9,30; 12,80; 16,30; 19,46).

jTELEVIIlUNE
Orele 8,50 — Gimnastica de în» 

viorare la domiciliu. 9,00 — Rețe
ta gospodinei. 9,30 — Emisiune
pentru copii șl tineretul școlar. 
Aventurile echipajului Val-Vîr- 
tej : „Pierduți în Cosmos". Tele
jurnalul pionierilor. Demonstrații 
de hlplsm. 11,00 — Emisiune pen
tru sate. 19,00 — Jurnalul televi
ziunii. 19,15 — Dialog la distanță 
Ploiești — Brașov. 21,15 — Repri
za a doua a întîlnirii de fotbal 
dintre echipele știința Ciul — 
Dinamo Pitești (CUPA R.P.R.). 
22,00 — Documentarul „Oltenia
contemporană". In încheiere : 
buletin de știri, buletin meteoro
logic.

Cum ya fi vremea
Timpul probabil pentru zilele 

de 12, 13 și 14 iulie, in țara : Vre
me în general frumoasă cu cerul 
variabil. Vor cădea ploi locale 
sub formă de averse, mai ales 
la începutul intervalului. Vînt 
slab pînă la potrivit din sectorul 
nordțp. Temperatura staționară la 
început, apoi în creștere. Mini
mele vor fi cuprinse între 6 și 16 
grade, iar maximele între 20 și 30 
de grade. In București ; Vreme 
în general frumoasă, cu cerul 
variabil. Tendințe de ploaie slabă 
la începutul intervalului. Vînt 
moderat din nord-veșt. Tempera
tura în scădere ușoară la început, 
apoi în creștere.

Răspmsul ministerelor interesate

Nl'MAI STICLĂ SĂ NU FII
(Urmare din pag. I-a)

Ne-am deplasat in beci și le-am 
spus:

— Mîine vă duc la I.R.V.A.
Vă jur că au început să ples

nească de groază.
— Ei, te-ai convins?
— Da. Dar ia spune-mi, ce face 

I.R.V.A. asta de bagă atîta groază 
în voi?

— Vrei exemple? Poftim! Am o 
soră mai mare. De un kilogram. 
Și frumoasă foc,

— Cum adică, frumoasă?
— Are imprimat chiar pe ea, 

din fabricație, destinația: „Borsec".
- Si?
— lnchipuiește-ți că I.R.V.A. a 

trimis-o la o fabrică de oțet... În
țelegi mata? Esență de oțet în am
balaj de apă minerală...

— Hai că. nu se poate.
— Pui rămășag?
— Pun.
— Atunci dă te rog un telefon 

la o fabrică de oțet.
Am chemat la telefon pe direc

torul distileriei chimice „Margi- 
nea"-Făget.

— Tovarășe director, v-a trimis 
cumva I.R.V.A. vreo sticlă de apă 
minerală ca s-o umpleți cu esență 
de oțet?

— Una? Chiar acum avem pe 
rampă vreo 20 000. Trebuie să le 
trimitem înapoi. Bătaie de cap de 
pomană. Numai noi știm cîte ne

cazuri ne face I.R.V.A. Ne blo
chează fondurile, locurile de depo
zitare, se cheltuiesc bani cu trans
porturi inutile, telefoane, adrese, 
se ajunge uneori chiar și la Arbi
trajul de stat...

Acrit am închis telefonul.
— Lămurit? Să-ți mai spun una. 

Am o verișoară mai mică — a con
tinuat sticla mea. De fricțiune 
„Diana".

— Te pomenești că a ajuns la 
vreo fabrică de șampanie...

— Mal rău! La o fabrică de 
„Detexan".

— Și n-a luat mentosan ca să 
nu mai miroase a detexan?

— N-a mai avut vreme. Intre 
timp I.R V.A. a reparat greșeala.

— O fi trimis-o la o fabrică de 
suc,

— Exact. A trecut și pe-acolo 
dar mal întîi și-a făcut stagiul la 
o fabrică de bulion. Au o inimă 
oamenii ăștia de la I.R.V.A....

P.S. Să vedeți ce-am pățit după 
asta. Constatînd că am inimă 
mare, sticla mea de 1/2 kg a dat 
sfoară-n țară. De atunci, zi și 
noapte bat în ușa mea sticle din 
toate regiunile. Mă roagă să le a- 
cord azil.

Dă doamne minte la I.R.V.A. și 
fă ca sticla să-și recapete viața ei 
liniștită de sticlă. Că nu mai am 
unde să le depozitez.

ECOURI
In „Scînteia" nr. 6625 a apărut o anchetă avînd ca 

temă perfecționarea pregătirii viitorilor muncitori ca
lificați în școlile profesionale. Publicăm mai jos scri
sori sosite la redacție după apariția anchetei și răs
punsurile primite de la ministerele interesate.

Meseria se învață 
și nu contem^înd
In anii din urmă au fost 

aplicate o serie de măsuri 
menite să apropie învft- 
țămîntul profesional de ne
cesitățile diferitelor seetoare 
din industrie, agricultură, 
construcții, transporturi etc, 
Fără îndoială, însă, că mai 
sînt multe de făcut.

După părerea mea, eșalo
narea în timp a disciplinelor 
ce se studiază în școala pro
fesională nu asigură în pre
zent o înlănțuire continuă și 
armonioasă a noțiunilor. De 
exemplu, la școlile profesio
nale ale Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Ma
șini, în anul I se studiază 
mecanica (inclusiv organe de 
mașini) și tehnologia mese
riei, discipline care recla
mă elevilor noțiuni de de
sen pe care ei le vor căpăta 
abia in anii II și III. Pe de 
altă parte, programele ana
litice conțin o tematică prea 
amplă în raport cu numă-

lucrînd
mașina5
rul orelor de curs asigurat 
prin planul de învățămînt. 
Din această cauză, profeso
rul nu are răgazul să pla
nifice rezolvarea unui nu
măr suficient de exerciții și 
probleme în vederea conso
lidării cunoștințelor teoreti
ce. Sînt șl cazuri cînd în
treprinderile tutelare nu a- 
jută școlile profesionale în 
selecționarea inginerilor din 
producție ca profesori, Ade
sea sînt recomandați ingineri 
tineri, fără experiență,

Există multe neajunsuri și 
în organizarea aplicațiilor 
practice în întreprinderi, U- 
neori elevii sînt plimbați din 
secție în secție, de la o ma
șină la alta, dar de lucrat 
lucrează prea puțin.

La noi în uzină, bună
oară, cu excepția secțiilor 
sculărie și mecanic șef care 
execută lucrări unicate cu 
caracter complex șl va
riat, celelalte secții execută

lucrări de serie și ca atare 
nu au posibilitatea să ofere 
elevilor o instruire comple
tă în meseria respectivă. Așa 
se face că, o bună parte a 
timpului de școlarizare, e- 
levii sînt simpli spectatori 
la desfășurarea procesului 
de producție. Aceste defi
ciențe de organizare a prac
ticii se reflectă asupra pre
gătirii elevilor și ies în evi
dență la examenul de ab
solvire a școlii profesionale.

Cred că asemenea proble
me nerezolvate încă ale ca

lificării viitorilor muncitori 
ar trebui să facă obiectul u- 
nei examinări minuțioase. 
Poate că ar fi indicat ca 
ministerele și departamen
tele de resort împreună cu 
Ministerul Invățămîntului să 
analizeze situația învăță- 
mintului profesional pe 
ramuri de specialitate.

Ing. Gheorghe DUMITRU 
profesor la Grupul școlar 
U, M. Plopeni, regiunea 
Ploiești

Unde să fie amplasate noile 
școli profesionale

Pentru învățămîntul pro
fesional și mediu de spe
cialitate, proiectul de Di
rective prevede construi
rea a circa 1 000 săli de cla
să și internate cu circa 44 000 
locuri. După cîte știu, 
Ministerul Invățămîntului, 
cu sprijinul specialiștilor, 
lucrează la definitivarea u- 
nor proieete-tip. în ce pri
vește școlile profesionale 
propun ca noile clădiri să fie 
amplasate cît mai aproape 
de uzinele tutelare. Avanta
jele unei asemenea ampla
sări sînt evidente ; elevii ar 
fi mai aproape de viitorul 
lor loe de muncă, în loca
lul școlii nu ar mai fi ne
cesar să se amenajeze labo

ratoare deoarece pot fi fo
losite cele ale uzinei. Pro
pun, de asemenea, ca la vi
itoarele construcții să nu se 
recurgă la formula claselor 
din învățămîntul de cultură 
generală, Cred că ar fi mai 
indicată construirea unor 
săli după modelul cabinete
lor tehnice, pe specialități, 
unde profesorul are la în- 
dcmînă materialul didactic 
necesar în predarea lecțiilor, 
iar elevii pot efectua unele 
lucrări practice legate de 
tema expusă.

Ing. Ion UNGUREANU 
director de studii la 
Grupul școlar auto al 
M.T.Tc. București

La ancheta întreprinsă de 
redacție au răspuns MI
NISTERUL INDUSTRIEI 
CONSTRUCȚIILOR DE MA
ȘINI și MINISTERUL IN
DUSTRIEI PETROLULUI ȘI 
CHIMIEI.

