
PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNiTi-VĂ! r •

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL P.CX

Anul XXXV Nr. 6997 Miercuri 1 iunie 1966 6 PAGINI —■ 30 BANI

Vizita
din industria construcțiilor de mașini Imperiale
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Sale
Iranului

Această
vîrstă de aur
Cine sînt acești „oa- 
eni de-o șchioapă* 

cu care ne aflăm ziinic 
pe străzi, în parcuri, în 
troleibuz, acasă, la în- 
fîlniri sportive sau la 
spectacole ? Care e uni
versul, psihologia lor ? 
Ce nerăbdări, ce între
bări și dorințe le fră- 
mintă mintea, le con
turează sentimentele ? 
Am trecut și noi prinfr-o 
atare vîrstă. Avem, fie
care, nebănuite și con
stante legături cu copi
lăria. Fiii și fiicele, ne
poții. toți Cei mici ne 
întîmpină cu viafa lor 
în freamăt, cu portrete 
interioare atît de di
verse, atît de surprin
zătoare uneori.

Lumea în care au des
chis ochii deosebește, 
de la bun început, co
pilăria lor de a gene
rațiilor anterioare. Cău- 
tînd a afla ce înseamnă 
socialismul pentru viața 
lipsită de griji a tutu
ror copiilor — intrăm 
în domeniul adevăru
lui evident. Voioșia, în
crederea în viitor a ce
lor care forfotă împre
jurul nostru sub numele 
generic de „puștime*. 
nu mai sînt trăsături cu 
totul inedite astăzi. Cei 
dinții care au făcut des
coperiri în acest sens 
se află acum în primii 
ani ai facultăților, mun
cesc cu nădejde în in
dustrie, în agricultură.

Relieful intim al co
pilăriei acestor ani be
neficiază de realizările 
noastre sociale, de a- 
vantajele pe care viafa 
modernă ni le relevă 
în tot mai înalt qrad. 
De la atenția medicaiă 
și socială cu care copi
lul e înconjurat din pri
mele sale săptămîni — 
și, am spune, chiar cu 
mult înainte — pînă la 
ambianța căminului fa
milial în care va desco
peri „lumea", pînă la 
școala în care va că
păta despre aceasta no- 
tîun' științifice, vîrsfa 
de aur a contempora
neității atestă imaginea 
unei realități complexe, 
ce solicită în ; 
nenfă eforturi și 
mature. Spiritul 
vîrste fericite pe 
copiii țării o merită cu 
prisosință nu e o sim
plă problemă de asis
tența socială. Cu inves
tiții. școli, manuale gra
tuite. burse, indemniza
ție lunară, terenuri de 
sport, tabere — opera 
de creștere, de formare, 
de educare a celei mal

Mihai
NEGULESCU

Copilul, acest „necu
noscut’, această reali
tate de o mare prospe
țime a tuturor timpuri
lor, întruchipează de 
bună seamă una din 
cele mal trainice legă
turi ale societății noas
tre, a familiilor. împreu
nă cu farmecul și duio
șiile vîrstei, ei aduc tot-
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Lucrările consfătuirii construc
torilor de mașini au continuat 
marți.

în cursul dimineții au avut loc 
discuții în cadrul secțiilor de spe
cialitate. După-amiază, în ședință 
plenară, au fost prezentate con
cluziile dezbaterilor din aceste sec
ții, după care au continuat discu
țiile pe marginea raportului.

Luînd cuvîntul pe marginea ra
portului prezentat de tovarășul 
Ilie Verdeț, toți vorbitorii de Juni 
și marți au relevat cu mîndrie 
marile realizări obținute de oa
menii muncii în înfăptuirea poli
ticii consecvente și ferme a Parti
dului Comunist Român de indus
trializare socialistă a țării, cheză
șie sigură a dezvoltării multilate
rale a economiei naționale, a creș
terii bunăstării poporului, asigură
rii independenței și suveranității 
naționale. Relevînd rezultatele 
bune obținute în primele luni ale 
acestui prim an al cincinalului, 
participanții și-au manifestat încă 
o dată hotărîrea de a îndeplini 
marile sarcini ce le revin din vas
tul program de dezvoltare a țării 
elaborat de Congresul al IX-lea al 
partidului. Ei au analizat pe 
larg, în lumina experienței do- 
bîndite, căile pentru îndepli
nirea în cele mai bune con
diții a sarcinilor ce revin con
structorilor de mașini în actualul 
cincinal, neajunsurile care s-au 
manifestat în unele domenii și fe
lul în care acestea trebuie înlătu
rate, au făcut numeroase propu
neri prețioase și și-au luat anga
jamente pentru valorificarea mai 
deplină a marilor rezerve existen
te în fiecare întreprindere, pentru 
îmbunătățirea? activității în toate 
sectoarele acestei ramuri.

Numeroși vorbitori s-au referit, 
în cuvîntul lor, la principalele as
pecte ale dezvoltării, diversificării 
și modernizării continue a produc
ției de mașini-unelte în lumina 
sarcinii trasate de documentele 
Congresului al IX-lea al P.C.R., 
privind sporirea contribuției aces
teia la reînnoirea și creșterea par
cului de mijloace tehnice al uzi
nelor, la automatizarea procesului 
de producție al diferitelor ramuri 
ale economiei naționale. Ing. AU
REL BOZGAN. directorul general 
al Fabricii de mașini-unelte și a- 
gregate din București, ing. VIRGIL 
BOGZA, directorul întreprinderii 
mecanice din Roman, ing. CON
STANTIN IONESCU, directorul 
uzinei „înfrățirea" din Oradea, și

alții au arătat că îndeplinirea sar
cinilor de asimilare și • producere, 
în cantități sporite, a noi mașini- 
unelte la nivelul tehnicii contem
porane, trebuie să se bazeze nu 
numai pe crearea de noi capaci
tăți ci, într-o mai mare măsură, 
pe folosirea integrală a capacită- 

' ților de producție și a forțelor de 
muncă existente. Darea în exploa
tare a noi capacități trebuie să 
creeze, ca și în alte domenii, posi
bilități de extindere a celor mai 
avantajoase tehnologii.

O sursă importantă de sugestii 
și măsuri pentru perfecționarea 
activității din acest sector princi
pal al industriei constructoare de 
mașini o constituie urmărirea a- 
tentă, organizată și sistematică a 
comportării în exploatare a mași- 
nilor-unelte. Schimburi de expe
riență în țară, studii în străină
tate, examinarea aprofundată a

unor modele de referință, ca și 
analiza comparativă a cataloagelor 
de produse ale diferitelor firme 
constructoare din lume — au 
tat vorbitorii — ar trebui să 
stituie, de asemenea, într-o 
mare măsură, mijloace pentru 
tinua ridicare a calificării și îm
bogățirea documentării proiectan- 
ților și> executanților de mașini- 
unelte.

Ing. ALEXANDRU ROȘCA, di
rectorul întreprinderii „Electromu- 
reș“-Tg. Mureș, ing. SANDA PO
PESCU, constructor-șef al uzinei 
„Electronica", și alți participanți la 
discuții s-au ocupat de problemele 
industriei electrotehnice. Ei au a- 
rătat necesitatea ca investițiile 
prevăzute în acest sector, de 3,5 
ori mai mari decît în cei 5 ani
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acelei 
care

fragede generații abia 
începe. Ei, mărunțeii de 
azi, vor fi de bună sea
mă cei care nu peste 
mulți ani vor da viață, 
între secularul Mara
mureș și Dunărea mile
nară, societății de mîine, 
societății comuniste.

E firesc, deci, ca — 
investită cu asemenea 
menire — viața lor să 
conțină de la bun în
ceput, în structura în
tregii firi a copilului, a- 
cele date de caracter, 
acele premise afective 
și intelectuale apte a-i 
facilita mai apoi însu
șirea a lot ce a izvodit 
mai de preț mintea în
țeleaptă a omenirii, do- 
bîndirea unui spirit 
scrutător, dezvoltarea 
multilaterală a perso
nalității.

Opera de bună 
cafie nu poale 
ușor cu vederea 
textul modern și
modern în care vin pe 
lume și se dezvoltă 
mlădițele zilelor noas
tre. Nu atît elementele 
ca atai-e ale civilizației 
actuale, cît prefacerile 
inferioare pe care 
generează impun 
mod necesar 
considerări și 
în munca de 
de educație.

Mobilitatea, 
țimea spirituală 
lului de azi, 
ideilor false 
lume, obscurantismului, 
apte a ti încuiajate și 
dirijate, cer din par
tea educatorului o ne
ațipită tinerețe a spiri
tului, capabilă a des
coperi, explica și relie’a 
sugestiv date, idei, ima
gini plastice care — 
pentru cei mici — con
țin încă destule enigme, 
destule completări a'e 
fanteziei. Metode atrac
tive de educație — fi- 
nînd seama de mediu, 
de structura psihică, de 
aspecte concrete ale 
preocupărilor ce le ma
nifestă copiii la diferi
te nivele de vîrstă și 
pregătire — stabilesc 
un circuit osmotic în
tre ceea ce reprezintă, 
de fapt, cei cărora ne 
adresăm și propriul lor 
portret moral, desă- 
vîrșit în perspectiva 
viitorului spre care îi 
îndrumăm cu atenția 
necesară.

la 
în 

unele re- 
reevaluări 

instruire,

prospe- 
a copi- 
străine 
desp.e

ară- 
con- 
mai 

con-

in regiunea Brașov

LOCUL EXEMPLULUI
PERSONAL ÎN MUNCA
POLITICO EDUCATIVA

Nicolae VEREȘ
prim-secretar al Comitetului regional de partid 

Mureș-Autonomă Maghiară

zi cu zi confir- 
ecoul stîrnit în 
partidului, forța 
izvorîte din jus-

Este un adevăr 
mat de viață că 
mase de cuvîntul 
sa de convingere, 
tețea politicii partidului, sporesc
prin exemplul personal al comu
nistului. Marea autoritate dobîndi- 
tă de membrii partidului nostru în 
rîndurile maselor se sprijină pe 
unitatea dintre vorbe și fapte, pe 
deplina concordanță dintre princi
piile nobile ale partidului și pro
filul moral, întreaga activitate a 
comunistului. Felul exemplar cum 
își îndeplinește sarcinile profesio
nale și obștești are un puternic 
efect mobilizator, tocmai de aceea 
atitudinea, comportarea înaintată a

pentru a doua oară. în fotografieporumbulLa G.A.S. Drăgănești-Olt, regiunea Argeș, se prășește
conducătorii gospodăriei urmăresc calitatea lucrărilor executate

membrului de partid reprezintă 
unul dintre cele mai eficace mij
loace de educare comunistă a ma
selor.

Popularizarea, folosirea exem
plului înaintat al comunistului au 
fost integrate în stilul de muncă 
al multora dintre organele și or
ganizațiile de 
giunea noastră, 
dezbaterile care 
rile generale ale 
partid și U.T.C., cît și de propagan
da prin conferințe, de diferitele 
forme ale învățămîntului de par
tid — în general de activitatea po- 
litico-educativă de masă pentru 
dezvoltarea conștiinței socialiste a 
maselor, cultivarea atitudinii noi 
față de muncă, față de proprieta
tea obștească și respectarea norme
lor de conviețuire socială, a com
portării înaintate în familie și so
cietate. „Material documentar" în 
această privință există la tot pa
sul. Este nevoie doar de priceperea 
de a-1 scoate la lumină și a-1 fo
losi astfel îneît să găsească un cît 
mai larg răsunet în mase, să devină 
un adevărat „etalon" de referință. 
Ne vom opri asupra cîtorva exem
ple pe care le considerăm 
toare în această privință.

Pe șantierul de extindere a 
tralei termoelectrice Luduș 
buia efectuată o lucrare de 
proporții: ridicarea și montarea 
stîlpilor și formelor metalice de 
mare complexitate, volum și tonaj 
la clădirea care avea să adăpos
tească noile turbo-agregate cu o 
putere instalată de 500 MW. Se 
cerea rezolvată o problemă extrem 
de grea, cu atît mai mult cu cît 
proiectantul nu dăduse soluția. Din

partid din re- 
Este vorba de 

au loc în adună- 
organizațiilor de

BRAȘOV. — De la trimișii spe
ciali Agerpres, Mircea Moarcăș și 
Adrian Ionescu: Maiestatea Sa 
Imperială, Mohammad Reza Pah
lavi Aryamehr, Șahinșahul Iranu
lui, și-a continuat marți vizita în 
regiunea Brașov.

însoțit de Gheorghe Răduiescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
Miniștri, Corneiiu 
nistrul 
Mărcuș, 
popular 
nai, de alte per
soane oficiale, 
ca și de mem
brii suitei sale, 
suveranul Ira
nului a vizitat 
în cursul dimi
neții cunoscutul 
monument ar
hitectonic — Bi
serica Neagră. 
Aici, înaltul oas
pete, după ce a 
luat cunoștință 
de istoricul a- 
cestei vechi con
strucții brașo
vene, a asistat la 
interpretarea la 
orgă a unui pre
ludiu de Bach.

