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de mașini
Recenta consfătuire pe țară a lucrătorilor din 

industria construcțiilor de mașini a reunit 
muncitori, tehnicieni, ingineri din întreprinderi, 
specialiști din institutele de cercetări și proiec
tări — reprezentanți ai sutelor de mii de con
structori de mașini din țara noastră — care 
au analizat multilateral problemele actuale ale 
dezvoltării acestei ramuri industriale de impor
tanță vit-lă pentru economia noastră națională, 

consfătuirii au reliefat succesele 
înregistrate în dezvoltarea con- 

un rodnic

Dezbaterile 
remarcatele 
strucțiilor de mașini, au prilejuit 
schimb de experiență, de opinii și propuneri, o 
examinare aprofundată a neajunsurilor în une
le sectoare, au evidențiat încă o dată compe
tența tehnică și profesională a constructorilor 
noștri de mașini — detașament de seamă al 
clasei noastre muncitoare.

Subliniind sarcinile mari și complexe care 
stau în fața poporului nostru în înfăptuirea 
programului de dezvoltare multilaterală a Ro
mâniei în anii cincinalului, stabilit de Con
gresul al IX-lea al partidului, în continuarea în 
ritm susținut a procesului de industrializare 
socialistă a țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a arătat în cuvîntarea rostită la consfătuire : 
„Ținînd seama că Industria constructoare de 
mașini trebuie să asigure cea mai mare parte 
din mașinile, instalațiile, utilajele complexe și 
de înalt nivel tehnic, necesare tuturor ramuri
lor economiei naționale, putem spune că 
munca voastră, a constructorilor de mașini, are 
o importanță decisivă pentru realizarea între
gului plan cincinal. Conducerea partidului nos
tru este convinsă că muncitorii, inginerii șl 
tehnicienii constructori de mașini se vor dovedi 
la înălțimea acestor mari îndatoriri**.

Congresul al IX-lea a pus în fața industriei 
construcțiilor de mașini sarcina deosebit de im
portantă de a asigura aproximativ două treimi 
din cantitatea de mașini, Instalații și utilaje ne
cesare înzestrării ramurilor economiei naționa
le, creînd totodată disponibilități crescînde pen
tru export. Corespunzător cerințelor promovării 
în ritm accelerat a progresului tehnic, necesită
ților actuale și de perspectivă de modernizare a 
economiei naționale, Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român a elaborat planuri con
crete pentru dezvoltarea subramurilor esențiale 
ale construcțiilor de mașini. Eforturile muncito
rilor, tehnicienilor și inginerilor, ale oamenilor 
de știință și specialiștilor din industria construc
țiilor de mașini trebuie concentrate spre înde
plinirea acestor planuri, a sarcinilor trasate de 
Congresul al IX-lea al partidului. O îndatorire de 
mare răspundere care revine constructorilor de 
mașini în actualul cincinal este dezvoltarea ac
centuată a producției de mașini-unelte complexe, 
cu performanțe tehnico-economice superioare, la 
nivelul tehnicii mondiale. Interesele majore ale 
economiei, cerințele revoluției tehnico-științifice 
contemporane impun dezvoltarea puternică a 
producției electrotehnice și electronice — și, în 
mod deosebit, a producției de aparatură electro
nică și de elemente și instalații de automatizare. 
O sarcină de onoare care revine constructorilor 
de mașini este de a asimila și a pune în fabrica
ție hidro și termoagregate energetice de mare 
putere, spre a-și aduce o contribuție sporită la 
înfăptuirea planului decenal de electrificare a 
tării. Cele mai bune forțe vor trebui concentrate 
spre fabricarea de instalații și linii tehnologice 
complete, necesare înzestrării noilor unități din 
ramurile chimică, metalurgică, ușoară, alimen
tară, sporind aportul industriei constructoare de 
mașini la realizarea programului de investiții al

Exploatarea minieră Rovinari. Doar cinci oameni deservesc acest excavator — o veritabilă 
uzină — a cărui capacitate de excavare este de 1 000 metri cubi pe oră

Stilul de munca al organizațiilor de partid

CALITATEA
Îndrumării pe teren

losif UGLAR 
prim-secretar al Comitetului 
regional P.C.R. Maramureș

în actuala etapă a desă- 
vîrșirii construcției socia
liste, cînd an de an cresc 
complexitatea și sfera de 
cuprindere a muncii noas
tre, partidul acordă o deo
sebită atenție perfecționării 
pregătirii profesionale și 
politice a activiștilor, dez
voltării competenței lor în 
abordarea diferitelor aspec
te ale activității economice 
și social-culturale. în aceste 
condiții, maturitatea politi
că a secretarilor comitetelor 
orășenești și raionale (de a 
căror activitate ne vom o- 
cupa în acest articol) se ve
rifică în capacitatea de a 
orienta organizațiile de par
tid, de a Ie ajuta să îmbine 
preocuparea pentru sarcini
le curente cu cea pentru o- 
biectivele de perspectivă.