în răspunsul trimis de Di
recția personal-învățămînt 
din Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini se 
arată că, ținînd seama de 
propunerile cuprinse în an
chetă, ministerul și-a propus 
să elaboreze pînă la începu
tul anului școlar 1965—66, 
pe baza regulamentului de 
practică existent, unele în
drumări pentru întreprinde
rile sale menite să înles
nească organizarea brigăzi
lor de elevi în sectoarele de 
producție, precum și îndru
mări privind instruirea ele
vilor de către muncitori, ți
nînd seama de condițiile ac
tuale de organizare a pro
ducției, începînd cu viitorul 
an școlar se va organiza pre
gătirea pedagogica a munci
torilor din uzină ce urmea
ză a fi scoși din producție 
pentru a funcționa ca șefi ai 
brigăzilor de elevi.

Cu privire la părerea unui 
participant la anchetă că 
elevii nu-și însușesc temei
nic desenul tehnic deoarece 
în programa școlară s-a pre
văzut în acest scop un nu
măr de ore prea mic, în 
scrisoare se afirmă : Cunoș
tințele slabe ale elevilor se 
datpresc nu numărului de 
ore stabilit în programă ci 
neajunsurilor din activitatea 
unor profesori de desen care 
improvizează lecțiile, nu fo
losesc materialul didactic e- 
xistent, precum și faptului că 
multe cabinete școlare de de
sen tehnic sînt dotate nesa
tisfăcător. tn opoziție cu 
punctul de vedere al unui alt 
participant la anchetă, Direc

ția personal-învățămînt din 
Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini aprecia
ză că în școlile profesionale 
nu se poate asigura o strictă 
specializare, Rolul acestor 
școli este să dea elevilor nu
mai cunoștințele și deprin
derile generale în meseria 
aleasă, urmînd ca la între
prinderile unde vor fi repar
tizați Și în perioada cînd ver 
lucra în producție, să se spe
cializeze.

în răspunsul trimis de Di
recția personal și învățămînt 
din Ministerul Industriei Pe
trolului și Chimiei se arată 
că, în urma semnalărilor fă
cute de ziar, începînd cu 
noul an școlar, se vor lua 
măsuri pentru îmbunătățirea 
organizării instruirii practi
ce în producție, pentru folo
sirea mai judicioasă a absol
venților în producție, în ra
port cu profilul meseriei în 
care s-au pregătit.

NOTA REDACȚIEI î Dată 
fiind importanța problemelor 
dezbătute în cadrul acestei 
anchete, ar fi fost de dorit ca 
ministerele interesate să-și 
propună o analiză mai apro
fundată a desfășurării proce
sului instruetiv-educativ în 
școlile profesionale. Din pă
cate, răspunsurile nu arată ce 
soluții noi se preconizează, ce 
măsuri precise șe vor lua 
pentru ea în viitor studiul e- 
levilor în aceste școli să co
respundă în mai mare măsu
ră sarcinilor pe care le vor 
avea de îndeplinit în între
prinderile utilate cu tehnică 
modernă,

Este de dorit ca probleme
le privind calificarea viito
rilor muncitori să facă mai 
departe obiectul unei exami
nări atente din partea foru
rilor de resort.
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Toastul primului ministru Toastul președintelui Consiliului A 44-A ANIVERSARE A REVOLUȚIEI POPULARE MONGOLE

al Republicii Somalia de Miniștri al R. P. Române
(Urmare din pag. I-a)

Mai mult, sîntem ferm hotărîți 
să ne alăturăm altor națiuni iu
bitoare de pace care năzuiesc la 
îndepărtarea imediată a tuturor 
surselor de amenințare ce repre
zintă un perieol pentru pacea și 
securitatea internațională. După 
părerea guvernului meu, este de o 
importanță fundamentală ea, pen
tru obținerea unei păci durabile, 
să se realizeze fără nici o întîr- 
ziere dezarmarea generală și to
tală, să fie interzisă producerea de 
arme nucleare și termonucleare, 
să fie distruse stocurile existente, 
eliberînd astfel omenirea de teama 
iradiațiilor atomice și mai ales a 
posibilității unui război nuclear. 
Mai mult decît atît, noi credem 
sincer că uriașele cantități de bani 
și energie umană destinate fabri
cării acestor arme distrugătoare 
trebuie să fie îndreptate spre alte 
domenii de importanță vitală și 
imediată pentru bunăstarea ome
nirii, ca cel al combaterii foame
tei, bolilor și ignoranței,

Teribilele răni cauzate lumii de 
dezastrul de nedescris al ultimu
lui război mondial au început să 
se vindece și lumea s-a redresat 
după distrugerile economice și so
ciale, în fața ei deschizîndu-se 
promițătoare perspective. Astăzi 
este de neconceput să se încerce 
măcar repetarea unui alt măcel.

Avînd în vedere uriașul progres 
științific și tehnic, credem că nici 
un popor sau continent nu-și mai 
poate permite să trăiască în izo
lare sau indiferență față de restul 
lumii- în consecință, guvernul so
malez nu numai că urmează, dar și 
promovează o politică îndreptată 
spre întărirea unei colaborări in
ternaționale durabile și rodnice 
între națiuni, indiferent de situa
rea lor geografică și sistemul lor 
politic și social.

în această privință noi sîntem 
de părere că cel mai corespunză
tor for pepțru a se ocupa de pro
blemele comunității națiunilor 
este Organizația Națiunilor Unite. 
Avînd această convingere, Repu
blica Somalia a sprijinit cp con
secvență O.N.IJ. pentru că ea o 
consideră drept cel maj adecvat 
instrument pentru menținerea pă
cii și securității internaționale. 
Ceea ce este mai important, pe 
lîngă garanțiile pe care le oferă 
națiunilor mai mici, rezidă în fap
tul că ea constituie cel mai efica
ce instrument pentru asigurarea

ȘTIRI
NOII CAMPIONI DE BOX. — Asea

ră au avut loc meciurile finale ale 
campionatului republican de box. Ti
tlurile, în ordinea categoriilor, au re
venit următorilor pugilișfi: C. Ciucă 
(Steaua), N. Gîju (Steaua), A. Simlon 
(Cimpulung-Muscel), V. Antonio (Di
namo Buc.), |, Dinu (Steaua), I, Pifu 

emancipării și independenței teri
toriilor și popoarelor rămase de
pendente,

Totuși, în lumina experienței 
ultimilor 20 de ani și în special a 
creșterii uimitoare a numărului 
membrilor O.N.U., noi, animați de 
dorința arzătoare de a întări acest 
for mondial, ne pronunțăm sincer 
pentru o revizuire realistă a com
ponenței sale actuale, pentru ca 
să reflecte realitatea, să asigure 
o reprezentare echitabilă a tutu
ror statelor membre și să fie mai 
eficientă.

După cum știți, domnule pre
ședinte, popoarele continentului 
african au suferit destul de mult 
sub jugul colonial, nu numai în 
sensul oprimării fizice, ci și în cel 
al demnității morale și spirituale. 
Patrimoniul și moștenirea cultu
rală africană au fost în mod bru
tal suprimate și arbitrar înlocuite 
cu culturi străine. Frontiere arti
ficiale care de atunci despart și 
mutilează popoarele din punct de 
vedere etnic, lingvistic și al omo
genității tradiționale în două, trei, 
patru sau, în cazul poporului so
malez, în cinci părți, au fost tra
sate fără cruțare numai pentru in
terese coloniale egoiste și fără 
consimțămîntul și cunoștința po
poarelor direct afectate. în aceas
tă ordine de idei aș dori să subli
niez, domnule președinte, că gu
vernul meu, interpretînd aspirații
le legitime ale poporului somalez 
spre reunificare națională, va con
tinua să urmeze linia sa politică 
deja trasată pentru a asigura ma
terializarea acestor aspirații prin 
mijloace legale și pașnice, mai ex
plicit, prin aplicarea dreptului la 
autodeterminare.

în încheiere, nu pot decît să ex
prim din nou satisfacția mea per
sonală și cea a delegației mele 
pentru înțelegerea și dorința plină 
de simpatie arătată de guvernul 
dumneavoastră în a stabili o cola
borare reciproc avantajoasă între 
cele două țări ale noastre în do
meniul diplomatic, economic și 
tehnic.

Fermiteți-mi, domnule pre
ședinte, să vă rog să transmiteți 
Excelenței Sale, președintelui Con
siliului de Stat, guvernului și po
porului Republicii Populare Ro
mâne sincerele mulțumiri ale dele
gației și ale mele personal pentru 
ospitalitatea cordială ce ne-a fost 
acordată din prima zi a sosirii 
noastre în frumoasa dumneavoas
tră țară.

P O R T I V E
(Mediaș), V. Dobre (Steaua), Gh. Chi- 
văr (Cîmpia Turzii), I, Monea (Dina
mo Buc.), V. Marluțan (Dinamo Buc.).

★

AZI, TREI FINALE LA FOTBAL. — 
Pe stadionul Republicii din Capitală 
sînt programate' azi după-amiază trei 
meciuri de mare a tracti vi ta te: ora 16

(Urmare din pag. I-a)

Poporul român își exprimă soli
daritatea deplină cu lupta popoare
lor pentru libertate și independen
ță națională; se pronunță pentru 
respectarea dreptului inalienabil al 
acestora de a-și organiza viața în 
conformitate cu propriile lor inte
rese și aspirații, pentru lichidarea 
neîntîrziată a ultimelor vestigii ale 
colonialismului; condamnă cu e- 
nergie politica de discriminare ra
sială incompatibilă cu drepturile o- 
mului și demnitatea umană.