Coloana ma
șinilor oficiale a 
străbătut apoi 
străzi principa
le ale orașului, 
de-a lungul că
rora numeroși 
brașoveni au sa
lutat cordial pe 
înaltul oaspete. 
Drumul a con
tinuat spre Prej
mer, unde, după 
obiceiul locului, 
săteni călări, în 
port național, au ieșit în în- 
tîmpinarea Șahinșahului. Ace
eași primire ospitalieră și la 
sediul gospodăriei agricole de 
stat din localitate. La sosire, su
veranul Iranului a fost salutat de 
Angelo Minculescu, prim-vice- 
președinte al Consiliului Superior 
al Agriculturii. Prezentarea acti
vității gospodăriei, de către direc
torul ei, ing. Ion Toma, a susci
tat interesul Șahinșahului, care

de
Mănescu, mi- 

afacerilor externe. Ion 
președintele sfatului 

regio-

și-a exprimat dorința de a cu
noaște îndeaproape fermele sec
torului zootehnic. „Ne interesează 
foarte mult ce ați realizat dv., 
deoarece avem intenția de a or
ganiza în Iran o fermă de acest 
gen pe 4 000 de hectare" — a sub
liniat înaltul oaspete. Au fost a- 
rătate „recordmenele" fermei, fie
care vacă de rasă de aici dînd în 
jurul a 45 litri de lapte pe zi. S-a 
mers apoi la păstră varia gospo-

Primirea la Prejmer

La încheierea acestui < po- 
Prejmer, Șahinșahul a fe- 

gospodăriei.

dăriel. 
pas la 
licitat pe directorul 
„Vă doresc cele mai bune reali
zări și o prosperitate continuă — 
a spus Maiestatea Sa Imperială. 
Contribuția pe care o aduceți eco
nomiei țării dv. să fie tot mai 
mare".

(Continuare în pag. a V-a)

0 DELEGAȚIE GUVERNAMENTALĂ 
ROMÂNĂ VA VIZITA TURCIA

grăi-

Cen- 
tre- 

mari

O delegație guvernamentală ro
mână, condusă de președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, Ion Gheor- 
ghe Maurer, va face o vizită în Re-

publica Turcia în a doua jumătate 
a lunii iulie 1966, la invitația pre
ședintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Turcia, Suleyman De- 
mirel.

CORESPONDENȚĂ DIN PRAGA

(Continuare în pag. a Il-a)
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NOUL Șl CREAȚIA ȘTIINȚIFICA

Cel de-al XlII-lea Congres 
al P.C. din Cehoslovacia

și-a început lucrările

I

„Noul“, descoperirea 
lui, este în ultimă in
stanță unul din scopu
rile esențiale ale activi
tății omului de știință. 
Noutatea izvorăște di
rect din cercetare și se 
concretizează sub forma 
creației științifice. Va
loarea acesteia se defi
nește prin originalitate, 
prin amploarea aportu
lui la progresul științei 
pe plan național și in
ternațional.

Secolul nostru, secol 
de revoluție tehnico-ști- 
ințifică, cunoaște pe o 
scară excepțional do 
largă afirmarea noului 
în știință. Tn fața ochi
lor noștri se perindă as
tăzi probleme de necon
ceput în urmă cu numai 
două decenii. Noțiuni și 
legi care erau conside
rate altădată imuabile 
au înregistrat modificări 
profunde, s-au formulat 
teorii noi, mari descope-

riri și-au găsit aplicații 
în variate domenii ale 
științei și tehnicii. Prin 
interferența științelor 
clasice s-au născut dis
cipline noi, ca astrofizi
ca, biofizica, chimia fi
zică, biochimia, statisti
ca matematică etc.

Știința, ocupîndu-se 
de legile mișcării mate
riei, evoluează ea însăși 
rapid și, în anumite pe
rioade — ca în epoca 
noastră, de pildă — ex
trem de rapid. Torentul 
descoperirilor științifice 
impune cercetătorului 
să fie mereu la curent, 
să cunoască cele mai 
recente descoperiri în 
specialitatea sa, să-și 
întregească mereu vizi
unea științifică, să situe
ze preocuparea pentru 
nou în centrul activității 
sale, căci a nu depune 
eforturi susținute în ritm 
cu progresul științei se
colului XX ar însemna

Acad Gh. MIHOC

resemnarea cu bună ști
ință la stagnare și ră- 
mînere în urmă.

Oamenii ideilor noi, 
ai marilor descoperiri în 
știință au făcut întot
deauna dovadă de cu- 

\

OPINII
raj în gindire, de iniția
tivă, perseverență, pa
siune. Revelația, desco
perirea științifică, se 
află dincolo de rutină, 
de izolare și închistare 
in chingile obișnuitului. 
Poate mai mult decît în 
alte domenii, în știință, 
unde fiecare pas înainte 
este de regulă rodul

unoi vasta și îndelun
gate eforturi, al unor 
strădanii de ani și chiar 
de decenii, nu este, de
sigur, întotdeauna facilă 
desprinderea de vechi 
puncte de vedere, pără
sirea unor concepții, 
metode și interpretări 
tradiționale și însușirea 
altora noi. Dar, chiar 
cind e dificilă, această 
cerință trebuie îndepli
nită, atunci cind gîndi- 
rea științifică înregis
trează noi cuceriri, veri
ficate de practică. Isto
ria științei furnizează de 
fapt o succesiune neîn
treruptă de apariții, a- 
firmări și asimilări ale 
noului. Ar fi suficient să 
arătăm transformările 
fundamentale aduse în 
matematică de teoria 
mulțimilor, elaborată de 
Georg Cantor, sau în 
medicină de teoria mi- 
crobiană a bolilor, emi-

să de Louis Pasteur, 
pentru a înțelege cît de 
hotărîtoare pot fi conse
cințele noului în dezvol
tarea unei științe. De 
aceea, noul trebuie cău
tat în acele descoperiri 
care modifică un sistem 
de cunoștințe, deschi- 
zînd calea unor noi des
coperiri, unor noi expli
cații științifice.

Problema care se pune 
este ca noul în știință 
să-și găsească o rapidă 
însușire, ca desprinde
rea de ce este rămas 
în urmă. învechit, ce
tind gîndire, cunoștințe, 
metode, să se realizeze 
întotdeauna alert, ca 
cei care își desiășoară 
activitatea în frontul 
larg al cercetării să ră- 
mînă mereu receptivi, 
sensibili față de evo-

(Continuare 
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în Palatul Congreselor din 
parcul Julius Fucik din Praga au 
început marți lucrările celui de-ai 
XlII-lea Congres al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia.

Ora 9 dimineața. în sală sînt 
prezenți peste 1 500 de delegați din 
toate colțurile țării, reprezentînd 
circa 1700 000 de membri ai P.C. 
din Cehoslovacia. Sînt prezenți, de 
asemenea, delegați ai 75 de parti
de comuniste și muncitorești 
și ai unor partide democra
tice. Delegația Partidului Comu
nist Român este alcătuită din to
varășii Alexandru Bîriădeanu, 
membru al Comitetului Executiv 
și al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., conducătorul delegației, 
Manea Mănescu, secretar al C.C. 
al P.C.R., și Gheorghe Nițescu, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Praga.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Antonin Novotny, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, care a salutat delegații 
și pe oaspeții străini.

După alegerea prezidiului și a 
comisiilor de lucru, congresul. a a-

doptat în unanimitate următoarea 
ordine de zi:

Raportul de activitate al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia și sarcinile 
viitoare ale partidului.

Raportul Comisiei Centrale de 
Revizie și Control.

Alegerea Comitetului Central al 
P.C. din Cehoslovacia și a Comi
siei Centrale de Revizie și Control.

Raportul de activitate al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia a fost, pre
zentat de Antonin Novotny, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia.

în ședința de după-amiază, Pa
vel Hron a prezentat raportul Co
misiei Centrale de Revizie și Con
trol. Au început apoi dezbaterile 
pe marginea rapoartelor.

Tot în cursul ședinței de după- 
amiază, congresul a fost salutat de 
Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., conducătorul de
legației. El a dat apoi citire mesa
jului de salut al C.C. al P.C.U.S.

Lucrările Congresului continuă.

A. UTA



PAGINA 2 SClNTEIA

ELEMENTUL POPULAR Au terminat „INVESTIȚII" DE DRAGOSTE

și arhitectura 
contemporană

Arhitectura populară româneas
că reprezintă un fenomen artistic 
bine conturat, reflectînd o sinteză 
proprie a unor caractere universal- 
populare, primordiale, și a unor 
caractere naționale, în corespon
dență cu folclorul românesc. Spe
cificul ei — străbătînd și în ve
chea arhitectură monumentală — 
constă dintr-o armonioasă, pito
rească, lirică și generoasă legătură 
și tranziție între spațiul închis al 
locuirii și spațiul liber înconjură
tor, al naturii și al vieții sociale. 
Tar ca limbaj, prin crearea unor 
piese-forme de arhitectură, semiîn- 
chise, funcționale și plastice în a- 
celași timp. Este vorba de : prispa 
cu stîlpii subțiri de lemn, evoluată 
în „sală" sau verandă la casele ță
rănești cu etaj ; foișorul pe plan 
patrat cu trei stîlpi în fațadă, 
care uneori supralărgește prispa, 
central sau lateral, iar alteori țîș- 
nește direct din volumul simplu al 
casei, adăpostind intrarea, scara și 
totodată gîrliciul pivniței : poiata, 
care prelungește acoperișul pe una 
sau două laturi ale casei, anco- 
rînd-o parcă în pămînt și apă- 
rînd-o de vînt; streașină largă și 
bogată, care apără de soare și de 
ploaie fațadele, stîlpii sculptați, 
prisna și temeliile casei.

ceste forme-piese arhi
tecturale, supraadăugate 
locuinței, dar organic 
legate, 
unor munci gospodă
rești

Conf arh. 
Adrian GHEORGHIU

melor construite și plantațiilor de 
volume mici, diversificate, către 
volume mari, pe care primele să 
se profileze prin intermediul unor 
perdele de arbori, terase, planuri 
înclinate și alte mici edicule.

Trebuie remarcat că urbanismul 
nostru contemporan merge de pe 
acum pe o asemenea cale: de la 
„cuartalul" rigid geometric, uni
form ca înălțime, oarecum erme
tic închis, pe indiferent ce teren și 
în ce ambianță — la amplasări mai 
vii, mai deschise și mai libere, în-

tr-o mai naturală și pitorească le
gătură cu terenul (căminele stu
dențești de la Cluj, blocurile mai 
mici de la Suceava, ansamblurile 
de la Eforie etc). S-a trecut apoi 
la o diversificare a blocurilor în 
înălțime, la includerea unor dotări 
sociale și comerciale, cu jocuri de 
înălțimi, la amenajarea mai bogată 
a spațiului liber etc. Și de aici 
înainte arhitecturii noastre ii re
vine rolul de a distinge șirul unor 
fenomene progresiste m cadrul e- 
voluției arhitecturii românești și 
de a-1 continua în condițiile social- 
istorice și tehnice actuale, întor- 
cindu-se mai ales la izvorul per
manent 
lare.

campania 
împăduririlor

Silvicultorii suceveni au încheiat 
campania împăduririlor. în această 
primăvară suprafața pădurilor din 
nordul Moldovei a crescut cu 4 000 
ha. O atenție deosebită este acor
dată speciilor cu valoare econo
mică 
de 
dul 
în condijiile climaterice existente 
în munții Bucovinei, mai mult de 70 
la sută din suprafața împădurită a 
fost plantată cu rășinoase. Și silvi
cultorii maramureșeni au plantat în 
zonele de șes sau pe povîrnișul 
munților, pe o suprafață de aproape 
2 800 hectare, peste 14 milioane 
puieji și butași de Duglas, Larice, 
plop negru hibrid, stejar și alte spe
cii, depășind astfel prevederile pla
nului pe 1966.

Suprafața totală a noilor păduri 
plantate în perioada postbelică pe 
cuprinsul Maramureșului depășește 
70 000 hectare, reprezentînd apro
ximativ o cincime din întregul fond 
forestier al Maramureșului.

(Agerpres)

ÎN CIFRE Șl FAPTE

ridicată. Ținîndu-se 
faptul că molidul și 

se dezvoltă foarte

seama 
bra- 
bine

HB In orașe și in centrele raionale a fost creată o vastă 
rețea de maternități și secții de pediatrie, iar la safe 
s-au Înființat 1 957 case de nașteri și 467 staționare de 
copii. Față de anul 1938, ctnd in mediul urban numai 
15,1 la sută din nașteri aveau loc In instituții medicale, 
iar in mediul rural sub 0,1 la sută. In 1965 s-au născut 

în unități medico-sanitare 96,8 la sută din copiii de la 
orașe și 77,2 la sută din cei de la safe. Ca urmare, 
mortalitatea maternă a scăzut cu 81,3 la sută față de 
1938, iar mcrtlnatalifatea cu 40 la sută.

I Legislația stalului nostru privind ocrotirea mamei și
M copilului prevede un concediu prenatal de 52 de zile 

și altul, după naștere, de 60 de zile.

g® Poliomielita e pe cale de dispariție. Față de 7 587 de 
M cazuri In 1957, anul trecut s-au Înregistrat doar 16 ca

zuri, morbiditatea prin poliomielită Inregistrfnd un in
dice dintre cei mai scăzuți din Europa.

copil ți tineri ptnă la virsta de 18 ani, au arătat o 
creștere a indicatorilor somatometrlcl care la unele 
vfrste a atins 5,8 kg la greutate ți 6,2 cm la înălțime.

Cheltuielile din bugetul de stat destinate alocației de 
stat pentru copii a fost tn 1965 de 1676 000 000 lei.