Comitetul regional P.C.R. 
Maramureș îndrumă secre
tarii comitetelor raionale și

orășenești de partid să des
fășoare cea mal mare parte 
din activitatea lor pe teren, 
în organizațiile de bază, să 
studieze atent realitățile 
spre a desprinde concluzii 
practice pentru orientarea 
muncii de partid.

Bineînțeles, accentul pus 
pe importanța muncii pe 
teren nu înseamnă cîtuși de 
puțin o justificare a prac
ticismului ; dimpotrivă, așa 
cum dovedește experiența 
partidului nostru, contactul 
nemijlocit cu activitatea or
ganizațiilor de bază înles
nește activistului să studie
ze „la sursă*' noile fenome
ne și aspecte ale vieții so- 
ciai-economice, ajută orga
nele de partid să sintetizeze 
conchiziile ce se desprind 
din ele, să găsească mereu 
căi și mijloace de perfecțio
nare a metodelor de muncă, 
a formelor organizatorice.

NICOLAE CEAUȘESCU

Cuvântare la Consfătuirea pe țară 
a lucrătorilor din industria con
strucțiilor de mașini -1 iunie 1966

(Continuare în pag. a III-a)
Broșura a apărut într-un tiraj de masă

Ziua părinților
Am sărbătorit deu

năzi
Poate că n-ar fi stri
cat să prăznuim, în 
aceeași zi, pe cea a 
părinților. Dacă ne 
bucurăm de virtuțile 
celor mici, să medi
tăm, cu același pri
lej, la greșelile celoi 
vîrstnici, responsabili 
de viitorul primilor.

Cunosc un director 
care își duce zilnic 
dimineața odraslele 
la școală cu mașina. 
Nu relev paguba sub 
aspectul litrilor 
benzină luați 
avutul instituției unde 
lucrează cel maturi, 
ci deficitul ce s-ar 
putea înscrie în psi
hologia celor mici. 
Să nu uităm : copiii 
sînt seismografe de 
sensibilitate excesi
vă, și mă tem ca nu 
cumva cel veniți la

Ziua copiilor.

do 
din

școală pe pneuri să 
tiu capete un senti
ment de superioritate 
în rapoft cu ceilalți 
colegi ai lor, sosiți 
pedestru. Le-ar dău
na în primul rînd lor, 
treziți la realitate, la 
cea dinții confruntare 
cu viața. Trăim într-o 
lume în care intrăm 
în viață porniți toți 
de la același start și 
cine încearcă să fure 
plecarea plătește.

Mă gîndesc apoi la 
acei părinți care, so
siți acasă la ora pa
tru de la serviciu, se 
improvizează la cinci 
în școlari silitori. 
Tata rezolvă o temă 
la matematică, iar 
mama dificultățile 
unei compoziții de 
limba română, în be
neficiul „copilului' 
plecat să „vizioneze* 
— ce cuvînt oribil —

Aurel
BARANGA

un film. M-am Între
bat mereu cui serveș
te o asemenea frau
dă aparent benignă ? 
Profesorului indus în 
eroare, fericit că ele
vul său merge bine ? 
Părinților, scutiți să 
vadă în carnetul 
odraslei lor o notă 
proastă, meritată ? Și 
din nou mă tem că 
cel mai tare îl deser
vește pe copil, obiș
nuit de mic să trăias
că din expediente, 
sancționat mai tîrziu 
cu asprime de lume.

Bate la ușă exa
menul de maturitate. 
Expresia sună infinit 
mai frumos dectt • în

adolescența mea — 
examenul de baca
laureat — rezonanța 
vorbelor 
du-se la
Examenul e al matu
rității intelectuale și 
civice. Am avut oca
zia să asist în re
petate rînduri la a- 
semenea examene. 
O distanță uriașă se
pară examenul de 
astăzi de cel de ieri. 
Nu mai vezi figuri în
cruntate de dascăli 
plictisiți, puși să vî- 
neze greșeli neesen
țiale, ambițioși să-și 
stabilească un presti
giu de ferocitate. 
Examinatorii de as
tăzi sînt colaboratorii 
candidaților, ajutoa
rele lor cele mai de
votate și mai fericite 
să consemneze buna 
pregătire a elevilor. 
Am văzut profesori

acordîn- 
conținut.

mai emoționați decît 
candidații, cu o lacri
mă în ochi, în fața 
unui zece meritat sau 
întristați ca de pro
priul lor eșec atunci 
cînd erau siliți să 
respingă» pe un can
didat nepregătit.