Excelență,
Stimați oaspeți,
Vizita dumneavoastră în R. P. 

Română ne-a făcut o deosebită plă
cere, ea constituind o manifestare 
elocventă a legăturilor de prietenie 
existente între popoarele noastre 
și o contribuție de preț la adînei- 
rea acestor legături.

Rog pe Excelența Voastră să

Solidaritate cu lupta poporului dominican
Mitingul de la tabăra internațională 
a studenților de la Costinești

O manifestare de solidaritate cu 
lupta poporului dominican și de 
profundă indignare față de acțiu
nile agresive ale imperialiștilor a- 
mericani îndreptate împotriva Re
publicii Dominicane a avut loc 
sîmbătă după-amiază în tabăra in
ternațională a studenților de la 
Costinești. Mitingul a fost organizat 
în cadrul Săptămînii internaționale 
de solidaritate cu lupta poporului 
și studenților din Republica Dom;- 
nicană, inițiată de secretariatul U- 
niunii Internaționale a Studenților.

Au luat cuvîntul Vasile Cotuna, 
directorul taberei, studenții Ian 
Iarca de la Institutul Politehnic din 
Brașov, și Georgeta Popa, de la In
stitutul medico-farmaceutic din 
Cluj, precum și studentul irakian 
Talîb Saleh al-Nadaaf. Vorbitorii 
au arătat că tineretul universitar 
dezaprobă cu toață energia inter
venția americană în Republica Do
minicană, subliniind că ea consti
tuie un amestec brutal în treburile 
interne ale unei țări suverane, o

Galafi — Craiova (finala campionatu
lui universitar); ora 18 Progresul 
București — Știința Cluj (finala cam
pionatului republican de juniori); ora 
20,15 Știinfa Cluj — Dinamo Pitești 
(finala „Cupei R. P. Române").

Finala „Cupei R.P.R." va fi radiodi
fuzată în întregime (pe programul I). 
Televiziunea va transmite doar repri
za a doua, începînd de la ora 21,15. 

transmită poporului somalez senti
mentele de stimă și prietenie ale 
poporului român și urările cele mai 
călduroase de noi succese în con
strucția unei vieți îmbelșugate și 
fericite.

Permiteți-mi să ridic paharul în 
sănătatea Excelenței Sate prim-mi- 
nistru Abdirazalț Haji Hussein și 
a distinșilor oaspeți somalezi, pen
tru prosperitatea poporului soma
lez, pentru prietenia dintre țările 
și popoarele noastre.

Trăiască prietenia rpmâno-soma- 
leză !

LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTt-RNE

Sîmbătă, primul ministru al Re
publicii Somalia, Abdirazak Haji 
Hussein, a făcut o vizită minis
trului afacerilor externe, Corne- 
liu Mănescu, cu care a avut o con
vorbire cordială.

(Agerpres)

nouă manifestare a politicii de a- 
gresiune și samavolnicie împotriva 
dreptului popoarelor la o viață li
beră, independentă.

în încheiere, participanții la mi
ting au adoptat o telegramă adre
sată Uniunii Internaționale a Stu
denților, în care se exprimă soli
daritatea studenților români și 
străini din tabăra de la Costinești 
cu lupta poporului și studenților 
dominicani.

(Agerpres)

BUCUWFSTT — IQfifi

CONGRESUL UNIUNII

INTERBALCANICE A

MATEMATICIENILOR
între 6 și 10 iulie, delegați din Al

bania, Bulgaria, Grecia, Iugoslavia 
și Turcia au participat la consfătui
rea de la București cu privire ia 
reluarea activității Uniunii inter- 
balcanice a matematicienilor. S-a 
căzut de acqrd ca cel de-al III-lea 
Congres al Uniunii interbalcanice 
a matematicienilor să se desfășoare, 
anul viitor, în capitala țării noas
tre, în cursul vizitei, oaspeții au 
avut întrevederi cu academicieni și 
alți oameni de știință din domeniul 
matematicii și au vizitat localități 
pitorești de pe Valea Prahovei.

(Agerpres)

Intîlniri la Ulan-Bator
Socot că nu poți cunoaște și în- 

îelege Mongolia de astăzi fără a 
ști cîte ceva despre trecutul ei — 
îmi spunea în cadrul unei convor
biri cunoscutul poet și dramaturg 
Cinrid, vicepreședinte al Uniunii 
Scriitorilor, laureat al Premiului de 
stat. Multe secole la rînd, pe pă- 
mîntul Mongoliei un popor de a 
proqpe un milieu de oameni, tăs- 
pîndit pe o suprafață de peste 1 
milion și jumătate de km păttați, 
a suferit exploatareq crițicenă 
a monarhiei feudalo-clericqle și 
a cotropitorilor străini. într-o 
țară, cunoscută ca una din cele 
mai mari crescătoare de ani
male, arații, care formau ma
joritatea populației, nu aveau ani
male, în timp ce clericii lamaiști 
și moșierii feudali aveau în medie 
cîte 2 500 — 3 000 capele de vite. 
Arații erau siliți să plătească siă- 
pînilor „18 albe" adică 18 biruri 
în natură și în bani. Tot acești 
arați întrețineau cu sudoarea 
muncii lor aproape 800 de mînăs- 
tlri, 2 000 de temple și 120 000 de 
călugări lamaiști, nemaivorbind 
de monarh, curteni și de largul 
clan al feudalilor, cruzi și hrăpă
reți Bogdo-Gheghenul, marele 
preot lamaist și monarh al statu
lui teocrat mongol, dispunea 
de viața și moartea a aproape 
100 000 de robi. Pe locul unde se 
înalță astăzi noua noastră capita
lă socialistă, se întindea vechea 
așezare, reședința monarhului, care 
chiar în ajunul revoluției popu

lare, nu era altceva decît o aglo
merare do iurte.

— Ce ne puteți spune des
pre dezvoltarea Ulan-Batoru- 
lui ? — l-am întrebat pe vice
președintele comitetului exe
cutiv al sfatului popular oră
șenesc, tov. Balginiam.

— Ați vizitat Muzeul de istorie 
și fosta reședință a Bogdo-Gheghe- 
nului, așa că nu am să mai stărui 
asupra istoricului orașului- Să cer
cetăm mai bine qcește hărți și 

machete. După cum vedeți, ora
șul are 20—25 km în lungime și 
8 km în lățime. Aici trăiesc acum 
220 000 de locuitori, aproape o 
șesime din populația țării. Tot ce 
s-a creat aici este rezultatul mun
cii constructive, mai cu seamă din 
ultimele două decenii. Orașul s-a 
înălțat și se. va dezvolta și în vii
tor după un plan modern de sis
tematizare, provăzîndu-se bule
varde largi, străzi drepte, cqse cu 
mai multe niveluri, au arhitectură 
modernă. Culorile plăcute ale 
clădirilor, spațiile verzi și șquq- 
rurile de flori din jurul lor 
vor incinta ochiul. In curînd se 
va termina și al 15-lea cartier de 
locuințe, iar în planul de perspec
tivă mai prevedem alte 19 aseme
nea cartiere, Aici se vor am
plasa blocuri de 9 10 etaje, con
struite din elemente prefabricate. 
Peste puțin timp, va începe să pro
ducă „Fabrica de locuințe", care va 
furnica materialul de construcție 
necesar,

— Fiindcă a venit vorba de 
fabrici, ce pondere are Ulan- 
Bațarul in producția indus
trială a țării ?

—■ în anii puterii populare, ora
șul a devenit cel mai important 
centru industrial al Mongoliei. 
Avem în Ulan-Bator un combinat 
industrial, una din cele mai 
mari întreprinderi construite în 
ultimele decenii, astăzi aproa
pe complet reutilată și mult 
extinsă, un combinat pentru pre

lucrarea cărnii, diferite fabrici 
de bunuri de consum, o mare 
întreprindere de reparat auto 
etc. într-o suburbie a orașului 
există o importantă mină de căr
bune cqre alimentează. în princi
pal, centrala termoelectrică, re
construită și lărgită în ultimul 
timp. Actuqlmente capitala dă a- 
proximativ 55, la sută din produc
ția industrială a țării. Situația se 
va schimba însă în eurînd, Cu 
toate că vom continua dezvoltarea 

industriei orașului, datorită mari
lor uzine și fabrici ce se înalță 
acum la Darhan și în alte centre 
ale țării, această pondere se va 
modifica.

— La tabloul prezentat pînă acum 
— continuă vicepreședintele — 
aș vrea să adqug cîte cevq și 
despre situația învățămîntului și 
culturii. în țară avem 12 institute 
de învățămînt superior, dintre care 
majoritatea în capitală, frecventa
te de 10 000 de studenți. Teatrul 
de operă și balet, Țeatrul drama
tic includ în repertoriul lor lucrări 
clasice și contemporane din țară 
și de peste hotare. Academia de 
Științe are 6 secții și un număr în
semnat de institute și centre de 
cercetări științifice. Lq centrul po
ligrafia se tipăresc 23 ziare și pe
riodice centrale, cu un tiraj de 
60Q 000 de exemplare.