Din anul școlar 1960—1961 primesc gratuit manuale 
elevii din clasele I—VIII din tnvăfămlntul de cultură 
generală, iar Inceplnd cu anul 1965/1966, ți elevii din 
Invătămtntul mediu. In anul școlar ce se încheie acum 
3,2 milioane elevi au primit gratuit circa 23 000 000 
de manuale, In valoare de 130 000 000 lei.

sînt și sediul

sau artizanale 
și loc de recreație. Și tot ele sînt 
sediul desfășurării unor ornamen
tații și plastici arhitecturale de 
detaliu : cioplituri în lemn, trafo- 
ruri. stucaturi, zugrăveli etc. A- 
ceste diferite trepte de detaliere, 
de racordare a volumului simplu, 
strict utilitar, cu natura și necesi
tățile de frumos, conferă casei 
țărănești varietate, grație și natu- 
raleță.

Considerăm că nici tehnica nouă, 
nici dimensiunea actualelor clădiri 
și ansambluri nu constituie o di
ficultate de netrecut într-o pre
lucrare nouă a acestor piese și ele
mente și mai ales într-o continui
tate vie a arhitecturii românești. 
Dacă Le Corbusier a găsit adevă
rata formă plastică a noii structuri 
constructive de beton armat — eli- 
berind-o de metodele și de mate
rialele tradiționale, care persistau 
oarecum decorativ — tot el este 
acela care a studiat și schițat, în 
1911, cu prilejul primelor sale că
lătorii prin Italia, Boemia, Serbia, 
România, Bulgaria și Japonia, 
multă arhitectură populară. Poate 
că, analizînd casele populare de 
lemn. Le Corbusier este condus, în 
1914, la acea osatură ..Dom-ino“ 
— propusă spre industrializare — 
pe care astăzi putem s-o apropiem 
de casa Beuran din Curtișoara. 
Este remarcabilă astăzi întoarcerea 
la arhitecturile tradiționale proprii 
în unele țări ca Japonia, Italia. 
Grecia. Finlanda. La unele hoteluri 
noi din Atena pot fi întîlnite 
exemple de preluare a prispei spe
cific sudice, prin multiplicarea ei 
în sens vertical. Mai mult chiar, 
remarcăm unele coincidențe cu 
aspecte ale arhitecturii populare 
românești în unele mici vile reali
zate în cea mai îndepărtată străi
nătate. Astfel, prispe, uneori în 
consolă, balcoane cu scări exteri
oare, la fel ca în Vîlcea sau Gorj, 
apar la Rotterdam, Vancouver sau 
în California ; cornișe ondulate, a- 
mintind fruntariile muscelene, apar 
la un hotel din Uruguay și în Aus
tralia. Coincidențe fiind, sau 
preluări mai degrabă, ele relevă 
tendința arhitecturii moderne de 
a se reîmprospăta și, totodată, 
demonstrează puterea arhitecturi- 
lor populare de peste tot.

tructura de beton armat 
și însăși prefabricarea 
constituie un ajutor, o 
bază nouă în amplifica
rea structural-plastică a 
construcției de lemn, 

dominantă în arhitectura noas
tră populară. Trecerea de la vo
lumul mic la cel mare trebuie 
făcută nu printr-o schimbare de 
scară metrică, cum s-a mai încer
cat, ci printr-o similitudine orga
nică. de ordin psihic propriu, cu 
păstrarea scării umane. Schematic 
spus, mai degrabă prin repetarea, 
suprapunerea acelor piese-forme 
și elemente arhitecturale care s-au 
dovedit specifice atît funcțional cît 
și plastic. Blocul de locuit permite 
și îmbie tocmai la această supra
punere. Ea s-a și început în parte. 
Urbanistica nouă românească poa
te să transpună, în major, însuși 
satul românesc sau vechile noastre 
orașe, prelucrînd nu elementele ca 
atare, ci economia lor spațială, ra
porturile locale, vii, între spațiul 
clădit și spațiul liber — de circu
lație și plantat — și raporturile 
dintre acestea și relief, vegetație 
etc. Este vorba de prelucrarea pi
torescului local originar, caracte
rizat prin lipsa lui de rigiditate 
geometrică.

Atunci, o ipoteză de lucru poate 
fi reprezentată de crearea, prin și 
din arhitectură, a însuși reliefului 
și peisajului așezării, precizînd 
mai întîi și aici legile de similitu
dine într-o trecere de Ia un pito
resc spontan la acela major, orga
nizat, cu păstrarea scării umane. 
Acest relief urmează a fi realizat 
prin diversificarea volumelor și 
mai ales a înălțimilor, dar și prin 
suprapunerea pe verticală a uno
ra dintre funcțiunile urbanistice : 
locul de muncă, locuința, circula
ția. plantația. Acest relief poate 
rezulta mai ales prin judicioase 
Suprapuneri în perspectivă a volu-

De la elementul popular la arhitectura modernă. 
Casa Beuran din Curtișoara, azi în Muzeul Satului 
(stingă); osatura standard ,,Dom-ino“ a lui Le Cor

busier, pentru execuția de mare serie (dreapta)

arhitecturii popu-

Locul exemplului
(Urmare din pag. I)

inițiativa comunistului Ion Rădu- 
lescu, maistru cu bogată experi
ență, a fost adoptată o metodă in
genioasă, cu ajutorul căreia lucra
rea a fost terminată cu o lună îna
inte de termen. Spiritul de răs
pundere și abnegație cu care au 
lucrat zi și noapte comuniștii Mir
cea Fîrtat, Ștefan Toth, Simion Ți- 
pordei, Mihai Bordi, Andrei Simon 
și multi alții, au însuflețit întregul 
colectiv să îndeplinească angaja
mentul luat în cinstea aniversării 
partidului; primul grup de 200 MW 
a fost pus sub tensiune cu 18 
mai devreme.

Oriunde s-ar găsi și în orice 
pre.jurare comunistul pune pe 
mul plan interesul general. Nu pu
ține sînt cazurile cînd membri de 
partid — maiștri, șefi de echipe sau 
de brigăzi cu rezultate foarte bune 
— au preluat colective mai slabe, 
ajutîndu-le să înlăture rămînerea 
în urmă. Ion Mălureanu conducea 
de ani de zile o brigadă fruntașă 
la parchetul de exploatare Țiba 
Mare din Lunca Bradului. Ar fi 
putut continua așa, dar el a socotit 
că este de datoria lui să facă mai 
mult. A preluat o brigadă care 
nu-și realiza sarcinile de plan și, 
neprecupețindu-și forțele, ajutînd 
oamenii să-și ridice calificarea, in- 
suflîndu-le încredere în capacita
tea lor,-a reușit ca în mai puțin de 
un an brigada să devină una din 
cele mai bune din întreprindere.

Oamenii s-au deprins să vadă în 
comuniști oameni integri, cu o via
ță personală exemplară, sprijinin- 
du-i și pe cei din jur să-și însu
șească trăsăturile moralei comu
niste. Un membru de partid nu 
poate avea două vieți, una Ia locul 
de muncă și alfa in familie, în so
cietate. Tocmai de aceea noi îndru
măm organizațiile de partid să ma
nifeste aceeași exigență față de 
comportarea comunistului în acti
vitatea profesională ca și față de 
cea din afara orelor de lucru. în 
activitatea multor organizații de 
bază, ca de pildă cele de la Uzi
nele de fier Vlăhița, Fabrica de 
conductori Tg. Mureș, cooperativa 
agricolă din Cozmeni ș.a„ s-a în
cetățenit practica de a analiza pe
riodic activitatea și comportarea 
comuniștilor atît în producție, cît 
și în afara locului de muncă, ceea 
ce are o deosebită influență asupra 
membrilor de partid și nu numai 
a lor.

Comuniștilor le este propriu spi
ritul de abnegație, trăsătură pre
luată din anii grei ai ilegalității și 
dezvoltată după eliberare în focul 
luptei pentru construirea noii orîn- 
duiri sociale. La cuptorul nr. IV de 
carbid de la Combinatul chimic Tîr- 
năveni se ivise o defecțiune tehnică 
serioasă. Inginerul Romulus Cîm- 
pianu și alți cîțiva membri de par
tid „au atacat" locul avariei fără a 
opri cuptorul și aștepta răcirea. 
Muncind Ia temperaturi greu de 
suportat, schimbîndu-se des, au re
pus cuptorul în funcțiune într-un 
timp record. Sau un alt caz. La spi
talul din aceeași localitate se efec
tua o intervenție chirurgicală. Com
plicațiile survenite solicitau o trans
fuzie continuă de sînge. Pentru su
plimentarea cantității avute Ia în- 
demînă, chirurgul Rudolf Batke, 
membru de partid, a donat el însuși

zile

îm- 
pri-

sînge pacientului pe care-1 opera, 
salvîndu-1 de la o moarte sigură. 

Nu cred să existe cadru didactic 
care să nu-și îndrăgească mai mult 
profesiunea, să nu-i fi crescut con
știința răspunderii sociale ce-i re
vine după ce a cunoscut comuniști 
bucurîndu-se de un asemenea pres
tigiu și autoritate ca prof. dr. do
cent Maroș Tiberiu, șeful catedrei 
de anatomie de la I.M.F., autor a 
zeci de lucrări științifice deosebit 
de apreciate, profesoara emerită 
Irina Boldișor, învățătoarea eme
rită Maria Popescu, Fodor Olga, 
secretara organizației de partid de 
la școala generală nr. 9 din Tg. Mu
reș, tovarăși cu înaltă pregătire 
profesională și principialitate par
tinică, prin strădaniile cărora nu
meroase generații de tineri au de
venit oameni adevărați. demni de 
epoca și de țara în care trăiesc.

Trebuie să spunem însă că nu 
toate organizațiile de partid știu să 
valorifice din plin nesecatele „re
zerve" ale muncii educative pe 
care Ie constituie nenumărate ase
menea cazuri pilduitoare. Unele 
comitete raionale de partid, ca cele 
de 
un 
de 
de 
„campanie", amintindu-și de ea 
doar la apariția unor situații ne
plăcute. Chiar și atunci însă, ele 
se limitează Ia confirmarea sanc
țiunilor, în loc de a îndruma orga
nizațiile de partid să tragă conclu
zii practice din ele asupra lacune
lor muncii educative, să sublinie
ze contrastul dintre aceste abateri 
de la principiile moralei noastre 
și comportarea a nenumărați tova
răși, care și-au însușit trăsătu
rile morale proprii comunistului.

Experiența arată că eficacitatea 
muncii de educare comunistă de
pinde în măsură hotărîtoare 
influența ei „preventivă", iar 
ceasta la rindul ei, presupune cre
area unui climat etic, in care 
influentele moralei burgheze, de
prinderile și moravurile retrograde 
să fie silite să dispară. La aceasta 
se poate ajunge însă numai prin 
cultivarea unei atitudini exigente, 
partinice prin popularizarea largă 
a exemplelor înaintate și combati
vitate față de orice contravine mo
ralei și principialității, așa cum o 
dovedesc rezultatele obținute de 
organizațiile de partid de la 
IPROFIL „23 August". „Metalo- 
tehnica", Fabrica de confecții Tg. 
Mureș. Deosebit de important este 
însă ca exigența să se manifeste la 
timp, intervenția organizației de 
partid să se producă înainte de a 
se fi ajuns la greșeli care să nu 
mai poată fi remediate doar prin 
mijloace educative. Așa s-au ne
trecut lucrurile cu fostul președin
te al C.A.P. din Sîntimbru, raio
nul Ciuc. Socotind că toate succe
sele cooperativei i s-ar datora lui, 
a început să desconsidere părerile 
și propunerile cooperatorilor, ba 
să-i și „ia la ochi" pe cei care-1 
criticau. Comitetul raional de par
tid Ciuc, în loc să pună la timp 
abaterile sale în dezbaterea comu
niștilor, „l-a crezut pe cuvînt" că 
toate-s scorneli. Dar, omul acesta, 
gîndindu-se pe semne că e de ne
înlocuit, a ajuns să comită abu
zuri care au dus în cele din urmă 
la excluderea Iui din partid și în
locuirea din funcția de președinte. 
Noi îndrumăm organizațiile de par*

tid să nu confunde tactul și grija 
tovărășească cu îngăduința și „în
chiderea ochilor" față de încălcări 
în aparentă minore ale principiilor 
noastre. Au fost cazuri la între
prinderea „Electro-Mureș" cînd a- 
semenea manifestări de „înțelege
re" neprincipială au avut efecte atît 
de dăunătoare, încît în cele din 
urmă au fost necesare măsuri dis
ciplinare severe.

Vigoarea, forța de convingere și 
mobilizare a muncii educative spo
resc pe măsură ce expunerea teo
retică a principiilor noastre este 
întărită prin exemple sugestive ale 
modului de comportare a comunis
tului în diferite împrejurări ale 
vieții, element esențial al presti
giului și influenței lor în rîndurile 
maselor.

■ Numeroase unități sanitare și școlare contribuie ia În
tărirea sănătății copilului. Cercetările vaste organizate 
in răstimp de 7 ani, pe un număr de peste 300 000 de

Pentru modernizarea procesului de Invătămtnt școlile 
generale de 8 ani au primit. In continuare, aparate 
de proiecție, noi aparate pentru laboratoare. Numai In 
acest an pentru dotarea laboratoarelor polare s« chel
tuiesc 45 000 000 de lei. In inventarul laboratoarelor 
școlilor generale de 8 ani au intrat recent: trusa de 
modele pentru mașini electrice, aparatul pentru pre
pararea gazelor la rece, trusa micului chimist etc.

Aceasta vîrstâ de
(Urmare din pag. I)

deauna sentimentul res
ponsabilității. Asemenea 
unei ștafete, aspirații, 
înclinații, trăsături de 
caracter, întreaga spiri
tualitate a familiei, a co
lectivității, se transmit 
— din generație în ge
nerație — cu simplita
tea lucrurilor firești, cu 
îndreptățită sete a fie
căruia dintre noi de a 
vedea continuat, desă
vârșit fot ce animă și 
îmbărbătează luptele, 
visele, faptele de zi cu 
zi ale contemporanei
tății.