Așa arată în gene
re examenul și o ase
menea probă ar 
but întîmpinată 
toată lumea cu 
mare sentiment 
cordialitate, cu o
ste exemplară. Șl to
tuși, mai există pă
rinți, profund conștl- 
enți că fiul lor n-are 
pregătirea necesară, 
care fac lmposibi- 
lul ca să-l „sal
veze*. Lanțul cara- 
gialesc al slăbiciuni-

Desigur, deplasările în 
diferite unități nu sînt. în
tâmplătoare. O exploatare 
minieră nou intrată în 
funcțiune, ca o organizație 
de bază recent constituită, 
reclamă un sprijin mal sub
stanțial. De aceea, îndru
marea muncii de partid în 
cadrul exploatării miniere 
Suior a fost încredințată 
tovarășului I. Ghiriti, secre
tar al Comitetului orășe
nesc de partid Bala Mare. 
Consultîndu-se cu membrii 
de partid, cu specialiștii, cu 
minerii, el a ajuns să cu
noască temeinic problemele 
acestei exploatări miniere 
și să ajute la soluționarea 
lor. Cu sprijinul trustului 
minier au fost întărite sec
toarele de bază cu specia
liști bine pregătiți și cu ex
periență îndelungată, au 
fost organizate cursuri de 
calificară). Biroul organiza
ției de bază a fost sprijinit 
în planificarea muncii. în 
fiecare săptămînă secreta
rul comitetului orășenesc se 
află cîteva zile la această 
mină, sprijină efectiv apli
carea măsurilor adoptate de 
organizația de bază și con
ducerea exploatării. în timp 
ce anul trecut sarcinile de 
plan nu erau realizate, pe 
primele 5 luni ale acestui 
an planul la minereu extras 
a fost depășit.

Este știut, pe de altă par
te, că pe teren se întîlnesc 
și probleme mai greu de 
soluționat, necesitând un 
studiu temeinic. Constatând, 
de pildă, că Uzina „Unio“ 
întâmpina greutăți în rea
lizarea planului de desfa
cere, tov. O. Mărculescu, 
secretar al Comitetului oră
șenesc de partid Satu Mare, 
a îndrumat conducerea în
treprinderii, organizația de 
partid să analizeze mijloa
cele de îndreptare a acestei 
stări de lucruri. Totodată, 
el a Informat biroul comi
tetului orășenesc, prezen
tând și propunerile sale. I 
s-a încredințat sarcina să 
conducă un colectiv al co
misiei economice, care să 
studieze cauzele ritmicității 
necorespunzătoare a pro
ducției în uzină. împreună 
cu comitetul de partid, cu 
colectivul de organizare 
științifică a producției, au 
putut fi găsite soluții pen
tru . crearea unui decalaj 
:orespunzător între secțiile

(Continuare în pag. a Il-a)
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TELEGRAMA

COMUNICAT

Imperială, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, Șahin- 
șahul Iranului, a făcut o vizită oficială în România, 
între 27 mai și 3 iunie 1966.

In cursul șederii în Republica Socialistă România, 
Maiestatea Sa Imperială Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr. Șahinșahul Iranului, și personalitățile care 
l-au însoțit, au vizitat orașul București, obiective eco
nomice, centre industriale, instituții de cultură și artă 
din regiunile Ploiești, Brașov, Dobrogea și Galați, iuînd 
cunoștință de activitatea și înfăptuirile poporului 
român.

înaițiior oaspeți li's-a făcut pretutindeni o primire 
călduroasă, în spiritul sentimentelor de prietenie dintre 
poporul român și poporul iranian. Universitatea din 
București a acordat Maiestății Sale Imperiale, Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr, Șahinșahul Iranului, 
titlul de doctor honoris causa.

în timpul vizitei, între secretarul general al Comite
tului Central al Partidului Comunist Român. Nicolae 
Ceaușescu, și Maiestatea Sa Imperială, Șahinșahul Ira
nului, a avut loc o întrevedere cordială.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Chivu Stoica, și președintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, au avut cu Maiesta
tea Sa Imperială convorbiri oficiale.