Am redat pe scurt conținutul 
cîtorva din numeroasele intîlniri 
pe care le-am avut la Ulan-Bator. 
Ele oferă o imagine despre marile 
transformări înnoitoare petrecute 
după revoluția populară, de la a 
cărei înfăptuire se împlinesc as
tăzi 44 de ani.

E. SORAN

Festivitățile din Capitala 
R. P. Mongole

ULAN-BATOR 10 (Agerpres). — 
Oamenii muncii mongoli sărbăto
resc cea de-a 44-a aniversare a 
revoluției mongole. în dimineața 
zilei de 10 iulie, conducători de 
partid și de stat ai R. P. Mongole 
și reprezentanți ai vieții publice 
au depus coroane de flori la cripta 
din Piața Suhe-Bator a conducă
torilor Mongoliei populare : Suhe- 
Bator și Cioibalsan.

în aceeași zi, la Teatrul de ope
ră și balet din Ulan-Bator a avut 
loc o adunare festivă consacrată 
aniversării revoluției. D. Maidar, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.P.R.M., a prezentat un raport.

TELEGRAMĂ
Cu prilejul celei de-a 44-a ani

versări a Revoluției populare mon
gole, tovarășul Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe al 
R. P. Române, a trimis tovarășu
lui Mangalîn Dughersuren, minis
trul afacerilor externe al R. P. 
Mongole, o telegramă de felicitare.

Cu prilejul aniversării Zilei vic
toriei Revoluției populare mongole, 
sîmbătă la amiază ambasadorul 
R. P. Mongole la București, To- 
goociin Ghenden, a depus o coroa
nă de flori la Monumentul eroi
lor sovietici. Au fost de față re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe și Ministerului Forțelor 
Armate, precum Și !• K. Jegalin, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

Seara, cu același prilej, amba
sadorul R. P. Mongole a rostit o 
cuvîntare pentru telespectatorii 
din țara noastră.

ALEGEREA
DRUMULUI

(Urmare din pag. I-a)

Am cunoseut atupqi niște oa
meni dinamici, lipsiți în mod ne
prevăzut de depresiunea ce stă- 
pînea pe unii dintre tineri. Trecu
seră prin multe, unii soseau direaț 
din celulele groaznice ale pușcă
riilor, Nu se lamentau, nu reven
dicau nimic, doreau numai să ur
nească din inerție și uluială pe 
plîjigăreți, puneau ei înșiși, ca e- 
xemplu, mina pe tirgăcop și, unde 
era mai greu, ziua sau noaptea, 
îi găseai neobosiți, ca adevărații 
gospodari ai casei, făcînd treabă 
fără multă vorbărie, cum stă bine 
bărbaților. Aceșțj oameni noi erqu 
comuniștii, primii pe care-i ve
deam.

Jn vălmășagul de idei care șe 
emiteau în anii ce urmară războ
iului, alegerea unui drum, ca tî» 
năr inteleptuql, dominat încă de 
stihiile cărților citite amestecat și 
pe apucate, părea destul de difi
cilă O propagandă șireată și bine 
alimentată arunca valuri de insi
nuări asupra acțiunilor începute 
de așei oameni dinamici, Proiec
tele lor îndrăznețe erau socotite 
aventuriste, planul ridicării unor 
uzine noi, uriașe, erau soqoțite 
aberații. Se recurgea la vechi slo
ganuri vecine cu inerția tradițio
nală a unor partide ce ne ferici
seră tata ani de zile eu discursuri 
și biserici, cînd ar fi fost mai multă 
nevoie de spitale și cuvinte mai 
puține.

încorporarea în marele efoțt co
mun al națiunii noastre s-a făcut 
după luarea puterii de către po
por într-un ritm nemaicunoscut. 
Nu ne puteam căina la infinit, era 
nevgie de o muncă îndîriită, de 
o hotărîre acerbă. Și admirabilul 
nostru popor a răspuns în mod 
strălucit sarcinilor enunțate de 
către vizionarii acelor timpuri,

în munți au început șă răsune 
cazmalele brigadierilor, stinci 
uriașe au fost înlăturate șl s-au 
croit drumuri noi, s-au deschis 
șantiere, adolescenții ce urmau 
generației mele au curățat stra^ 
zile orașelor de zidurile prăbușite 
și au ridicat altele, mîndre, pu- 

\ fernice, Se petrecea ceva, țara se 

mișca, un avînt fără precedent în
soțea gtndirea uniog a partidului.

Au urmat ani grei, cînd condiții
le de muncă și natura vrăjmașă 
au încercat o vreme să frînezs 
acest elan, fără să reușească. 
N-au lipsit scepticii și nici duș
manii, erorile inevitabile. Princi
palul în acești ani de Încordare 
și bucurie a muncii era iaptul că 
exista o dorință necurmată de a- 
firmare. Dacă spun că documen
tația unor uzine cu totul, inedite 
pentru o industrie atît de tînără a 
fost făcută de către tehnicieni de 
geniu, ținînd seama de condițiile 
oferite de acel timp, nu mint și 
mi se pare șl fțresc să fi fost așa 
cînd în tradiția științei noastre au 
existat savanțț cu totul remar
cabili

Lungul șir de ani trecuți mă 
face să uit unele detalii. îmi a- 
mlntesc de primele uzine de pre
lucrare a petrolului; de primele 
cargouri ; de primele mașinl-unel- 
te ; de primele strunguri, concu- 
rînd acum cu cele mai puternice 
industrii ale lumii; de renașterea 
Hunedoarei, a Reșiței, a Galaților, 
a întregii Moldove ; de transfor
marea Dobrogei dintr-un ținut 
sterp și pustiu într-o grădină ului
toare și-un grînar, concurînd cu 
Bărăganul; de sutele de mii de 
hectare redate agriculturii ; de 
irigațiile, de noile culturi încercate 
în ținuturi neproductive ; de ora
șele moderne născute peste 
noapte...

Să mi se spună care partid, 
după o atît de puțină guvernare 
ținînd seama de imensa istorie, 
poate să se laude cu astfel de 
realizări ? Era iireșc deci ca ge
nerația mea, dominată de prezen
ța comuniștilor, să-i urmeze pe 
aceștia, să li se alăture, șă con
tribuie alături de celelalte gene
rații la ridicarea patriei, la stră
lucirea ei de astăzi.

Ne aflăm în fața celui de-al 
IV-lea Congres, am citit luminoa
sele Directive, ne așteaptă alți 
ani de muncă și de realizări fără 
seamăn. Să punem umărul, să în
zecim eforturile noastre pentru a- 
tingerea scopului măreț al comu
nismului, să înlesnim generațiilor 
viitoare să trăiască mai ușor, pe 
o treaptă a civilizației demnă de 
invidiat- Ele vor putea atunci să-și 
amintească de noi ca de niște oa
meni care n-au ezitat să dea ce 
au avut mai bun în ființa lor pen
tru a făuri României un destin cum 
numai partidul comuniștilor a 
știut să-l gîndească și să-l reali
zeze.

FLUXUL
ENERGIILOR
CREATOARE

(Urmare din pag. I-a)

La sediul comitetului sindicatului, 
secretarul acestuia, tovarășul Nicules- 
cu, tocmai confrunta obiectivele sta
bilite în angajament cu realizările. 
Spicuind împreună datele, mă simt 
îndemnat să fac și unele notații :

1. Se va realiza reproiectarea peste 
sarcina de plan a presei hidraulice 
de 15 etaje pentru unitățile de in
dustrializare a lemnului. Vor fi ridi
cați astfel parametrii tehnici și func
ționali la nivelul celor mai bune pro
duse de pe piața mondială — Rea
lizat.

2. Va fi omologat pînă la Congres 
prototipul locomotivei Diesel hidrau
lice de 350 C.P. de ecartament îngust. 
— Pe liniile de montaj djn incinta ate
lierului ds locomotive se și văd Die- 
sel.ele aproape gata de drum. Lotul 
zero a intrat în fabricație țu mult 
înainte de termenul înscris în angaja
ment. S-au eviden|iat echipele con
duse de Gheorghe Dima, Emil Stoia, 
Vașile Păduraru și altele.

3. Pînă la Congres vor fi obținute 
economii de 250 tone metal, — Ieri 
s-a ajuns la 400 tone, Din meta
lul economisit vor fi realizate noi 
piese și utilaje. Spiritul gospodăresc 
e la înălțime,

țn timp ce vorbeam cu secretarul 
sindicatului, a sunat telefonul. Rînd 
pe rînd, secțiile au început să co
munice numele și realizările eviden- 
țiafilor în întrecerea socialistă. Dacă 
în luna mai numărul acestora era de 
2 600, în iunie, rîndurile celor mai 
vrednici au mai crescut cu o sută. 
Întrecerea a scos la iveală noi nume, 
a generat noi energii,

Un exemplu.' La mecanică grea a 
fost evidențiată și brigada mixtă de 
sudori și lăcătuși condusă de Marin 
loneseu, Cu numai o lună și jumă
tate în urmă, cei 33 de oameni, a- 
ceiași ca și astăzi, erau socotiți o 
brigadă rămasă în urmă. Comunistul 
loneseu s-a oferit să-și părăsească ve
chii tovarăși de muncă și să vină în 
mijlocul unui colectiv nou, pe care 
să-l ajute ca în cinstea Congresului 
să pășească în rînd cu fruntașii.