însetată mai ales de 
cunoaștere, „puștimea” 
ne asaltează permanent 
cu nedumeriri, cu ipo
teze, cu acea veșnică 
neașezare a hotarelor 
cunoscutului și necunos
cutului. Față în față cu 
întrebările lor, adeseori 
complicate, redescope
rim noi înșine ceva din 
culoarea, din prospeți
mea treptelor certitudi
nii. începută cu „dar 
asta ce e ?” și cu „cine 
trage tramvaiul iniție- 
rea în tainele 
parcurge de-a 
anilor date și 
pentru care i 
i-au trebuit milenii.

Oamenii aceștia
„de-o șchioapă’, cres- 
cînd sub ochii noștri, 
cu fiecare zi, cu fiecare 
clipă, asemenea lui Făt 
Frumos năzdrăvanul, 
procurînd afîfa bucurie 
și satisfacjie celor vîrst- 
nici, părinților ca și e- 
ducatonlor, cimentînd 
familii și împrospătînd 
neîntrerupt vitalitatea 
societății în care trăim, 
prefigurează de bună 
seamă un viitor de nă-

merită să-i 
moștenire

! lumii 
lungul 

procese 
omenirii

dejde, căruia 
lăsăm treptat 
fot ceea ce am creat și 
am construit sub sem
nul socialismului. Cu 
învățătura, copilăria în
cepe a traversa pe ne
observate marele fluviu 
al faptelor omenești, 
care are pe un mal 
timpul jocului, iar pe ce
lălalt — timpul istoriei.

Disciplina în muncă, 
setea de cunoștințe, 
simțul moral, dragostea 
pentru frumos — culti
vate cu atenție și ta
lent — constituie o trai
nică osatură caractero
logică în vederea soli
citărilor ulterioare 
vieții. Dimpotrivă 
supraaglomerarea, 
de păgubitoare pentru 
echilibrul nervos, mîna 
în mînă cu conținutul 
excesiv moralizator al 
unei părți din literatura 
dedicată micilor cititori, 
n-ar face decît să dău
neze dezvoltării com
plexe a școlarului sau a 
preșcolarului, puterii lui 
de intuiție, de înțele
gere și studiu, acelui 
sentiment de nesaț și 
voioșie în care e 
resc să se petreacă, 
această vîrstă, 
mulările cît și 
derile.

Poate ca o 
pentru ceea ce 
copilăriei are mai pro
priu, mai exuberant, oa
menii maturi au hofărit 
ca semenilor lor proas
păt intrați in viață să 
le fie dedicată o zi de 
sărbătoare — la 1 !u- 
nie — în vremea cînd, 
timpuriu dar rodnic, 
văd recoltele anului 
învățătură. Vacanța 
cepe voios, colorat, a- 
tractiv. Nu peste mult

limp, fiecare copil va 
străbate și cunoaște fru
museți de totdeauna ale 
naturii, locuri ți monu
mente istorice, imagini 
de azi ale patriei. In 
acest început de iunie, 
taberele, excursiile, dru
mețiile cheamă sute de 
mii de făpturi sprin
tene, fremătătoare.

în consonanță cu ine
ditul tulburător al mă
rii, al brazilor, al natu
rii, sălile de clasă, să
lile de sport, laborafoa-

fi
la 

afit acu- 
destin-

răsplată
vîrsta

la Luduș și Ciuc, în 
caracter permanent 
educare comunistă a 
partid, o desfășoară

loc să dea 
activității 

membrilor 
în stil de

de
a-

aur
rele, căminele — intra
te ți ele tn vacanță — 
încep să miroasă a var 
proaspăt. în tipografie, 
tot proaspătă, cu iz în
țepător, litera viitoare
lor manuale vibrează 
prelung de tainele ți 
adeveririle lumii, de 
fapta istoriei, de simți
rea ți gîndul scrutător 
al umanității.

Cîte nu vor avea de 
aflat și de povestit cînd 
se vor întoarce, la toam
nă, copiii...

NOUA REGLEMENTARE
a circulației rutiere
I • Viteze mai mari, răspunderi spo

rite ® Obligativitatea respectării 
marcajelor • Trusă medicală în 
fiecare autovehicul O Semn distinctiv 
pentru șoferii începători

Buletinul OficialIeri, în 
al Republicii Socialiste Ro
mânia a apărut Decretul nr. 
328 privind circulația pe 
drumurile publice și regu
lamentul pentru aplicarea 
acestuia, aprobat prin Ho- 
tărîrea Consiliului de Mi
niștri nr. 772. In legătură cu 
apariția noilor acte norma
tive, ne-am adresat Direc
ției Generale a Miliției pen
tru a face unele pre
cizări cu privire la îmbună
tățirile care s-au adus re
glementării circulației ru
tiere.

— Ceea ce acum consti
tuie prevederi legale — 
ne-a relatat tovarășul ge
neral maior DUMITRU CO- 
3OVEANU — cu cîtva timp 
in urma a format obiectul 
unor largi dezbateri la care 
au fost antrenate numeroa
se cadre din transporturi, 
conducători de autovehicu
le, factori de răspundere 
din întreprinderi, unități a- 
gricole de stat si coopera
tiste, ofițeri de miliție etc.

Țin să precizez că prin 
noul regulament marcajele 
rutiere sînt integrate în rîn- 
dul semnelor și semnalelor 
folosite pentru asigurarea 
securității circulației a că
ror respectare devine obli
gatorie o dată cu intrarea în 
vigoare a noilor acte nor-

mative, adică după 30 d® 
zile de la data publicării. 
Nou este și faptul că la în- 
tîlnirea autovehiculelor 
care circulă noaptea în 
sens contrar pe drumurile 
neluminate, se va folosi în 
mod obligatoriu iaza scurtă 
(lumina de întîlnire). Faza 
scurtă se folosește conco
mitent cu reducerea vitezei 
de la o distanță de cel puțin 
200 de metri de autovehicu
lul din față. Intrucît încăl
carea acestei prevederi 
poate fi o cauză frecventă 
a unor grave accidente, s-a 
prevăzut sancționarea ei cu 
amendă de la 250—400 lei.

în legătură cu marcajele 
orizontale (liniile albe de 
pe partea carosabilă) tre
buie știut că în locurile spe
cial amenajate, unde se 
poate circula pe mai multe 
benzi, de exemplu pe mari
le bulevarde din Capitală 
și din alte orașe, conducă
torii sînt obligați să-și alea
gă banda de circulație în 
raport cu viteza permisă 
vehiculului pe care-1 con
duc. Cele cu un regim de 
viteză mai redus tre
buie condus^ pe ban
da cea mai apropiată 
de partea dreaptă a părții 
carosabile a sensului de 
mers.

Cu privire la prioritate 
s-a păstrat în linii mari ze-

glementarea 
completată în 
obligativitatea 
a acorda prioritate de stin
gă în locurile cu sens gira
toriu.

S-a reglementat și proble
ma staționărilor pe partea 
carosabilă a drumurilor, în 
sensul că s-a interzis sta
ționarea vehiculelor pe par
tea carosabilă a drumurilor 
naționale. Ele pot staționa 
în afara părții carosabile 
sau în locuri special ame
najate. Cînd nu este posi
bilă scoaterea lor în afara 
părții carosabile autovehi
culele vor staționa cît mai 
aproape de marginea acos
tamentului. Pe timp de 
noapte nu este permisă sta
ționarea pe drumurile pu
blice a tractoarelor, remor
cilor, a vehiculelor cu trac
țiune animală, și a celor 
trase sau împinse cu mîna.

Dintre obligațiile condu
cătorilor de autovehicule 
aș vrea să mă refer la cîte- 
va. In cazul accidentelor 
de circulație ei vor acorda 
victimelor primul ajutor, 
în termen de șase luni de 
la intrarea în vigoare a de
cretului, vor fi dotate cu 
truse medicale autovehicu
lele transportului în comun 
și în termen de un an toate 
celelalte. Conducătorii de 
autovehicule sînt obligați, 
de asemenea, să acorde 
prioritate pietonilor la tre
cerile prevăzute cu indica
toare sau marcate cu linii 
transversale.

Cu interes deosebit au 
fost așteptate noile preve
deri referitoare la limitele 
de viteză. Astfel, pentru au
toturisme viteza maxima în

cunoscută, 
prezent cu 
șoferilor de

localități este de 60 km pe 
oră, iar în afara localități
lor de 100 km pe oră. Au
tocamioanele au limita su
perioară de 40 km/oră în 
localități și 70 km/oră în 
afara lor Autobasculantele, 
autobuzele, autocamioanele 
cu remorci sau care trans
portă persoane pot circula 
în afara localităților cu ma
ximum 60 km/oră, excepție 
făcînd autobuzele O.N.T. 
care pot circula și cu 80 
km/oră.

Vitezele au crescut; o 
dată cu acestea creste însă 
și răspunderea conducăto
rilor de autovehicule care 
în locurile și situațiile pre
văzute de lege (curbe peri
culoase, treceri la nivel 
peste cale ferată, pe timp 
de ceață, polei, la trecerile 
pentru pietoni etc ) trebuie 
să reducă viteza pînă la 
limita evitării oricărui peri
col.

Pe de altă parte s-a sta
bilit obligativitatea de a nu 
se circula fără motiv înte
meiat cu viteză redusă sau 
inferioară celei prescrise de 
indicatorul „viteză minimă 
obligatorie" pentru a nu se 
stînjeni circulația normală 
a celorlalte autovehicule. 
Autoturismele conduse de 
persoane care au practică 
de conducere mai puțin de 
un an vor fi prevăzute în 
oartea dreaptă a parbrizu
lui și a geamului din spate 
cu cîte un semn distinctiv 
în formă de disc de culoa
re galbenă, în centrul că
ruia se află semnul excla
mării (atenție) Pe autoca
mioane acest semn se va 
aplica la parbriz și alături 
de numărul din spate.

Dintre prevederile care 
reglementează circulația 
pietonilor reținem în mod 
deosebit aceea potrivit că
reia ei sînt obligați să tra
verseze drumurile publice 
numai prin locurile unde 
sînt indicatoare sau mar
caje pentru trecerea pieto
nilor. In orașe unde aseme
nea indicatoare sau marca
je lipsesc, traversarea se 
face pe la colțul străzilor, 
după ce pietonii s-au asi
gurat în prealabil că nu 
există vreun pericol.

Reține de asemenea aten
ția obligația conducătorilor 
de vehicule cu tracțiune 
animală, a celor trase sau 
împinse cu mîna ca — în 
cazul că există spațiu în 
afara părții carosabile — 
să nu circule pe drumurile 
naționale ; de asemenea, 
aceștia, ca și bicicliștii, nu 
au voie să conducă fiind 
sub influența băuturilor al
coolice. Se interzice bicfcbs- 
tilor să circule cu bicicleta 
fără a fi echipată cu frfn» 
eficace, sonerie, lumină 
albă în față și lumină roșie 
sau dispozitiv reflectorizant 
la spate

In aceste zile, organele 
de miliție iau măsuri pen
tru ca noile prevederi să fi® 
bine cunoscute și însușite 
de către toți conducătorii 
de vehicule S-a întreprins 
o largă acțiune de popu
larizare cu scop educativ 
în mase Ținînd seama si de 
interesul deosebit pe car® 
îl prezintă reglementările. 
Editura științifică pregăteș
te editarea în tiraj de masă 
a unei broșuri conținînd De
cretul privind circulația 
drumurile publice. Regula
mentul pentru aplicarea 
acestuia și anexa cu sem
nalizările rutiere în vigoare,

Interviu luat dg
Al. PLAIEȘU
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Cu privire la accidentul de cale ferată 
pe linia București-Galați

Tn ziua de 31 mai a.c., la orele 
16,15, a avut loc un grav accident 
de cale ferată. Trenul accelerat 
703, plecînd din București spre 
Galați, s-a ciocnit între km 8—9 
cu trenul cursă locală 8040 care 
circula dinspre Otopeni spre Bucu
rești Triaj. în accident și-au pier
dut viața 38 persoane, iar alți 65 
călători au fost răniți.

S-au luat toate măsurile nece
sare pentru acordarea ajutorului 
de primă urgență și îngrijirea ră- 
niților.

La locul accidentului s-a depla
sat imediat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, însoțit de tovarășii 
Florian Dănălache, Mihai Dalea, 
Ion Cosma, Voinea Marinescu, 
Cornel Onescu.

Comitetul Central al Partidului

Din partea Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

și a Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
Comitetul Central al Partidului 

Comunist Român și Consiliul de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România exprimă condoleanțe fa

ÎNTOARCEREA TOVARĂȘULUI CONSTANTIN DRAGANt
DE IA SESIUNEA COMITETULUI EXECUTIV Al F.S.M.
l

Marți a sosit la București, venind 
de la Nicosia, tovarășul Constantin 
Drăgan, președintele Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din Republica Socialistă 
România, membru al Comitetului 
Executiv al Federației Sindicale 
Mondiale, care a participat la lucră
rile celei de-a 32-a sesiuni a Co
mitetului Executiv al F.S.M.

Primirea la C.C. al P.C.R. 
a delegației de activiști ai P.C. Bulgar

Marți 31 mai, tovarășul Virgil 
Trofin, secretar al C.C. al P.C.R.. 
a primit delegația de activiști ai 
Partidului Comunist Bulgar, con
dusă de tov. Kamen Ivcev, șeful 
secției agrare a C.C. al P.C. Bul
gar, care, la invitația C.C. al P.C.R.. 
a vizitat țara noastră în schimb de 
experiență

La primire a participat Matei 
Ștefan, membru al C.C. al P.C.R., 
șeful secției agrare a C.C. al P.C.R.