La convorbiri au mai participat din partea română : 
Gheorghe Răduiescu, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de 
Stat, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, 
Ion Drînceanu, ambasadorul Republicii Socialiste 
România în Iran, iar din partea iraniană : Abbas Aram, 
ministrul afacerilor externe. Ahmad Eghbal, ambasa
dorul Iranului la București.

în cadrul întrevederii și al convorbirilor oficiale, care 
au decurs într-o atmosferă de prietenie, sinceritate și 
înțelegere reciprocă, a fost examinată desfășurarea re
lațiilor dintre cele două țări și s-a procedat ia un 
schimb de vederi în legătură cu probleme actuale ale 
situației internaționale.

Partea română a exprimat sentimentele de stimă și 
prețuire nutrite de poporul român față de poporul ira
nian prieten, față de eforturile care se fac în Iran 
pentru progresul și dezvoltarea economică, socială și 
culturală, evidențiind importanța inițiativei luate de 
Maiestatea Sa Imperială în domeniul cooperării inter
naționale în lupta împotriva neștiinței de carte.

Partea română a apreciat în mod deosebit acordarea 
de către Iran a unei zile din cheltuielile sale militare 
pentru un fond special al UNESCO, destinat combaterii 
flagelului analfabetismului, fapt care răspunde unei 
nevoi esențiale a lumii contemporane.

Partea iraniană a fost impresionată de progresul și 
realizările imense obținute în toate domeniile de către 
valoroasa națiune română, sub egida și conducerea 
luminată a conducătorilor săi și prin eforturile nobi
lului popor român.

Maiestatea Sa Imperială Șahinșahul Aryamehr a 
apreciat în mod deosebit primirea sinceră și călduroasă 
care i-a fost făcută, precum și minunata ospitalitate a 
nobilului popor român.

Șederea în România a fost o mărturie grăitoare a le
găturilor de prietenie care există între popoarele ira
nian și român și a permis Maiestății Sale Imperiale 
să admire îndeaproape, cu prilejul vizitei în diferite 
regiuni ale României, progresele spectaculoase reali
zate în toate domeniile, atât în cel industrial și științific, 
cît și în cel tehnic și cultural.

Cele două părți au subliniat cu satisfacție evoluția 
favorabilă a colaborării dintre România și Iran, mo
dul rodnic în care se realizează prevederile acordurilor 
economice încheiate ca urmare a vizitei președintelui 
Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer, în Iran și au exprimat ho-

continue și multilaterale a relațiilor, în folosul ambelor 
popoare.

Vizita Maiestății Sale Imperiale Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr, Șahinșahul Iranului, în Republica 
Socialistă România a adus o contribuție de seamă la 
mai buna cunoaștere reciprocă a celor două popoare, 
la dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare din
tre România și Iran.

Schimbul de păreri cu privire la problemele interna
ționale a evidențiat preocuparea comună pentru men
ținerea și consolidarea păcii. Pornind de la ideea că 
fiecare stat, mare sau mic, poate și trebuie să-și aducă 
contribuția la realizarea acestui obiectiv, cele două 
părți au reafirmat hotărîrea lor de a sprijini orice ac
țiune îndreptată spre slăbirea încordării internaționale, 
de a milita neobosit pentru înțelegere, colaborare și 
prietenie între popoare, pentru apărarea păcii în 
treaga lume.

Considerînd că amestecul în treburile interne 
altor popoare este una din cauzele principale ale 
cordării internaționale, părțile s-au pronunțat pentru 
respectarea dreptului inalienabil al popoarelor de a-și 
hotărî singure soarta, fără nici un amestec din afară.

Cele două părți au fost de acord că respectarea, în 
relațiile dintre state, a principiilor suveranității, egali
tății în drepturi, neamestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc constituie o condiție esențială 
pentru promovarea în viața internațională a unui cli
mat de destindere și încredere. Importanța 
principii este relevată și de faptul că, acolo 
sînt încălcate, se nasc focare de încordare 
pericole pentru pacea lumii.

Cele două părți și-au exprimat neliniștea 
față de agravarea situației în Vietnam și în alte focare 
de tensiune din lume.

Procedînd la un schimb de vederi în această proble
mă, părțile au subliniat dreptul poporului vietnamez 
de a-și hotărî singur soarta, fără amestec din afară, în 
conformitate cu principiile Cartei Organizației Națiu
nilor Unite.