— Cum am reușit ? Cheia succe
sului a sfat tot în mîna oamenilor. 
Mai buna organizare a muncii, întă

rirea disciplinei, un ajutor concret, 
calificat și-au spus cuvîntul. Acum 
lucrăm la grătarele pentru laminorul 
combinatului siderurgic gălăfean. 
Treabă de răspundere. Planul îl von, 
îndeplini cu trei zile înainte de ter
men, iar economiile vor atinge 3 000 
de lei. Nu-i mult, dar picătură cu 
picătură,.. Fiecare dintre noi e dornic 
să întîmpine Congresul cu fruntea 
sus.

Aceeași fierbinte năzuință o au și 
colectivele alfor secții și ateliere. 
Mărturie sînt succesele dobîndite. 
Citim în numărul de ieri al ziarului de 
uzină : „Prima emisferă a vasului sferic 
de 1 000 mc a fost asamblată. An
gajamentul colectivelor de a realiza 
și acest vas înainte de termen este 
tradus în fapt. Atît sudorul șef, ingi
nerul Ion Lupescu, inginerul tehnolog 
Gheorghe Puiu, tehnicianul Anton 
Vlanghe, maistrul Ștefan Loghiade 
(coordonatorii procesului de fabrica
ție), cît și muncitorii care îl făuresc 
au avut de trecut un examen care 
le-a confirmat o dată în plus voința 
de a învinge".

Pretutindeni, la toate locurile de 
muncă, sufletul întrecerii sînt comu
niștii. Scurt popas în hala a IV-a a 
secției vagoane, al cărei colectiv are 
de realizat mașini și agregate pentru 
mari obiective industriale. Echipa 
condusă de Alexandru Covaci se 
poate mîndri cu faptul că tot ce a 
trecut prin mîna oamenilor poartă 
girul calității.

— Mai mult ca oricînd, eforturile 
noastre au o țintă precisă, ne spune 
șeful echipei. Sîntem în preajma Con
gresului, iar anul acesta, ultimul din 
șesenal, trebuie să-l încheiem foarte 
bine pentru ca și startul în noul cinci
nal să tie de asemenea bun.

La sculărie nu întîlnești imaginea 
spectaculoasă a oțelului clocotind și 
nici a puternicelor prese ori a mo
dernelor vagoane de la montaj- Aiți 
ai impresia că le afli printre ceasor
nicari, Cu atîta migală lucrează ajus- 
torul Nieplae Mandan și cei din e- 
chipa sa, care tocmai pun la punct 
niște verificatoare cu comparator,

— Chiar ierj, la consfătuirea de 
producție, 4 dintre cei 7 membri ai 
echipei au primit steagul de ©viden- 
țiați în întrecere, Vrem să întâmpi
năm Congresul cu succese cum n-am 
mai avut pînă acum. La calitate am 
primit numai calificative „foarte bine’.

De la „23 August" pornesc 
spre Galați și Argeș, spre Turnu Mă- 
gurele și Hunedoara, ca și spre alte 
meleaguri îndepărtate, zeci și zeci de 
mașini și agregate, în care este înmă
nuncheat rodul strădaniilor oțelarilor, 
forjorilor, strungarilor și montorilor. 
Tot mai bogat este buchetul realiză
rilor cu care constructorii de mașini 
de aici întîmpină Congresul.

RITMUL SECERIȘULUI
in aceleași 
condiții, 
rezultate 
diferite
(Urmare din pag. I-a)

Intr-adevăr, în multe unități, unde 
cerealele au dat în copt și munca 
a foșt bine organizată, s-au și ob
ținut rezultate bune la recoltat. La 
cooperativa agricolă de producție 
Pădureni lucrează toate cele 0 com
bine din brigada I condusă de Ro
bert Tențer. Cele 49 ha cu orz au 
fost recoltate și acum se lucrează 
intens la secerișul griului. Am so
licitat pe tov. Teodor Adoc, ingi
nerul cooperativei, să ne relateze 
curn au fost obținute aceste reali
zări.

„La noi nici o combină nu stă — 
ne spune inginerul agronom. Pe o 
remorcă a cooperativei am impro
vizat un atelier mobil cu aparat de 
sudură, în acest fel micile defec
țiuni le-am remediat imediat".

Organizarea bună a muncii își 
spune cuvîntul la multe unități din 
regiunea Urișana- Pe o tarla a co
operativei agricole Olari, ing. Sil
viu Bocaniciu și președintele 
Ioan Bătrîn se aflau în mijlo
cul oamenilor. Intr-o parte se re
colta cu coasele, iar în alta cu com
binele. „Pe vreo 30 ha, ne infor
mează inginerul cooperativei, a fost 
multă buruiană. Riscam să stricăm 
combinele. A aștepta pînă se usucă 
buruiana ar fi însemnat să pierdem 
din producția de grîu. 3-a intrat 
cu coasele și recolta a fost strînsă.

Deși încă nu s-a trecut pește tot, 
la recoltat, din cauză că pe alocuri 
cerealele nu s-au copt, se pot 
trage unele concluzii. Alături de 
unitățile fruntașe la seceriș, sînt 
altele care, în aceleași condiții, lu
crează intr-un ritm nesatisfăcător. 

Iată despre ce este vorba. Coope
rativa de producție Zerind e ve
cină cu cea din Pădureni, despre 
care s-a arătat că lucrează din 
plin. Pe o tarla erau 0 combine 
din care 4 defecte. Trei dintre ele 
au fost aduse de la S.M.T. Tileagd, 
raionul Aleșd, cu defecțiuni se
rioase. Deși au trecut multe zile 
de atunci, conducerea S.M.T. nu 
se mai interesează de ele. „Stau 
de două zile fără să lucrez din 
cauza unui fleac de siguranță — 
spunea tractoristul Ion Băbălai. 
Dar aștept degeaba. S-au fă
cut reparații de mîntuială. Mi s-ji 
spus că nu avem voie să depășim 
100 de lei cheltuieli la repararea 
unei combine. Și atunci treabă ca 
lumea nu s-a făcut". Dar oare nu 
e mai scumpă recolta care se pier
de din cauza întîrzierii secerișului, 
tovarăși din conducerea S.M.T. 
Tileagd ?

Pentru tov, Binșețan, pre
ședintele Consiliului agricol raio
nal Criș, a constituit o surpriză cele 
constatate la Zerind. El considera 
că se lucrează intens,

Vecină cu cooperativa din Olari, 
despre care de asemenea, ș-a 
amintit mai sus, se află coopera
tiva de producție Sintea Mică. 5 
combine stau. Nu este copt griul ? 
Cum dc nu I Dar inginerul 
Gheorghe Andra și președin
tele Ștefan Cioba așteptau li
niștiți să se usuce buruiana din 
lan. Ei n-au văzut că vecinii lor 
folosesc și coase. La C,A.P. Cintej 
s-au tăiat cu coasa 4 ha cu orz. 
Tovarășul președinte al consiliu
lui agricol, supărat, demonstra ce 
pagube pot aduce aceste defecțiuni 
in organizarea muncii. De ce nu 
s-au luat pînă acum măsuri pen
tru îndreptarea lucrurilor ? „Vizi
tez 5—8 unități pe zț și nu mai 
prididesc" — ne spune tov. ing 
Bjnșelan. Dar nu intră în stilul de 
muncă al consiliilor agricole ea să 
se alerge pompieristic de la o uni
tate la alta. Procedîndu-șe astfel, 
nu-i de mirare eă unitățile nu sînt 
ajutate în mod concret în înlătu
rarea unor deficiențe.

Organele regionale și raionale 
de partid, sfaturile populare, con
siliile agricole trebuie să îndrume 
mai îndeaproape unitățile agricole, 
în primul rînd pe cele rămase în 
urmă, în vederea executării la 
timp a tuturor lucrărilor de vară.

Realizări 
însemnate 
și rezerve
(Urmare din pag. I-a)

Multe piese au fost recondiționate 
de ochii lumii și acum necazurile 
curg. Tovarășul ing. Aurelian Aga- 
ehe, șeful serviciului regional 
S.M.T., se străduiește acum șă des
copere la S.M.T.-urile din regiune 
rezerve de piese de schimb, stră
danii de cele mai multe ori fără 
succes Lipsa de prevedere se răz
bună.

Dar secerișul reprezintă doar ju
mătate din treabă. Important este 
să se desfășoare într-un ritm sus
ținut și treicrișul, Sînt prevăzute a 
se organiza în regiunea Galați 200 
de arii. 150 au și foșt organizate. 
Dar, batoze care funcționează am 
întîlnit în numai cîteva comune, la 
Băleni, raionul Bujoru, Indepen
dența, raionul Galați, eto. La Movi- 
lenj, raionul Tecuci, mai rnulți ță
rani cooperatori sesizau că batoza 
trimisă de către S.M.T. Tecuci mai 
mult sță decît lucrea?ă, din cauza 
defecțiunilor-. De la o zi la alta, tot 
mai multe combine, pe măsura ter
minării recoltării, pot fi folosite la 
treierișul staționar.