A fost de față Gheorghi Bogda
nov, ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București.

Numirea noului ambasador ' 
al Republicii Socialiste |
România in Republica 
Populara Ungara

Printr-un decret al Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, tovarășul Dumitru Turcuș 
a fost numit în calitate de amba
sador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste Româ
nia îr. Republica Populară Ungară, 
în locul tovarășului Mihail Roșia- 
nu, care a primit o altă însărci
nare. (Agerpres)

CRONICĂ
Prin Decrete ale Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, ministrul căilor ferate, Dumi
tru Simulescu, a fost destituit din 
funcție.

în funcția de ministru al căilor 
ferate a fost numit Florian Dănă
lache.

ȘAH —Miine încep semifinalele 
campionatului masculin

Joi încep întrecerile semifinale 
din cadrul campionatului indivi- 
vidual masculin de șah. în cadrul 
celor patru grupe — București 
(două), Oradea și Brașov — vor 
evolua o serie de șahiști binecu- 
noscuți, ca Troianescu, Pavlov, 
Stanciu, Nacu (Ia București), Miti- 
telu, Nacht, Pușcașu (la Brașov),

Petrosian din nou
Marți a fost continuată a 20-a 

partidă a meciului pentru titlul 
mondial de șah dintre Tigran Pe
trosian și Boris Spasski, întrerup
tă luni la mutarea a 41-a. Fără să 
mai reia jocul, Spasski s-a recu
noscut învins. Scorul este în pre- 

Comunist Român și Consiliul de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România au instituit o comisie 
pentru cercetarea cauzelor acci
dentului, condusă de tov. Alexan
dru Drăghici, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român.

Pentru repetate cazuri de indis
ciplină care au avut loc în trans
portul feroviar, ministrul căilor 
ferate, Dumitru Simulescu, a fost 
destituit din funcție.

în funcția de ministru al căilor 
ferate a fost numit tovarășul Flo
rian Dănălache, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

miliilor celor ce și-au pierdut via
ța în tragicul accident de cale fe
rată care a avut loc în ziua de 31 
mai a.c. pe linia București—Galați.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
au fost de față tovarășii: Dumitru 
Gheorghiu, vicepreședinte al Consi
liului Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor, Iosif Anderco, La
risa Munteanu, Gheorghe Petrescu, 
Ion Preoteasa, secretari ai Consi
liului Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor, membri ai Comite
tului Executiv, activiști.

Cu acest prilej a avut loc o dis
cuție prietenească.

★

în aceeași zi, delegația de acti
viști ai P.C.B. a plecat spre patrie. 
La plecare, pe aeroportul Bănea
sa, delegația a fost condusă de Ma
tei Ștefan, de activiști de partid și 
de stat.

Au fost de față Gheorghi Bogda
nov, ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București, și alți membri ai amba
sadei.

Vizita delegației 
economice 
a R. P. Bulgaria

în cursul vizitei pe care o între
prinde în țara noastră, delegația 
economică a R. P. Bulgaria, con
dusă de Gheorghi Pavlov, preșe
dintele Comitetului pentru chimie 
și metalurgie al R. P. Bulgaria, 
însoțită de Ion Velea, prim-adjunct 
al ministrului industriei chimice, 
au fost oaspeții regiunilor Bacău 
și Galați.

în regiunea Bacău au fost vizi
tate Combinatul chimic de la Bor- 
zești, Combinatul de cauciuc sin
tetic din orașul „Gh. Gheorghiu- 
Dej“, Uzina de fire și fibre sinte
tice de la Săvinești și Combinatul 
de îngrășăminte cu azot de la 
Piatra Neamț. Apoi, delegația a fă
cut popas la Combinatul siderurgic 
„Gh. Gheorghiu-Dej“ din Galați, 
a vizitat orașul cu noile sale car
tiere de locuințe și împrejurimile, 
iar la Brăila cele două combinate 
din cadrul grupului industrial-chi- 
mic-de celuloză și hîrtie și de fi
bre artificiale.

Radulescu, Soos, Giinsberger (la 
Oradea). Pentru finală se califică 
primii patru clasați în fiecare 
grupă. Marele maestru internațio
nal Florin Gheorghiu, V. Ciocîltea 
și C. Partoș sînt calificați direct 
în finală, pe baza faptului că anul 
trecut au ocupat locurile 1—3 în 
clasamentul final.

în avantaj
zent 10,5—9,5 puncte în favoarea 
lui Petrosian, care mai are nevoie 
de 1,5 puncte pentru a-și menține 
titlul de campion mondial. Astăzi 
are loc partida a 21-a, cu albele 
jucind Spasski.

Vizita Maiestății Sale Imperiale 
Șahinșahul Iranului

» 7

în regiunea Brașov
(Urmare din pag. I)

...Din nou o scurtă revedere cu 
orașul de la poalele Tîmpei, în 
drum spre Poiana Brașov. La una 
din serpentinele noii șosele ce șer
puiește în coasta muntelui, mași
nile se opresc. Oaspeții admiră 
panorama orașului ce se pierde în 
depărtare, spre Țara Bîrsei.

La amiază, în saloanele hotelu
lui „Sport" din Poiană, președin
tele sfatului popular regional a 
oferit un dejun în onoarea Maies
tății Sale Imperiale.

în timpul mesei, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă de caldă 
cordialitate, au fost rostite scurte 
toasturi.

Este pentru mine o deosebită 
cinste să salut prezența în mijlo
cul nostru a Șahinșahului Iranului 
— a spus Ion Mărcuș, președintele 
sfatului popular regional. Ne ex
primăm satisfacția că, în cursul 
călătoriei în România, Maiestatea 
Sa Imperială a binevoit să vizite
ze și regiunea Brașov, pentru a 
cunoaște unele din realizările 
noastre. Brașovul — a continuat 
el — oraș cu o veche și bogată 
tradiție culturală și economică, 
este astăzi un puternic centru in
dustrial, cunoscut în multe țări 
prin produsele fabricilor sale. 
Tractoarele, rulmenții și alte ma
șini exportate peste hotare, în ca
drul relațiilor noastre comerciale, 
contribuie la strîngerea legăturilor 
cu alte popoare, printre care și cu 
harnicul popor iranian prieten.

Primirea făcută de locuitorii re
giunii noastre este o dovadă a sen
timentelor prietenești pe care po
porul român le nutrește față de po
porul iranian. Gazda a toastat apoi 
în sănătatea Maiestății Sale Impe
riale, Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, Șahinșahul Iranului, 
pentru prietenia româno-iraniană, 
pentru pace în lume.

Diplomat) acreditați la București au vizitat 
Muzeul Satului

Șefi ai misiunilor diplomatice a- 
creditați la București și alți 
membri ai corpului diplomatic au 
vizitat, marți dimineața. Muzeul 
Satului din Capitală, cu prilejul 
aniversării a trei decenii de la 
înființarea sa.

Oaspeții au fost întîmpinați de 
Ion Moraru, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă.

Erau prezenți Vasile Gliga, ad

INFORMAȚII
Cu prilejul turneului în țara 

noastră al colectivului Operei Na
ționale din Sofia, ambasadorul 
R. P. Bulgaria la București. 
Gheorghi Bogdanov, a oferit marți 
seara un cocteil. Au participat 
Pompiliu Macovei, președintele 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
oameni de artă și cultură, ziariști, 
precum și membri ai corpului di
plomatic.

★
La invitația Ministerului Aface

rilor Externe, o delegație de zia
riști francezi, formată din Alain 
Murcier, Michel Hamelet, Pierre 
Sainderichain și Jacques Garat,

Plecarea în R.P. Ungară 

a delegației UCECOM
Marți dimineață a părăsit Capi

tala, plecînd la Budapesta, delega
ția Uniunii centrale a cooperației 
meșteșugărești condusă de Gheor
ghe Vasilichi, președintele Uniunii, 
care va participa la cel de-al V-lea 
Congres al cooperației meșteșugă
rești din R.P. Ungară.

La aeroport, delegația a fost 
condusă de membri ai conducerii 
U.C.E.C.O.M. (Agerpres)

Pe scurt de peste hotare
FRANȚA. în turneul internațional de 

tenis de la Roland Garros, cuplul Ion 
Țiriac (România)-Halga Schultze (R. F. 
Germană) a învins cu 4—6, 6—1, 6—3 pe 
Habitch (S.U.A )-Gisbert (Spania). în 
sferturile de finală ale probei de simplu 
masculin, Jauffret (Franța) l-a eliminat 
cu 1—6, 6—3, 6—4, 4—6, 6—4 pe aus-

Meciul România- 

R. F. Germană va fi 

transmis la radio
După cum se știe, astăzi are 

loc la Ludwigshafen (R.F.G.) 
partida amicală de fotbal din
tre selecționatele României și 
R. F. Germane. începerea jo
cului a fost fixată pentru ora 
18,45 (la București — ora 19,45). 
Desfășurarea partidei va fl 
transmisă în întregime de pos
turile noastre de radio, pe 
programul I.

A răspuns Șahinșahul Iranului. 
Mulțumindu-vă pentru calda ospi
talitate, a spus înaltul oaspete, țin 
să vă felicit pentru realizările im
presionante obținute în regiunea și 
orașul dv.

După ce s-a făcut interpretul 
sentimentelor de prietenie nutrite 
de poporul iranian față de poporul 
român, suveranul Iranului și-a ex
primat convingerea că relațiile din
tre cele două țări se vor dezvolta 
continuu. Uzinele de tractoare pe 
care le-am vizitat prezintă un in
teres deosebit pentru noi — a sub
liniat Șahinșahul, exprimîndu-și 
speranța că în viitor Iranul va fi o 
mare piață de export pentru trac
toarele românești.

Transmit harnicilor locuitori ai 
regiunii și orașului Brașov urări de 
viață lungă, și de succes, pentru o 
economie tot mai înfloritoare — a 
spus în încheiere suveranul iranian 
— și ridic paharul pentru prosperi
tatea, fericirea și înflorirea vajni
cului și nobilului popor român, 
pentru pace și colaborare interna
țională.

După-amiază, Maiestatea Sa Im
perială a plecat apoi cu un tren 
special spre București. în drum 
spre gară, suveranul Iranului a 
fost salutat călduros de numeroși 
brașoveni. în gara Brașov o compa
nie militară a prezentat onorul.

La sosirea la București, înaltul 
oaspete a fost salutat de Ilie Mur- 
gulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Roman Moldovan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Ștefan S. Nicolau, vice
președinte al Marii Adunări Na
ționale, Grigore Geamănu, secre
tarul Consiliului de Stat, Eduard 
Mezincescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, de generali ai 
forțelor noastre armate.

junct al ministrului afacerilor ex
terne, funcționari superiori din 
M.A.E.

După ce directorul Muzeului Sa
tului, Gheorghe Focșa, a înfățișat 
oaspeților date privitoare la te
zaurul culturii populare, aflat în 
muzeu, a urmat vizitarea expona
telor.

La sfîrșitul vizitei s-a semnat 
în cartea de onoare a muzeului.

(Agerpres)

redactori la „Le Monde", „Le Fi
garo", ,.Sud-Ouest" și Radiodifu
ziunea franceză, a efectuat o vi
zită de documentare în Republica 
Socialistă România, între 22 și 
30 mai.

în timpul călătoriei lor în 
România, oăspeții au avut întîl- 
niri cu persoane oficiale din unele 
instituții de stat, oameni de cul
tură și artă, ziariști români și au 
vizitat obiective industriale, agri
cole și. instituții culturale din re
giunile București, Ploiești, Argeș, 
Oltenia și Dobrogea.

*
Marți a plecat la Budapesta to

varășul Ion Istrate, secretar al 
Uniunii sindicatelor din întreprin
derile industriei de petrol, chimie 
și gaz metan, care va participa la 
lucrările sesiunii Comitetului Ad
ministrativ al Uniunii Internațio
nale a Sindicatelor din industriile 
chimice, de petrol și similare.

(Agerpres)

De la A. D. A. S.
Administrația Asigurărilor de Stat 

anunță ■. la tragerea de amortizare a 
asigurărilor mixte de persoane, din 31 
mai 1566, au ieșit următoarele opt com
binații de litere ;
N.R.E. ; A.E.F. î F.A.A. ; U.L.F. ;
L.E.B. ; C.C.R. j W.X.M.

tralianul Roy Emerson. Pentru semifinale 
s-au mai calificat Roche (Australia), 
Gulyas (Ungaria) și Drysdale (Republi
ca Sud-Africană).

R. D. GERMANA. — Cu ocazia unui 
concurs internațional de atletism desfă
șurat la Erfurt, sportiva Anita Hentschel, 
în vîrstă de 24 de ani, a stabilit un nou 
record al R. D. Germane la aruncarea 
discului cu performanta de 59,02 m, 
apropiindu-se la 68 cm de recordul mon
dial al atletei sovietice Tamara Press.

DANEMARCA. — Partida internațio
nală de fotbal, Danemarca—Turcia, dis
putată la Copenhaga, s-a terminat la 
egalitate : 0—0.

ITALIA. — Sîmbătă și duminică se va 
desfășura la Bologna tradiționalul turneu 
masculin de floretă dotat cu „Cupa Gio- 
vanini". Țara noastră va fi reprezentată 
de Tănase Mureșanu, tonei Drîmbă, Iu- 
liu Falb, Mihai Țiu și Stefan Haukler.