în ce privește asigurarea spa
țiului de depozitare a recoltei, 
există încă multe greutăți nere
zolvate. în această privință se 
simte nevoia unui sprijin mai susți
nut din partea organelor Comitetu
lui de stat pentru valorificarea 
produselor agricole. în ultimele zile 
s-au asigurat noi spații de depozi
tare, iar alte magazii sînt în curs 
de amenajare. Dar de ce șe face 
acest lucru tocmai acum ?

Ritmul de lucru la recoltatul ce
realelor păioase în regiunea Galați 
poate fi intensificat. Consiliile a- 
gricole regional și raionale, cunos- 
cînd permanent situația de pe te
ren, trebuie să ia măsuri operative 
pentru înlăturarea unor deficiențe 
ca cele semnalate cu prilejul rai
dului întreprins.



CORESPONDENȚE

HELSINKI

Deschiderea Congresului 
mondial al păcii

Tn sala casei de cultură din Hel
sinki, ia intrarea căreia fîlfîie dra
pele finlandeze și steagurile albastre 
ale mișcării mondiale pentru pace, 
s-a deschis sîmbătă dimineața Con
gresul mondial pentru pace, inde
pendentă și dezarmare. Drapelele 
a peste 100 de țări din care au so
sit participant la congres sînt im
primate pe un perete din inferiorul 
sălii.

în prezidiu au fost aleși prof. 
John Bernal, președintele Consiliului 
Mondial al Păcii și al Comitetului 
international de pregătire a Con
gresului, precum și reprezentanți ai 
mișcării pentru pace din diferite fări 
ale lumii, Din prezidiu face parte 
acad. Athanase Joja, conducătorul 
delegației române.

Sosirea președintelui Republicii 
Finlandeze, Urho Kekkonen, este 
marcată în mod solemn prin sunete 
de trompete. întreaga asistentă 
aplaudă cu căldură.

Prof. Bernal, care prezidează șe
dința, vorbește despre ospitalitatea 
pe care Finlanda a arătaf-o și cu 
prilejul Congresului mondial al 
păcii, finul la Helsinki cu zece 
ani în urmă. O scurtă cuvîn- 
tare rostește dl. V. Svinhufvud, pre
ședintele Comitetului finlandez de 
luptă pentru pace. La tribună urcă 
apoi primul ministru, J. Virolainen. 
Potrivit tradiției stabilite în Fin
landa, care este o (ară bilingvă, el 
își rostește discursul jumătate în 
finlandeză și jumătate în suedeză. 
Referindu-se la condițiile interna
ționale în care se reunește con
gresul, caracterizate de dezvoltarea 
formidabilă a tehnicii militare, pri
mul ministru spune că activitatea 
pentru pace și împotriva războiului 
este de o reală urgenfă. „Din feri
cire, continuă el, există în lume mi
lioane de bărbafi și femei hotărîji 
să lucreze în mod activ pentru pace. 
Numărul acestor oameni curajoși 
crește mereu'.

Primul ministru informează apoi 
congresul despre initiative unor ce
tățeni finlandezi de a construi la 
Helsinki un monument consacrat 
ideilor păcii și coexistentei pașnice 
între țări cu orînduiri. sociale dife
rite. Macheta monumentului, opera 
sculptorifei Essi Renvall, este repro
dusă în format mare pe unul din 
perefii laterali ai sălii.

Apoi a luat cuvîntul John Bernal, 
care a vorbit despre însemnătatea 
deosebită a luptei pentru pace în 
actuala situație internațională.

El a spus că prima și cea mai 
importantă sarcină a participanfilor 
la lucrări se referă la Vietnam, unde 
un război de agresiune deosebit de 
brutal este dus de forțele militare 
ale Statelor Unite împotriva po
porului din sudul și nordul țării. 
Pentru a opri acest război care a- 
menință să se transforme într-un 
conflict nuclear mondial, este nece
sar să fie obfinută cu rapiditate cea 
mai mare unitate de acțiune de care 
a fost capabilă vreodată mișcarea 
mondială pentru pace. Guvernul 
Statelor Unite și cei care îl susțin 
trebuie să știe că pentru opinia pu
blică mondială nu va fi acceptabilă 
nici o soluție care nu ar asigura 
împreună cu pacea, independenta 
deplină a poporului vietnamez. Po
porul Vietnamului de sud nu poate 
fi reprezentat în nici un caz de se
ria de marionete militare plătite și 
înarmate de Statele Unite, ci de 
Frontul de Eliberare Națională care, 
încă de pe acum, controlează efec
tiv patru cincimi din teritoriul țării.

John Bernal a declarat în înche
iere că starea sănătății îl obligă să 
se retragă din funcția de președinte 
executiv al Prezidiului Consiliului 
Mondial al Păcii.

Participant ii la congres au îptîm- 
pinat cu entuziasm pe șeful dele
gației din Vietnamul de sud, Dinh 
Ba Thi, care a prezentat, în ședinfa 
plenară de după-amiază, raportul 
intitulat „Sprijinul acordat de po
poarele lumii poporului vietnamez 
în lupta sa justă pentru indepen
dentă, unitate și pace”.

în continuare a prezentat un ra
port pe aceeași temă, conducăto
rul delegafiei din R. D. Vietnam, 
Le Dinh Tham.

Lucrările congresului continuă.
★

Ziua de sîmbătă pe care orga
nizatorii finlandezi ai Congresului 
au denumif-o cu drept cuvînf ziua 
Vietnamului, s-a încheiat pe unul 
din stadioanele orașului cu un mi
ting al populației din Helsinki or
ganizat sub lozinca „Vietnamul nu 
este singur".

Aurel CERNEA

Sala casei de cultură din Helsinki. Aspect din timpul ședinței de des
chidere a Congresului mondial pentru pace, independentă și dezarmare 

(Telefoto AGERPRES)

PARIS

TURNEUL PREȘEDINTELUI FREI 
ÎN EUROPA

După călătoria făcută în Italia, 
președintele Republicii Chile, E- 
duardo Frei, își încheie vizita ofi
cială și la Paris. Sîmbătă, a fost dat 
publicităfii comunicatul comun în 
urma convorbirilor pe care oaspe
tele le-a avut cu președintele 
Franfei, de Gaulle.

în comunicat se subliniază în pri
mul rînd că „relațiile între state tre
buie fondate pe principiile neinter
venției în afacerile interne ale al
tor fări și pe dreptul popoarelor de 
a dispune de soarta lor”. Comuni
catul arată, de asemenea, că cei doi 
președinfi au analizat, îndeosebi, 
problemele puse de relafiile franco- 
chiliene în domeniul economic, cul
tural șt tehnic. Din punct de vedere 
economic s-a hotărîf ca Franfa să 
acorde înlesniri Republicii Chile 
pentru cumpărarea utilajelor și a 
instalațiilor industriale. Se va favo
riza, de asemenea, cooperarea în
tre industria franceză și cea chiliana. 
Fran(a va acorda Republicii Chile 
un credit pe termen lung pentru 
cumpărarea materialelor științifice, 
pentru utilarea laboratoarelor și con
struirea unor noi clădiri universi
tare.

Vizita la Paris a președintelui 
Frei este calificată de oficialități, 
cîf și de presă, ca un eveniment 
important. „Le Monde Diploma
tique* arată că, în general, vizita 
în Europa a președintelui Republicii

Chile urmărește obținerea unui spri
jin pentru politica sa de consoli
dare a independentei tării. „Le 
Monde’ subliniază că Frei caută „o 
contrapondere economică și po
litică influentei prea mari a S.U.A.'.

Potrivit presei, președintele chi
lian găsește în Franfa cel mai larg 
sprijin pentru politica sa, dată fiind 
coincidenta obiectivelor celor două 
fări — consolidarea independentei. 
Evidențiind importanța vizitei făcute 
anul trecut de președintele de 
Gaulle în America Latină, inclusiv 
Chile, Frei a declarat că ea a dat 
„o nouă dimensiune politică Ame- 
ricii Latine, o dimensiune care co
respunde întocmai evoluției unor 
realități noi”. Se știe că Chile, ca 
și Franfa, a condamnat intervenția 
americană în Republica Dominicană 
și a refuzat să contribuie la crearea 
forfei interamericane de sub egida 
O.S.A. în acest fel, relevă „Le 
Monde Diplomatique", Chile a luat 
conducerea unui curent important 
în America Latină, căci Uruguay și 
Mexic i s-au alăturat, formînd astfel 
un fel de front ibero-american în 
cadrul O.S.A.

Presa afirmă că politica Republi
cii Chile, în cadrul căreia se înscrie 
actualul turneu al lui Frei, nu va 
rămîne fără ecou în țările din Ame
rica Lafină, ale cărei popoare nă
zuiesc spre o reală independentă.

Al. GHEORGHIU
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Constituirea 
noului guvern 
al Algeriei

ALGER 10. Corespondentul A- 
gerpres, C. Benga, transmite: Co
lonelul Houari Boumedienne, pre
ședintele Consiliului Revoluției, a 
anunțat sîmbătă constituirea nou
lui guvern al Algeriei. (Nouă din 
cei 20 de miniștri au făcut parte 
și din vechiul cabinet).