LIBAN. — Echipa masculină de bas
chet Le Mans (Franța) și-a început tur
neul în Liban jucind Ia Beirut cu for
mația locală Taadod. Net superiori, oas
peții au terminat învingători cu scorul 
de 71—40 (33—22).

Congresul al Xlll-lea 
al P. C. din Cehoslovacia 

Raportul prezentat de Antonin Novotny

pașnică a

dez.volta- 
arătat A.

în raportul prezentat la Con
gresul al XIII-lea al P.C. din 
Cehoslovacia, Antonin Novotny a 
înfățișat succesele obținute de po
porul cehoslovac în perioada care 
a trecut de la congresul prece
dent, precum șl direcțiile princi
pale ale activității în viitor. „Noi 
relevăm cu un sentiment de mîn- 
drie, a spus raportorul, rezultatele 
muncii noastre importante, desfă
șurate de partid pentru victoria 
socialismului și viața 
poporului cehoslovac".

Prin reorganizarea și 
rea statului nostru, a 
Novotny, a iost întărit substanțial 
caracterul industrial al țării, a fost 
înfăptuită industrializarea Slova
ciei. A învins și s-a consolidat 
proprietatea socialistă asupra mij
loacelor de producție, a crescut 
volumul fondurilor fixe de pro
ducție, s-a obținut folosirea depli
nă a forței de muncă și a crescut 
nivelul de trai al oamenilor mun
cii. Dezvoltarea rapidă și multila
terală a economiei noastre a avut 
un caracter foarte extensiv. Măsu
rile adoptate de Comitetul Central 
și marile eforturi în muncă depu
se de poporul nostru au dus la 
lichidarea treptată a stagnării vre
melnice și, începînd din a doua 
jumătate a anului 1964, economia 
își reia lent evoluția ascendentă. 
Evoluția pozitivă a economiei na
ționale continuă și în acest an. Vo
lumul planificat al producției in
dustriale pe primele patru luni ale 
anului a fost depășit cu 2,2 la sută, 
producția industrială a sporit cu 
peste 8 la sută față de perioada 
respectivă a anului trecut. Trebuie 
totuși să analizăm în mod lucid 
rezultatele obținute, a subliniat 
primul secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, și să pornim de Ia 
faptul că în economia națională se 
mai constată un dezechilibru, că 
pînă acum nu a fost realizată co
titura dorită în ce privește efi
ciența producției. în fața noastră 
mai stau încă multe sarcini im
portante în domeniul dezvoltării 
societății socialiste.

Trecînd în revistă principalele 
sarcini și direcții ale politicii par
tidului, raportorul a arătat că țe
lul întregii activități de viitor a 
partidului va consta în întărirea și 
dezvoltarea multilaterală a socie
tății socialiste. O însemnătate ho- 
tăritoare pentru dezvoltarea con
tinuă a societății socialiste o au 
baza sa tehnică materială și avîn- 
tul forțelor de producție socialis
te. Forța conducătoare a societății 
noastre, a spus el, va fi și de a- 
cum înainte clasa muncitoare, iar 
baza politică a statului — alianța 
clasei muncitoare cu țărănimea 
cooperatistă și intelectualitatea so
cialistă. în domeniul dezvoltării 
statului și adîncirii democrației so
cialiste. trebuie traduse în viață 
măsurile privind ridicarea rolului 
și competenței comitetelor' națio
nale .în domeniul activității ideo
logice, se va pune accent pe edu
carea oamenilor muncii, în special | 
a tinerei generații, în spiritul mar- 
xism-Ieninismului, al patriotismu
lui socialist și internaționalismului 
proletar. Principala premisă pen
tru dezvoltarea cu succes a socie
tății noastre o constituie adîncirea 
continuă a rolului conducător al 
partidului în toate domeniile vieții 
sociale. în politică, economie si 
ideologie.

In domeniul politicii externe, pe 1 
primul plan se situează lupta îm- | 
potriva acțiunilor agresive ale im
perialismului și îndeosebi pentru 
încetarea agresiunii Statelor Unite 
ale Americii în Vietnam, eforturile I 
pentru înfăptuirea politicii leninis- i 
te de coexistență pașnică, de asi- I 
gurare a păcii și înțelegerii între 
popoare.

în continuare, A. Novotny s-a o- ' 
cupat de principalele sarcini ale | 
celui de-al 4-lea plan cincinal 
(1966—1970). „Trebuie spus. în pri-

LISTA DE CIȘTIGURI
la depunerile pe obligațiunile C.E.C. 

cu cistiguri
TRAGEREA LA SORȚI DIN 31 MAI 1966

Ctștigurile revin întregi obligațiuni
lor de 200 lei. Obligațiunile de 100 lei, 
59 lei și 25 lei primesc 1/2, 1/4, respec
tiv 1/8 din cîștigurile de mai sus. tn va
loarea ciștiguriîor este cuprinsă și va
loarea nominală a obligațiunilor ciștl- 
gătoare.

Plata clștigurilor se tace prin casele 
raionale de economii.

2d 
gS

Oblig, 
cîstigătoare

Valoarea 1
cîstigurilor

seria nr. parțială totală |

1 53 333 43 100 000 100 000 |
1 01 687 38 75 000 75 000
l 06 397 06 50 000 50 000
1 48 455 12 25 000 25 000
1 20 493 08 10 000 10 000
1 11 730 02 5 000
1 13 230 47 5 000
1 25 359 05 5 000
1 26 511 12 5 000 1
1 27 953 21 5 000
1 37 129 (0 5 000
1 49 755

Termi
nația 
seriei

11 5 000 35 000

60 225 15 2 000 1
60 923 49 2 000
60 973 07 2 000- 360 000
60 084 24 1 000
60 912 38 1 000 120 000

600 18 16 800
600 57 46 800
600 80 36 800 1 440 000

2 112 TOTAL 2 215 000

mul rînd, a subliniat raportorul, că, 
deși lucrările pentru pregătirea 
cincinalului au necesitat mari efor
turi, nu sîntem încă în măsură să 
prezentăm congresului un plan pe 
deplin echilibrat. Apreciem că pînă 
în 1970 volumul consumului indi
vidual va putea să crească cu 
17—18 la sută în comparație cu 
anul 1965, iar volumul consumului 
social cu 19—20 la sută. Ponderea 
investițiilor în fondurile fixe va 
rămîne aproximativ la nivelul ac
tual. Pentru realizarea acestor pro
porții este necesară o creștere a 
venitului național de 22—24 la sută. 
Productivitatea muncii în sfera 
producției va trebui să crească cu 
22—25 la sută. Ponderea principală 
în această dezvoltare va reveni pe 
viitor în special industriei, volu
mul producției nete urmînd să 
crească cu 28—30 la sută. In anii 
cincinalului producția agricolă va 
•trebui să crească cu 15 la sută, iar 
producția marfă cu 19 la sută ; 
baza dezvoltării agriculturii va 
continua să rămină creșterea cu 
precădere a producției vegetale".

Vorbind apoi despre problemele 
conducerii economiei, A. Novotny 
a amintit că de la începutul aces
tui an principiile sistemului perfec
ționat de conducere planificată a 
economiei naționale sînt aplicate 
pe scară tot mai largă în industrie 
și în construcții. „Ne aflăm la în
ceputul unor schimbări importante. 
Le înfăptuim nu numai în meto
dele de conducere, ci și în gîndirea 
economică, îndeosebi în metodele 
și conținutul politicii economice a 
statului socialist... Situația generală 
din economia națională, a mențio
nat vorbitorul, faptul că nu reușim 
întotdeauna să depășim în mod 
eficace caracterul extensiv al dez
voltării, au impus adoptarea hotă- 
rîrii privind accelerarea aplicării 
principiilor noului sistem, începînd 
cu anul viitor".

Raportorul a arătat în continuare 
că R. S. Cehoslovacă este o parte 
componentă de nădejde a comuni
tății mondiale a țărilor socialiste 
și un membru activ al Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc. A- 
ceasta determină în măsură hotă- 
rîtoare condițiile externe ale cola
borării economice și tehnico-știin- 
țifice a Cehoslovaciei.

Referindu-se la relațiile 
clasele și păturile sociale, 
națiunile și naționalitățile
R. S. Cehoslovacă, A. Novotny a 
arătat că s-a micșorat substanțial 
deosebirea între nivelurile econo
mice ale regiunilor cehe și 
slovace. Pe această bază a crescut 
considerabil nivelul de trai al po
porului slovac.

Raportorul a subliniat necesi
tatea întăririi continue a capaci
tății de apărare a statului ceho
slovac. „Atunci cînd vorbim de a- 
părarea patriei noastre socialiste 
împotriva pericolului agresiunii 
imperialiste externe, a spus el, 
privim în permanență această sar
cină prin prisma unității trainice

între 
între 
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Nava alunecă încă de-a 
coastelor africane. Un cer 
o lumină intensă, o mare 
chipuit de albastră. La orizont se 
reliefează macaralele unui port — 
La Gouleite — iar la numai cîteva 
sute de metri de aici uriașa clădire 
albe a unei termocentrale de pe 
(armul Tunisiei.

Se conturează 
nisului. Dominat 
de minarete și 
este dăltuit în 
boară pe versantele colinelor, 
nisul oferă paradoxul de a fi un pori 
construit într-o lagună. El este legal 
de mare printr-un canal de 10 km. 
De aici pornesc spre diverse coifuri 
ale lumii vase încărcate cu minereuri 
de fier, plumb, fosfați pentru a aduce 
produse manufacturiere necesare dez
voltării economiei.
Tunisul este con

siderat moșfenito- ““““““ 
rul străvechii Car- 
tagine, fiind de 
altfel situat la nu
mai cîfiva kilome
tri de vatra strălucitoarei cetăți anti
ce. Astăzi populafia lui depășește 
750 000 de locuitori. Orașul pare mai 
puțin african decît alte localități 
urbane din nordul continentului. Și 
fluxul european a făcut din el 
un oraș arab numai cu numele. Si 
totuși, partea sa mai veche — Medina 
— își păstrează fizionomia orientală. 
Este prezent întregul conglomerat de 
străzi înguste și întortocheate unde 
te pofi rătăci vreme îndelungată, cu 
o curiozitate mereu nouă, în special 
în „suk-uri" — bazare — improvi
zate printre căsuțe și terase vopsite 
în culori vii și presărate cu monumen
te de secole.

Dis-de-dimineafă te înfîmpină o 
animafie deosebită și cel mai original 
spectacol se petrece în suk-urile „El 
Hatfarine", „El Fakha”, 
„El Berka”. Prin 
par colectate 
ele înfăfișează 
original, străin 
azi. Alături se 
vile europene găzduind sediile mari
lor companii occidentale, hoteluri 
luxoase.

în Tunis se găsesc și instituții de 
învăfămînt superior. în timpul vizitei 
mi s-a spus că autoritățile fac efor- 

însemnări de călătorie

„El Leita’ și 
produsele expuse, ce 
din toate timpurile, 
un colțișor de lume 
parcă de lumea de 
înalță cartierele de

a tuturor țărilor participante la 
Tratatul de la Varșovia, a întăririi 
potențialului lor de apărare și a 
colaborării strînse cu Uniunea So
vietică".

A. Novotny s-a ocupat apoi de 
sarcinile partidului privind orien
tarea activității sindicatelor, edu
carea tinerei generații și politica 
în domeniul artei și culturii.

Vorbind despre creșterea influ
enței partidului în toate domeniile 
vieții sociale, el a arătat că la 
1 ianuarie 1966 numărul membri
lor și candidaților de partid era 
de 1 698 002. Pe viitor, la comple
tarea rîndurilor partidului, orga
nizațiile de bază trebuie să țină 
seama in primul rînd de întărirea 
nucleului muncitoresc al partidu
lui. Din punctul de vedere al creș
terii partidului, este deosebit de 
important ca în rîndurile lui să 
intre oameni ai muncii tineri.

Raportorul a relevat dezvoltarea 
și adîncirea colaborării frățești a 
R. S. Cehoslovace cu Uniunea So
vietică, cu țările socialiste, soli
daritatea internaționalistă cu for
țele revoluționare din celelalte 
țări. El a condamnat politica im
perialistă a S.U.A., arătînd că ma
nifestarea cea mai brutală a aces
teia este agresiunea împotriva po
porului vietnamez. Dar, în pofida 
tuturor eforturilor militare, agre- 
sorii americani nu reușesc să-și 
atingă scopul. Poporul cehoslovac 
stă ferm alături de eroicul popor 
vietnamez și va sprijini și în viitor, 
prin toate mijloacele posibile, R. D. 
Vietnam și eforturile poporului 
sud-vietnamez îndreptate spre în
făptuirea năzuințelor sale juste.

Vorbind despre situația din Eu
ropa, A. Novotny a arătat: „în 
interesele securității europene și 
ale asigurării păcii, noi nu vom 
face nici o concesie în lupta îm
potriva militarismului și revanșis- 
mului vest-german și a încercă
rilor lui de a obține acces la arma 
nucleară. Acordăm o deosebită a- 
tenție problemelor securității eu
ropene, întrucît aceste probleme 
privesc nemijlocit interesele țării 
noastre. Evoluția în Europa arată 
tot mai clar că politica N.A.T.O. 
intră în impas. Noi salutăm pro
punerea sovietică de a se convoca 
o conferință internațională a țări
lor europene în problemele secu
rității în Europa, propunere pre
zentată de tovarășul Brejnev 
la Congresul al XXIII-lea a) 
P.C.U.S.".