Funcțiile de prim-ministru și de 
ministru al apărării al Algeriei sînt 
deținute de colonelul Boume
dienne. Ministru al afacerilor ex
terne a fost numit Abdel Aziz 
Bouteflika, ministru de interne — 
Ahmed Medeghri, ministru de fi
nanțe — Ahmed Raid, ministru al 
agriculturii și reformei agrare — 
Aii Mahsas, ministru al informa
țiilor — Bachir Boumaza (în pre
cedentul guvern acesta deținea 
funcția de ministru al industriei și 
energiei), iar ministru al industriei 
și energiei — Belaid Abdessalam. 
Rabah Bitat a fost numit ministru 
de stat.

Documente adoptate de 
Conferința de la Rostock J

ROSTOCK 10 (Agerpres). — La 
Rostock s-a încheiat cea de-a 8-a 
Conferință a oamenilor muncii din 
țările baltice și din Europa de 
nord. Participanții la conferință 
— muncitori și conducători sindi
cali din R.D.G., R.F.G., din re
publicile sovietice baltice, Polo
nia, Finlanda, Suedia, Norvegia, 
Danemarca, Islanda, reprezentanți 
ai Federației Sindicale Mondiale 
și ai oamenilor muncii din Ceho
slovacia — au exprimat îngrijo
rarea maselor muncitoare din ță
rile zonei Mării Baltice față de 
primejdia unui nou război și spri
jinul față de măsurile guverne
lor țărilor socialiste îndreptate 
spre asigurarea securității interna
ționale. în documentele adoptate 
la conferință s-a subliniat necesi
tatea de a se pune capăt pregătirii 
unui nou război în Europa prin 
crearea de zone denuolearizate, 
prin lupta pentru dezarmare gene
rală și totală, pentru coexistența 
pașnică a statelor cu orînduiri so
ciale diferite, pentru înțelegere 
reciprocă și colaborare strînsă în
tre sindicatele țărilor europene.

SITUAȚIA POLITICĂ 
DIN GRECIA
® Consiliul de miniștri con-» 
vocat pentru luni e Apelul 

lansat de E.D.A.

ATENA 10. Corespondentul A- 
gerpres, C. Alexandroaie, trans
mite: Informațiile publicate vineri 
seara de cotidienele centrului — 
„Ta Nea“, „Athinaiki" și „Etnos" 
— care anunțau că regele Cons
tantin a refuzat să accepte cererea 
premierului de destituire a minis
trului apărării, Garoufalias — au 
fost inspirate dintr-o scrisoare a 
regelui adresată premierului, ca 
răspuns la cererea sa de audiență.

Ulterior s-a anunțat că regele îl 
va primi în audiență pe premierul 
Papandreu luni dimineața. Pentru 
luni la prînz, a fost convocat Con
siliul de Miniștri, iar marți ur
mează să aibă loc reuniunea grupu
lui parlamentar al partidului 
Uniunea de Centru.

Sîmbătă, Comitetul executiv al 
partidului E.D.A. a dat publicită
ții o proclamație către popor. Pro
clamația face apel la guvern să se 
sprijine în această acțiune a sa pe 
masele largi populare pe care tre
buie să le mobilizeze pentru o ac
țiune unită.

In capitala peruviană după sus
pendarea garanțiilor constituțio
nale : poliția „în plină acțiune”

Arestări in Peru
LIMA 10 (Agerpres). — Poliția 

peruviană continuă în întreaga 
țară represiunile dezlănțuite împo
triva manifestațiilor populare. 
Printre ultimii arestați se află zia
riștii Eduardo Coronado și Genaro 
Camera, preotul Bolo Hidalgo, co
președinte al Frontului de elibera
re națională din Peru, și cetățeana 
franceză Jacqueline Lebaton, so
ția lui Guillermo Lebaton, care 
comandă unul din cele trei fron
turi ale partizanilor din departa
mentele centrale ale țării. Pînă în 
prezent nu se cunoaște exact nu
mărul persoanelor arestate, dar ci
fra lor este ridicată. 14 persoane 
din cei arestați vor fi judecate de 
tribunalele militare.

VIETNAM
SAIGON 10 (Agerpres). — „Ope

rația de curățire" întreprinsă de 
forțe ale marinei americane pe o 
insulă situată la 5 km de baza de 
la Chu Lai (570 km nord-est de 
Saigon) a continuat în dimineața 
zilei de 10 iulie. Marinarii ameri
cani, relatează agenția France 
Presse, nu au putut însă să intre

In urma eșecului negederilQr de la Bruxelles

Franța va boicota 
și runda Kennedy?
e întrebări ridicate de politica „scaunului gol" 
e Bonn-ul e neliniștit

GENEVA 10 (Agerpres). — Observatorul francez la tratativele „rundei 
Kennedv" din cadrul G.A.T.T. nu a participat la reuniunile care au avut loc 
săptămtna aceasta la Geneva. Această absență este considerată în cercurile 
politice de aici ca un indiciu că Franța ar putea să boicoteze și „runda Ken
nedy', după eșecul tratativelor privitoare la Piața comună agricolă.

Surse apropiate negociatorilor de la Geneva, citate de agenția Reuter, 
au relevat că dacă Franța se va hotărî, tntr-adevăr, să boicoteze runda, tra
tativele vor stagna în mod inevitabil.

BONN 10 (Agerpres). — Agen
ția D.P.A. transmite un comenta
riu semnat de Henry Schavoir, 
corespondentul său diplomatic, în 
legătură cu criza Pieței comune, 
în care se spune :

„Ce speră să cîștige președintele 
de Gaulle de pe urma politicii 
„scaunului gol“ în Piața comună ? 
Vrea el să forțeze noi concesii a- 
grare sau să ceară o reformă a 
C.E.E., după ce a cerut deja o re
formă a N.A.T.O.? Rareori Bonn-ul 
a fost mai frămîntat decît de 
aceste întrebări. Ministrul aface
rilor externe al Franței, Couve 
de Murville, a dat Bonn-ului asi
gurări că Franța nu vrea să se re
tragă din Piața comună, dar a lă
sat deschise alte probleme.

Dacă de Gaulle dorește să men
țină comunitatea actuală în care 
fiecare membru are drept de veto, 
dacă el vrea să îngrădească drep
turile Comisiei care propune ex
tinderea drepturilor Parlamentu
lui european, atunci conflictele 
sînt inevitabile. Criza cu greu va 
putea fi rezolvată la viitoarea 
reuniune a Consiliului ministerial 
din 26 iulie.

în curînd, runda Kennedy se va 
afla și ea într-o situație dificilă. 
Guvernul .american are numai 
pînă la 1 iulie 1966 aprobarea Con
gresului de a continua negocierile 
privind reducerea tarifelor vamale

cu țările Europei occidentale. Șl 
există numeroase probleme care 
necesită negocieri serioase, dar 
care nu pot fi negociate atîta timp 
cît scaunul Franței va rămîne gol“.

France Press®
A

„încă o săptămînă 
proastă la bursă"

PARIS 10 (Agerpres). — încă o 
săptămînă proastă la bursa din 
Paris, subliniază agenția France 
Presse în revista sa săptămînală 
privitoare la cursul valorilor. Scă
derea cursurilor valorilor, care de 
fapt a început la 2 iulie, s-a pre
lungit fără întrerupere între 5 și 
9 iulie, pentru a ajunge la unul 
din cele mai scăzute niveluri de la 
începutul anului.

Oamenii de afaceri au luat foar
te în serios criza ce a izbucnit în 
Piața comună la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute, fapt care, după cum 
se vede, a avut grave repercusiuni 
asupra cursului valorilor la bursa 
din Paris. Se fac auzite semnale 
de alarmă nu numai în rîndul in
dustriașilor francezi, ci și al in
dustriașilor din celelalte țări ale 
Pieței comune. Există temeri că 
situația s-ar putea înrăutăți și 
mai mult.

FESTIVITĂȚILE
DE LA LENINGRAD
Cuvîntarea lui L. I. Brelnev

LENINGRAD 10 (Agerpres). — 
Cu prilejul festivității remiterii 
medaliei „Steaua de Aur“ orașului 
Leningrad, L. I. Brejnev, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., a 
rostit o cuvîntare în care a evocat 
eroismul locuitorilor Leningradu
lui în lupta împotriva cotropito
rilor fasciști. El s-a referit, de a- 
semenea, la unele probleme ale 
construcției economice și la pro
bleme internaționale. Subliniind 
că Uniunea Sovietică este pentru 
destinderea încordării internațio
nale și tinde în permanență spre 
aceasta, vorbitorul a spus că, în 
condițiile actuale, „avem datoria 
să facem tot ce depinde de noi 
pentru întărirea puterii țării noas
tre, pentru coeziunea și activiza
rea tuturor forțelor antiimperia- 
liste, tuturor partizanilor păcii și 
progresului de pe globul pămîn- 
tesc, pentru a frîna prin acțiuni 
comune pe agresori și a zădărnici 
planurile lor. C.C. al P.C.U.S., Pre
zidiul său consideră că datoria lor 
primordială este să facă tot posi- , 
bilul pentru a întări coeziunea co-> 
munltății socialiste, unitatea co» 
muniștilor din toate țările".