Referindu-se la problemele miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale, vorbitorul s-a pro
nunțat pentru unitatea partidelor 
comuniste și muncitorești în lupta 
comună împotriva imperialismului 
agresiv.

în încheiere, A. Novotny șî-a 
exprimat convingerea că P.C. din 
Cehoslovacia merge pe calea cea 
bună și că va conduce poporul 
cehoslovac spre noi victorii în con
strucția socialistă.

furi pentru cuprinderea 
de învăfămînf a tuturor 
vîrstă școlară, precum și ... 
lărgirii învătămîr.tului mediu și uni
versitar.

Cînd, cu 10 ani în urmă, la 1 iunie 
1956, Tunisia își obținea 
denta, economia (arii 
în întregime de metropolă. Ziua de 
1 iunie 1959, Ziua Constituției și 
sărbătoare națională a Tunisiei, a- 
vea să marcheze principalele jaloa
ne ale evoluției tării.

Anul 1966 a anunfaf în viata eco
nomică șarjele primului mare furnal 
al fării. Se prevede ca prima oțelărie 
construită în capitals să asigure o 
produefie anuală de 100 000 de tone. 
Se construiește, de altfel, un complex 
industrial care, pe lîngă uzina meta
lurgică, va cuprinde întreprinderi 
moderne de industrie mecanică, șan

tiere de construcții 
navale, precum și 
o serie de com
binate de asam
blare, care vor 
începe anul aces- 

cu întreaga capa-

tn sistemul 
copiilor de 
în direcția 

indepen- 
depindea

ta să funcționeze 
citate.

în capitala Tunisiei a intrat în func
țiune, la începutul acestui an, și o 
fabrică de bujli pentru automobile, 
tractoare, vapoare etc., creată de 
„Societatea tunisiană de exploatare 
a tehnicii industriale". Prima de acest 
fel din Africa, fabrica dispune de o 
capacitate de producție de 1 000 000 
de bujii pe an.

în Tunisia se fac eforturi pentru în
tărirea sectorului de stat. Sînt deja 
naționalizate companiile miniere, 
căile ferate, întreprinderile energe
tice. Conform planului de dezvoltare, 
obiectivul principal al Tunisiei este 
crearea unei industrii moderne, pre
cum și modernizarea agriculturii. S-a 
construit o rafinărie de petrol la 
Sizerfa și o fabrică de zahăr !• 
Beja. La Tunis, în afara complexului 
metalurgic, se prevede construirea 
unui combinat de îngrășăminte chi
mice și a unui mare complex textil.

Acum doi ani parlamentul tunisian 
a promulgat o lege cu privire la na
ționalizarea a 450 000 de hectare 
de părnînf care aparținea străinilor. 
Am constatat în cursul călătoriei că 
poporul tunisian depune o intensă 
activitate în multiple domenii pentru 
dezvoltarea țării pe calea progresu
lui.

C. BENGA



VIETNAMUL DE SUD

AZI, ALEGERI 
IN REPUBLICA 
DOMINICANA
• Puternice demonstrații în 
favoarea candidatului Partidului 
revoluționar dominican • Provo
cările dreptei continuă

SANTO DOMINGO 31 (A-
gerpres). — O mare demons
trație a avut loc luni pe stră
zile capitalei dominicane în 
favoarea lui Juan Bosch, can
didat din partea Partidului re
voluționar dominican Ia alege
rile prezidențiale care vor a- 
vea loc miercuri. Demonstran
ții purtau pancarte pe care era 
scris „Să dăm votul nostru Iui 
Juan Bosch", „Nu candidatului 
trujilist — Joaquin Balaguer". 
Ei cereau, de asemenea, să se 
pună capăt intervenției străine 
în Republica Dominicană și să 
fie retrase trupele interameri- 
cane din țară. Tot luni, într-u- 
nul din cele mai mari parcuri 
din Santo Domingo, s-au pro
dus incidente între participan- 
ții la o adunare electorală a 
mișcării „14 iunie'1 și elemen
tele de dreapta care s-au de
dat la provocări împotriva ce
lor prezenți la adunare. In 
timpul incidentelor șapte per
soane au fost rănite. Poliția a 
deschis foc în aer pentru a îm
prăștia pe participanți. Alte 
incidente s-au produs la San
tiago, unul din principalele 
orașe din provincie, între a- 
depții candidatului Partidului 
revoluționar dominican și cei 
ai candidatului Partidului re
formist. Și aici poliția a inter
venit. Patru persoane au fost 
rănite. Observatorii politici 
din capitala dominicană nu 
exclud posibilitatea reluării 
incidentelor ca urmare a pro
vocărilor cercurilor de dreap
ta.

Institutul de la

Liniște stranie
9

SAIGON 31 (Agerpres). —în Vietnamul de sud, situația este mai în
cordată ca oricind — relata de la Saigon corespondentul agenfiei 
France Presse. Sinuciderile, considerate de către budiști drept cea mai 
înaltă formă de protest, au luat o amploare nemaiîntilnită, atingînd o 
proporție alarmantă, de aproximativ două pe zi.

La

H U E
Marți dimineața, 

o budistă, în vîrstă 
de numai 17 ani, 
și-a dat foc în semn 
de protest împotri
va guvernului gene

ralului Ky și a sprijinului pe care ame
ricanii II acordă acestuia. După ce flă
cările au fost stinse, relatează cores
pondenții de presă, în oraș s-a aș
ternut „o liniște stranie". Demonstra
ția prevăzută pentru marți a fost a- 
nulată. Nici o altă manifestație nu a 
fost organizată, așa cum se obișnuia 
la vestea unei noi sinucideri. Pentru 
prima dată de la începerea actualei 
crize politice, stația de radio din Hue, 
controlată de studenfi și care trans
mitea zilnic „apeluri la insurecție" 
și-a încetat emisiunile.

Neliniștiți de acest calm neobiș
nuit, americanii rămași în oraș se 
tem ca nu cumva studenții, îm
preună cu întreaga populație a ve
chii capitale imperiale, să nu dea 
curs avertismentelor lansate și să 
se pregătească pentru a ataca imo
bilele și vehiculele americane, pre
cum și personalul american. Situa
ția este de așa natură, menționea
ză corespondenții de presă, încît 
se așteaptă evenimente hotărî- 
toare.

Ultimele sinuci
deri au provocat 
violente reacții anti- 

r și 
specia!, 

antiamericane. Pen
tru prima dată de la declanșarea ac
tualei crize politice, saigonezii au a- 
cuzat direct guvernul american că 
și-a trimis trupe în Vietnam pentru 
propriile lui interese. „Cine sînt cei 
care trag foloase de pe urma acestui 
război care duce la exterminarea sud- 
vietnamezifor I Numai Johnson, Rusk, 
McNamara, Lodge" și toate celelalte 
oficialități americane, se spune în- 
tr-un manifest difuzat marți dimi-

La

SAIGON

S.U.A.’. „A- 
membrii gu- 
sînt vlnovați

Dubna a împlinit

un deceniu

CORESPONDENȚĂ DIN LONDRA

neața de institutul budist și sem
nat de un comitet creat ad-hoc 
și denumit „Mișcarea de luptă 
pentru salvarea poporului".

Sute de manifeste similare au 
fost. împrăștiate de lideri ai insti
tutului, cele mai multe cuprinzînd 
violente luări de poziție antiame
ricane. „Acest război produce po
porului sud-vietnamez numai doliu șt 
suferințe”, „Sintem hotărîți să refu-

zăm ajutorul corupt al 
mericanii și supușii lor, 
vernului sud-vietnamez, 
de atacarea pagodelor și masacrul de 
la Da Nang".

★
HANOI 31 (Agerpres). — Agenția 

Vietnameză de presă relatează că 
zilele de 28 si 29 mai formațiuni 
bombardiere americane au pătruns 
mai multe rînduri în spațiul aerian 
R. D. Vietnam, bombardînd și mitraliind 
regiuni aflate în partea de nord a zonei 
demilitarizate, precum și centre popu
late șl întreprinderi economice din pro
vinciile Quang Binh, Ha Tinh, Nghe An, 
Thanh Hoa și Quang Ninh. Bombarda
mentul cel mai intens a fost efectuat 
asupra orașului Vinh, capitala provinciei 
Nghe An.

iu 
de 
în 
al

demisia guver-Da Nang. Preoți budiști barează calea tancurilor, cerînd 
nului Ky

MOSCOVA 31. — Coresponden
tul Agerpres, S. Podină, transmite: 
La 31 mai s-a deschis sesiunea 
Consiliului științific al Institutului 
unificat de cercetări nucleare de 
la Dubna, consacrată împlinirii 
unui deceniu de la înființare. La 
sesiune participă o delegație ro
mână condusă de acad. Șerban 
Țițeica și Teodor Marinescu, am
basadorul Republicii Socialiste 
România în U.R.S.S. Nikolai Bo- 
goliubov, directorul Institutului 
unificat, a prezentat un raport. El 
a relevat succesele importante ob
ținute de Institut, subliniind fap
tul că el este dotat cu instalații 
dintre cele mai moderne. Acad. 
Bogoliubov a citat experiențele 
care au dus la descoperirea a 40 
de noi izotopi și a primului anti- 
hiperon cu încărcătură electrică.

ITALIA

Mari acțiuni
revendicative
ROMA 31 (Agerpres). — Marți, 

au declarat o grevă de 48 de ore 
lucrătprii din sectorul de poștă și 
telecomunicații din întreaga Italie. 
Greviștii, în număr de aproxima
tiv 160 000, revendică îmbunătăți
rea salariilor.

Pe de altă parte, un milion de 
muncitori constructori au declarat 
grevă cerînd înnoirea contractelor 
colective și introducerea de refor
me în sistemul de angajare. în 
ultimele zile, au declarat, de ase
menea, grevă tipografii din diferite 
orașe.

Intrată în cea de-a 
treia săptămînă, greva 
marinarilor 
continuă 
noi vase 
merciale. 
fre arată 
de vase sînt imobiliza
te, însumînd aproape 
19 000 de marinari în
frăți în grevă. Crescînd 
în intensitate, greva în
cepe să capefe aspec
tul unei încercări de 
forță între marinari, pe 
de o 
tăți și 
alfa.

Una 
de a 
ful a fost făcută prin 
constituirea unei co
misii de anchetă, care 
s-a întrunit marți în pri
ma sa ședință. Comisia 
urmează să studieze 
atîf revendicările gre
viștilor, cîf și pozițiile 
patronilor, iar la sfîrșit 
să prezinte un raport.

Bănuind cîf de „ne
părtinitoare” va fi a- 
ceastă comisie de an
chetă condusă de lor
dul Pearson, liderii gre
viștilor au declarat că 
dacă raportul comisiei 
nu va recunoaște în 
mod integral revendi
cările lor, sindicatul 
marinarilor se va ve
dea constrîns să re
curgă la o „armă fi
nală”, apelînd la so
lidaritatea sindicatelor 
marinarilor din alte 
țări, pentru ca acestea 
să boicoteze toate va-

britanici 
să cuprindă 

ale flotei co- 
Ultimele ci

că peste 650

parte, și autori- 
patroni, pe de

din încercările 
aplana conflic-

sele ce transportă 
mărfuri din Marea Bri- 
tanie. îndeaproape este 
urmărită si manevra 
marilor societăți pe
troliere, care, datorită

GREVA

TAIE
vastelor lor rela(ii in
ternaționale, schimbă 
traseul vaselor petro
liere destinate porturi
lor britanice, îndrep- 
tîndu-le spre alte por
turi. Profitînd astfel de

prevederile care inter
zic greva marinarilor 
britanici în porturile 
străine, magna(ii petro
lului încearcă să mini
malizeze efectele gre
vei. în mod nor
mal în porturile brita
nice ancorează săplă- 
mînal pînă la 40 de 
tancuri petroliere brita
nice, dar de la înce
putul grevei și pînă a- 
cum nu au acostat decît 
trei.

în cercurile oficiale 
se afirmă că efectele 
grevei nu ar fi deose
bit de îngrijorătoare 
pentru economia brita
nică, deși în pagi
nile presei perspecti
vele pentru viitorul a- 
propiat sînt înfățișate 
sub unele aspecte 
sumbre. Se spune, de 
pildă, că încă două 
săptămîni de grevă 
ar afecta atîf exportul 
britanic, cîf și importul 
de mărfuri alimentare. 
După unele calcule, 
exportul de automo
bile ar putea înregistra 
pierderi de circa 4 mi
lioane de lire pe săp- 
tămînă. în cercurile 
politice se afirmă că la 
unele ministere s-ar lu
cra la pregătirea unei 
raționalizări în desfa
cerea produselor, ți- 
nîndu-se seama mai a- 
les de eventualitatea 
unei reduceri a rezer
velor alimentare.

L. RODESCU

întrevederea miniștrilor
7

de externe ai țărilor Beneluxului
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CONGO

Complotiștii 
au fost 
condamnați 
ia moarte

KINSHASA 31 (Agerpres). — 
„După deliberări, care au durat 
cinci minute, tribunalul militar 
specia] din Congo a pronunțat 
marți sentința de condamnare la 
moarte în procesul intentat lui 
Evariste Kimba, Jerome Anany, 
Emmanuel Bamba și Alexandre 
Mahamba", învinuiți de tentativă 
de lovitură de stat, anunță agen
ția France Presse.