„OPERAȚIE
DE CURĂȚIRE" ...IN GOL

PLENARA C. C.
AL P. C. ITALIAN

ROMA 10 (Agerpres). — între 7 
și 9 iulie a avut loc plenara co
mună a C.C. și a Comisiei Cen
trale de control ale P.C. Italian. 
A. Natta, membru al secretariatu
lui C.C. al P.C. Italian, a prezentat 
un raport cu privire la „lupta îm
potriva guvernului de centru-stîn- 
ga, sarcinile partidului și activita
tea lui în rezolvarea problemei u- 
nității". Plenara a ascultat rapor
tul lui M. Alicata, membru al di
recțiunii și al secretariatului C.C. 
al P.C. Italian, privind „Situația 
internațională actuală și lupta co
muniștilor pentru pacea și liber
tatea popoarelor". Plenara a adop
tat hotărîrea de a convoca cel 
de-al XI-lea congres al P.C. Ita
lian în decembrie 1965.

în contact cu partizanii, care, la 
9 iulie, au reușit să ocupe, timp de 
mai multe ore, cartierul general 
al unei divizii navale. Aceeași a- 
genție relatează că partizanii sud- 
vietnamezi care au reușit să pă
trundă în interiorul cartierului 
general au scos din luptă 16 mili
tari sud-vietnamezi și 5 americani.

POPOARELE LUMII CER :

Să inceteze acțiunile agresive ale S.U.A.
• în cuvîntarea rostită vineri 

la întîlnirea cu muncitorii fabricii 
de încălțăminte „Svit" din Gott- 
waldov — Antonin Novotny, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele R. S. Ceho
slovace, a subliniat că Cehoslova
cia sprijină pe deplin cererea R. D. 
Vietnam de încetare imediată a 
agresiunii S.U.A. și în primul rînd 
a bombardamentelor asupra R. D. 
Vietnam. Cehoslovacia se pronunță 
pentru relații bune, prietenești în
tre popoare.

ț într-un protest adresat preșe
dintelui Johnson, împotriva zbo
rurilor repetate ale aviației ame
ricane asupra orașului Nam Dinh 
din R. D. Vietnam, F.S.M. cere în
cetarea imediată a bombardamen
telor și a tuturor acțiunilor agre
sive împotriva R. D. Vietnam, re
tragerea armatelor americane din 
Vietnamul de sud și respectarea 
acordurilor de la Geneva.

• Deputatul laburist Anna Kirr 
a prezentat în Camera Comunelor 
o rezoluție în care condamnă ho
tărîrea guvernului Noii Zeelande 
de a trimite trupe în Vietnam. în 
rezoluție este exprimată, de ase
menea, neliniștea în legătură cu 
faptul că guvernul Noii Zeelande
a hotărît să urmeze exemplul Au-

LONDRA. Tonajul nefolosit al marinei comerciale a lumii capitaliste a 
sporit luna trecută la 759 330 de tone. Aceste date sînt publicate de Camera 
de navigație britanică. Statele Unite se află tn fruntea listef țărilor cu cel mal 
mare tonaj inactiv (22 de nave cu un deplasament de 1B0 545 tone). Anglia și 
Franța ocupă locurile următoare pe lista amintită.

MOSCOVA. La Moscova au a- 
vut loc convorbiri între reprezen
tanții C.C. al P.C.U.S. și ai Parti
dului Comunist din Chile, precum și 
Intre reprezentanții C.C. al P.C.U.S. 
și o delegație a P.C. din Belgia. 
In comunicatele date publicită
ții se exprimă solidaritatea cu po

poarele din Asia, Africa și Ameri
ca Latină și sprijinul pentru lupta 
poporului vietnamez împotriva a- 
gresiunii S.U.A. De asemenea, se 
exprimă sprijinul acordat luptei 
popoarelor congolez și dominican 
pentru libertate și independență, 
condamnindu-se amestecul puteri-

Ultimele probe tehnice înaintea dării în exploatare a tunelului de sub 
Mont-Blanc care unește Franța cu Italia. Tunelul va 11 inaugural la 
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straliei, trimițînd unități militare 
pentru a participa la războiul din 
Vietnam în interesul S.U.A. și al 
guvernului Vietnamului de sud.

Alți 13 soldați de marină au fost 
răniți.

HANOI 10 (Agerpres). — Avioa
ne militare ale S.U.A. au bom
bardat la 9 iulie regiuni populate 
și obiective economice din provin
ciile Thanh Hoa, Nghe An și Ha 
Tinh, precum și din orașul Vinh, 
distrugînd numeroase școli, între
prinderi, clădiri publice, anunță 
V.N.A.

NEW YORK 10 (Agerpres). — 
Secretarul general al O.N.U., U 
Thant, a declarat că; după părerea 
sa, primul pas în direcția rezolvă
rii problemei Vietnamului ar fi în
cetarea focului, convocarea apoi a 
unei conferințe la Geneva, care 
„să discute căile de realizare a a- 
cordurilor convenite în 1954“.

După 47 zile 
de criză

BRUXELLES 10 (Agerpres). — 
Criza de guvern din Belgia, una 
din cele mai lungi și mai grele din 
istoria contemporană a acestei țări, 
pare să se apropie de sfîrșit. în 
cea de-a 47-a zi de criză, Pierre 
Harmel, însărcinat de regele Bau- 
douin cu misiunea de a încerca 
formarea unui nou guvern, a pre
zentat conducerilor partidelor so
cialist și social-creștin un program 
guvernamental menit să ducă la 
soluționarea crizei.

SAIGON. Inîruntînd puștile șl baionetele, mil de tineri au demonstrat recent, cerind încetarea acțiunilor
agresive îndreptate împotriva poporului vietnamez

lor Imperialiste !n problemele in
terne ale acestor țări. în comuni
cat se subliniază necesitatea de
punerii de eforturi în vederea în
tăririi coeziunii mișcării comunis
te și muncitorești internaționale.

BUENOS AIRES. La 9 iulie, în 
Argentina, s-a sărbătorit împlinirea 
a 149 de an! de la declararea inde
pendenței țării. Cu acest prilej, la 
Buenos Aires a avut loc o paradă 
militară.

Tineretului va avea loc înFestivalul Mondial al
anul 1966

HELSINKI. Comitetul internațional de pregătire al Festivalului Mondial al 
tineretului și studenților pentru solidaritate, pace și prietenie a hotărlt ca 
ce! de-al IX-lea Festival să aibă loc în anul I960. A fost constituit un grup 
de lucru care urmează să întreprindă consultări tn vederea stabilirii datei și 
locului de desfășurare a festivalului.

XIENG-KUANG. Agenția V.N.A., 
citind postul de radio „Vocea Lao- 
sului“, anunță că în zilele de 4 și 
5 iulie grupuri de avioane ameri
cane cu reacție au pătruns în re
petate rînduri în spațiul aerian al 
regiunilor laoțiene eliberate. A- 
vioanele americane, arată agenția, 
au efectuat zboruri de recunoaștere 
și provocare asupra șoselelor nr. 6 
și 7 din provinciile Xieng-Kuang 
și Sam Neua. Forțele Patet Lao din 
aceste provincii au doborît un a- 
vion american și au avariat alta 
citeva.

CAGLIARI. A fost anunțată com
ponența noului Consiliu regional al 
Sardiniei, format în urma recentelor 
alegeri provinciale. Acesta este for
mat din 35 de reprezentanți al Parti
dului democrat-creștin, 15 din partea 
Partidului Comunist Italian, 5 socia
liști și 17 reprezentanți al altor par
tide.

BELGRAD. In comunicatul co
mun dat publicității cu prilejul vi
zitei în R.S.F. Iugoslavia a lui Mil
ton Obote, primul ministru al U- 
gandei, se arată că cele două părți 
au efectuat un schimb de păreri a- 
supra unor probleme internaționale 
și în special asupra celor care se 
referă Ia continentul african. Ele 
și-au exprimat îngrijorarea în le
gătură cu evenimentele din Asia 
de sud-est și continuarea interven
ției armate în Vietnam și au . fost 
de părere că în această problemă 
trebuie căutată o soluție în concor
danță cu aspirațiile legitime ale 
poporului vietnamez la libertate și 
independentă și în spiritul acordu
rilor de la Geneva. A fost semnat 
protocolul privitor la colaborarea 
economică.

LONDRA. Intr-o cuvtntare rostită 
la Huli, liderul Partidului conservator 
britanic, Alec Douglas Home, a ce
rut guvernului să organizeze imediat 
noi alegeri parlamentare.

WASHINGTON. Camera Reprezentanților a Congresului S.U.A. a aprobat, 
cu 333 voturi contra 85, noul proiect de lege privind participarea la vot a 
populației de culoare. El a fost supus Congresului tn urma campaniei organi
zate de militanțli pentru drepturile civile. Textul de proiect adoptat de Ca
mera Reprezentanților prevede abolirea sau liberalizarea testelor de cunoș
tințe cerute în numeroase state din sudul S.U.A. Ia înregistrarea alegătorilor, 
în varianta votată anterior în Senat, nu se prevede însă desființarea testelor 
de cunoștințe. Din acest motiv, în prezent urmează să fie elaborat un nou te/l 
care să satisfacă ambele camere ale Congresului.
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