Cei patru acuzați au fost tra
duși în fața tribunalului militar 
special sub învinuirea de a fi pus 
la cale răsturnarea actualei admi
nistrații și înlocuirea ei printr-un 
„consiliu executiv provizoriu" în 
frunte cu Jerome Anany. în cursul 
dezbaterilor, în fața tribunalului 
au luat cuvîntul toți cei patru im
plicați în proces. „Noi am acțio
nat la instigarea militarilor, care 
ău preluat inițiativa declanșării 
unei lovituri de stat vizînd nu răs
turnarea regimului, ci a guvernu
lui", au declarat ei. „Militarii sînt 
acei care au organizat reuniunile, 
la care am fosț invitați să asistăm. 
Ei, și nu noi, s-au ocupat de par
tea militară a acțiunii și ne-au ce
rut să formăm un guvern provi
zoriu compus din civili".

Postul de radio Kinshasa a a- 
nunțat marți că guvernul congolez 
a remis ambasadei belgiene o 
notă în care se arată că Alsțin 
Rens, secretar al ambasadei, a fost 
declarat persona non-grata, pu- 
nîndu-i-se în vedere să părăseas
că teritoriul Congoului în decurs 
de 24 de ore. Potrivit aceluiași 
post, el ar fi întreținut legături cu 
cei patru acuzați.

în Uganda 
viața reintră 
în normal

KAMPALA 31 (Agerpres). — Si
tuația pare să se restabilească la 
Kampala și în regiunile apropiate 
capitalei ugandeze, unde în ulti
mele ore n-a mai fost semnalat 
nici un act de violență, relatează 
agenția France Presse. în mai 
multe uzine a fost reluată activita
tea normală. Mulți cetățeni depun 
armele și munițiile, conform ordi
nului omis de guvern.

I

CORESPONDENȚĂ DIN PARIS

Este vorba de o 
nouă formă de mani
festare 
opiniei 
Fran(a 
porului 
potriva 
telor Unite, pentru a- 
părarea nordului,

a solidarității 
publice din 

cu lupta po- 
viefnamez îm- 
agresiunii Sta-

eli
berarea sudului și u- 

anificarea pașnică 
patriei sale.

Inițiativa acestui gen 
de manifestare a fost 
luată de un șir de per
sonalități, printre care 
P. Biquard, J. 
J. P. Sartre, J. 
etc. „Este vorba, 
spune în Apelul 
poartă semnăturile 
ganizaforilor, de o 
uniune a cărei formă și 
durată sînt neobișnuite 
și care caută să înno
iască modurile noastre 
tradiționale de acțiune. 
Ca în „feach-in"-urile 
(reuniuni ale studenți
lor) americane, aceste 
șase ore au un înțe
les simbolic”. în fapt, 
arată apelul, ele vor să 
exprime conștiința 
noastră acută despre 
continuitatea acțiunii

Ivens, 
Dresch 

se 
ce 
or- 
re-

Comunicat comun
pe care vrem să o în
treprindem”.

Manifestația a avut 
loc la 26 mai, în sala 
„Mutualite” din Paris

u

și s-a bucurat de spri
jinul altor personalități 
printre care L. Ara
gon, C. Bourdet, J. M. 
Domenach, R. Ga-

raudy, Cl. Roy, J. P. 
Vigier. Ea a compor
tat patru colocvii pa
ralele, ale căror teme 
le-au constituit : situația 
din Vietnam, imperia
lismul în Asia de sud- 
est, opoziția împotriva 
războiului din Vietnam 
în lume și îndeosebi 
în S.U.A., politica fran
ceză față de proble
mele vietnameze.

La reuniune au 
participat reprezentanți 
ai R. D. Vietnam și 
ai luptătorilor din Fron
tul de Eliberare din 
Vietnamul de sud, 
precum și profesorul 
american Smale de la 
Universitatea din Ber
keley, unul din cei 
mai cunoscuți anima
tori ai mișcării ameri
cane de protest împo
triva războiului dus de 
S.U.A. în Vietnam.

Alte acțiuni de spri
jinire a poporului viet
namez sînt prevăzute 
pentru zilele de 18 și 
19 iunie, acestea fiind 
organizate de Mișcarea 
franceză pentru pace.

Al. GHEORGHIU

sovieto iugoslav

BRUXELLES 31 (Agerpres). — 
Marți a avut loc la Bruxelles o 
întrevedere a miniștrilor de ex
terne ai țărilor Beneluxului (Bel
gia, Olanda, Luxemburg). Cei trei 
miniștri au declarat că adoptarea 
unei hotărîri privind locul în care 
va fi transferat Cartierul general 
suprem al forțelor aliate din Eu
ropa (SHAPE) a fost amînată pînă 
după întrunirea Consiliului Mi
nisterial al N.A.T.O., ce va avea 
loc la Bruxelles în zilele de 7 și 8 
iunie. Ministrul de externe bel
gian, Pierre Harmel, a precizat că

țările Beneluxului au fost deja soli
citate să găzduiască sediul SHAPE, 
care urmează să fie transferat din 
capitala Franței. Dar, a adăugat 
el, țările Beneluxului nu vor a- 
dopta o hotărîre în această pri
vință, pînă nu vor obține o serie 
de amănunte din partea secreta
rului general al N.A.TO., Manlio 
Brosio. Harmel a menționat tot
odată că 
oficială 
N.A.T.O., 
rificările

Belgia nu va considera 
cererea formulată de 
pînă nu va obține cla- 

cerute.

MOSCOVA 31 (Agerpres). — La 
Moscova a fost dat publicității co
municatul cu privire la vizita ofi
cială făcută de Marko Nikezici, se
cretarul de stat pentru afacerile 
externe al R. S. F. Iugoslavia, în 
U.R.S.S. între 24 și 31 mai. în tim
pul convorbirilor, se arată în co
municat, ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., Andrei Gromîko, 
și Marko Nikezici au constatat cu 
satisfacție evoluția favorabilă a re
lațiilor dintre cele două țări, expri- 
mîndu-și'', dorința de a extinde și 
pe viitor7 colaborarea sovieto-iugo- 
slavă în interesul popoarelor celor 
două țări, al menținerii păcii în 
lumea întreagă. în comunicat se 
subliniază faptul că în aprecierea 
principalelor probleme ale situației 
internaționale actuale punctele de 
vedere ale celor două părți coincid 
sau sînt apropiate. Uniunea Sovie-

care
Pro-

fie
CONVORBIRI PLENARA C.C. AL P.C.

tică și R.S.F. Iugoslavia condamnă 
cu hotărîre agresiunea S.U.A. în 
Vietnam și își exprimă solidaritatea 
cu eroicul popor vietnamez, 
luptă pentru independență, 
blema vietnameză trebuie să
soluționată pe baza acordurilor de 
la Geneva din 1954 și a respectării 
dreptului poporului vietnamez de 
a-și hotărî singur soarta.

Uniunea Sovietică și Iugoslavia 
se declară împotriva accesului Ger
maniei occidentale la arma nu
cleară sub orice formă. Ele se pro
nunță, de asemenea, pentru regle
mentarea pașnică a problemei ger
mane.

în comunicat se exprimă spriji
nul celor două țări pentru efortu
rile depuse de statele recent elibe
rate în vederea consolidării inde
pendenței lor economice și politice.

INTRE I.B. TITO 
Șl JÂNOS KÂDĂR

KRANI 31 (Agerpres). — Agen
ția Taniug anunță că în localitatea 
Brdo kod Krania (R. S. Slovenia) 
au avut loc luni convorbiri priete
nești, neoficiale, între Iosip Broz 
Tito, secretar general al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, și Jă- 
nos Kădâr, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, care se 
află în vizită în R.S.F. Iugoslavia.

Farsa

DIN COLUMBIA
BOGOTA 31 (Agerpres). — în

tre 27 și 29 m^a avut loc o ple
nară a Comit™ului Central al 
Partidului Comunist din Colum
bia. Participanții la plenară au 
hotărît ca partidul să-și intensi
fice lupta pentru înfăptuirea unor 
transformări radicale în țară, pen
tru drepturi politice egale tuturor 
partidelor. Plenara a adoptat ore- . 
zoluție în care se exprimă solida
ritatea cu lupta poporului vietna
mez, împotriva agresiunii ameri
cane.

Iată cum vede caricaturistul ziarului ameri
can „New York Times" discuțiile care se 
desfășoară în prezent la Londra cu privire 

la Rhodesia

INTRARE NUMAI PENTRU ALBI
DIN ALABAMA

Farsa pusă la cale de 
guvernatorul statului Ala
bama (S.U.A.), rasistul 
notoriu George Wallace, 
a reușit. De la recentele 
alegeri preliminare (care, 
în acest stat sînt echiva
lente cu un rezultat defi
nitiv, întrucît alegerile 
propriu-zise sînt o simplă 
formalitate) a reieșit clar 
că Lurleen, soția guver
natorului, se va muta în 
birourile oficiale ale pa
latului guvernamental.

Potrivit constituției din 
Alabama, quvernatorul in 
funcție nu poate fi reales 
în legislatura imediat ur
mătoare. Wallace însă nu 
intenționează să Dără- 
sească palatul guverna
mental. Initial, a încercat 
să obțină modificarea 
constituției, dar n-a reu
șit. Atunci i-a venit ideea

de a propune candida
tura soției sale.

în campania electora
lă, soții Wallace au ac
ționat în strînsă colabo
rare. La adunări, doamna 
Wallace rostea doar cîle- 
va cuvinte, declarînd că, 
în realitate, «prințul con
sort» va continua să con
ducă treburile statului. 
Apoi lua cuvîntul guver
natorul care arăta că, în 
palatul guvernamental, el 
va continua să rămînă 
mîna forte. Soția sa îl va 
angaja drept consilier al 
ei cu un salariu simbo
lic de... un dolar anual. 
Bucurîndu-se de spriji
nul rasiștilor, ceea ce 
părea neverosimil s-a 
împlinit totuși.

Cazul este semnifica
tiv pentru starea de spi
rit a cercurilor dominan
te din Alabama
ceastă fortăreață a Ku- 
Klux-Klan-ului 
urmăresc cu 
asigurarea i 
politicii de 
rasială.

a-

i — care 
orice preț 

continuării 
segregație

G. D.

■ SOFIA. Cu prilejul încheierii celei de-a
6-a întîlniri a reprezentanților Comite

telor pentru colaborarea balcanică, la Sofia 
a avut Ioc un miting, la care au luat cuvin- 
tul participând la întîlnire, printre care și 
prof. univ. Mihail Ghelmegeanu, președintele 
Comitetului român pentru colaborare și înțe- 
legere reciprocă între popoarele din Balcani. 
Vorbitorii au subliniat printre altele necesi
tatea încetării acțiunilor militare ale S.U.A. 
din Vietnam, acțiuni care amenință pacea 
lumii.

■ CAIRO. Adunarea Națională a R.A.U. a 
aprobat luni seara formarea unul comitet 

Însărcinat cu elaborarea Constituției perma
nente a R.A.U. Potrivit agenției France 
Presse, Comitetul va trebui să elaboreze pro
iectul de Constituție pentru a-1 supune Adu
nării Naționale Ia sesiunea din septembrie.

■ KUWEIT. Primul ministru al Kuweitului, 
șeicul Jaber Al Ahmed Al Jaber. a 

fost proclamat prinț moștenitor 
Adunarea națională a Kuweitului a aprobat 
în unanimitate această desemnare.

al tronului.

■ SOFIA. Marți a părăsit Sofia, îndreptîn- 
du-se spre patrie, Lee Kuan Yew, primul 

ministru ai statului Singapore, care a făcut 
o vizită oficială în R. P. Bulgaria. La aero
dromul din Sofia, primul ministru singaporez 
a fost condus de președintele Consiliului de 
Miniștri, Todor Jivkov, și de alți membri 
guvernului bulgar.

■ WASHINGTON. Secretarul de stat 
S.U.A., Dean Rusk, a plecat marți 

calea aerului spre Europa unde va efectua o 
vizită oficială în capitalele Finlandei și Nor
vegiei, după care va sosi la Bruxelles unde 
va participa Ia sesiunea Consiliului Ministe
rial al N.A.T.O. Rusk intenționează „să expli
ce la Helsinki și Oslo poziția americană în 
diferite probleme internaționale și în special 
politica S.U.A. in Vietnam". Un alt obiectiv 
al vizitei lui Rusk este aceia de a ralia țările 
nordice Ia punctul de vedere american pri
vind o reorganizare a N.A.T.O. în lumina re
tragerii Franței din sistemul integrat al ali
anței atlantice.

■ NEW YORK. Producătorul englez de fil
me James Woolf, care, împreună cu fra

tele său, Romulus, au produs filmele „Drumul 
spre înalta societate", ,,Moulin Rouge" și
„Regina africană", a încetat din viată, în 
vîrstă de 46 de ani, în urma unui violent 
atac de cord.

■ HAVANA. La Muzeul de Bellas Arles 
s-a deschis o expoziție de artă plastică 

românească. Au participat funcționari supe
riori din Consiliul National de Cultură din 
Cuba, pictori, scriitori, personalități cultura
le, ziariști și membri ai corpului diplomatic. 
Au fost de fată Vasile Mușat, ambasadorul 
Republicii Socialiste România în Cuba, și 
membrii ambasadei.

■■ VARȘOVIA. în munții Tatra și în mun- 
" ții învecinați ninge în continuu din dimi
neața zilei de 29 mai. Luni la Zakopane s-a 
înregistrai un ger de —5 grade, iar grosimea 
zăpezii a atins 23 cm. în împrejurimile loca
lității Zakopane circulația auto s-a întrerupt, 
nămeții de zăpadă au izolat bazele turistice, 
firele telefonice s-au rupt sub greutatea 
pezli.

ză-

După acordarea independenței, 
școală din Guyana, copiii învață noul imn 

național
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