Maiestatea Sa Imperială Șahinșahul și conducătorii 
români și-au exprimat părerea că o înțelegere mon
dială și totală în domeniul dezarmării, și în special cu 
privire Ia interzicerea armelor atomice, sub o supra
veghere internațională eficace, poate sa joace un. rol 
important în întărirea securității și păcii mondiale și 
să elibereze, în aceiași timp, mari fonduri în folosul 
progresului economic și social al țărilor in curs de dez
voltare. Ei consideră că realizarea unor relații de cola
borare și bună vecinătate între toate țările, indiferent 
de orînduirea lor socială, poate aduce o contribuție în
semnată la cauza apărării păcii în întreaga lume.

Părțile și-au exprimat hotărîrea de a acorda șl în 
viitor sprijin Organizației Națiunilor Unite, în vederea 
sporirii rolului și eficacității acesteia Ia promovarea 
colaborării internaționale și menținerea păcii în lume, 
subliniind, totodată, necesitatea ca Organizația Națiu
nilor Unite să reflecte cu fidelitate realitățile și schim
bările survenite în lumea contemporană.

Evidențiind rolul important al comerțului internațio
nal în apropierea dintre state, cele două părți s-au 
pronunțat pentru promovarea unor relații economice 
reciproc avantajoase, libere de orice discriminări și în
grădiri artificiale. Ele au relevat importanța unor astfel 
de relații pentru progresul social, creșterea forțelor de 
producție și a industrializării, făurirea și consolidarea 
unor economii de sine stătătoare în țările în curs de 
dezvoltare.

Șahinșahul a invitat pe președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, să 
facă o vizită oficială în Iran. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere și vizita va avea loc la o dată care va fi 
stabilită ulterior pe cale diplomatică.

în-

ale 
în-

acestor 
unde ele 
pline de

profundă

iNTlLNIREA
INTERNAȚIONALA
A FORESTIERILOR

în luna iunie, la Madrid, va 
avea loc o mare înfîlnire inter
națională sub auspiciile F.A.O. 
— Congresul Forestier Mondial. 
Un redactor ai ziarului nostru a 
avut o convorbire cu ing. VIC
TOR CHIRIBĂU, adjunct al minis
trului economiei forestiere, care 
a relatat cîteva amănunte în le
gătură cu acest eveniment.

Economia forestieră are mul
te compartimente și în toate s-au 
înregistrat, în ultimele dece
nii, progrese tehnice și științifice 
remarcabile. Necesitatea imperi
oasă de a-și împărtăși experiența 
îi îndeamnă pe forestieri să se în
tâlnească periodic pentru a 
gospodări și exploata cît mai efi
cient această mare bogăție a pă- 
mîntului — pădurile. în 
cronologică, Congresele 
tiere Mondiale au avut 
Roma — 1926, Budapesta 
Helsinki — 1949, Dehra
(India) — 1954, Seathle (S.U.A.) 
— 1960, urmînd ca între 6—18 
iunie Madridul să găzduiască cel 
de-al VI-lea congres.

ordinea 
Fores- 
loc la

— 1936 
Dun

(Continuare în pag. a V-a)

CORESPONDENTĂ DIN PRAG A

Congresul P.C. 
din Cehoslovacia

și-a încheiat lucrările
Sîmbătă, în cea de-a 

cincea zi a lucrărilor 
Congresului al XIII- 
lea al P.C. din Ceho
slovacia, s-au încheiat 
dezbaterile pe margi
nea raportului prezen
tat de A. Novotny.

La Congres au par
ticipat 1 500 de dele
gați, reprezentînd cir
ca 1 700 000 de mem
bri ai P.C. din Ceho
slovacia, precum și 
oaspeți de peste hota
re, reprezentanți a 78 
de partide comuniste 
și muncitorești și ai 
unor partide și orga
nizații democratice și 
progresiste. în cadrul 
dezbaterilor au luat 
cuvîntul 56 delegați 
— reprezentanți ai or
ganizațiilor de partid 
din întreprinderi, acti
viști cu munci de răs
pundere în organele

stat,
Și

de partid și de 
oameni de știință 
cultură.

în cuvîntul rostit, 
Jozef Lenart, membru 
al Prezidiului C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, 
președintele guvernu
lui R. S. Cehoslovace, 
a acordat o atenție 
deosebită atribuțiilor 
guvernului în asigu
rarea unui caracter 
de ] 
lungă 
munca 
cere a organelor cen
trale de stat și eco
nomice. El a subliniat 
necesitatea înțelegerii 
juste a noilor sarcini 
ce decurg din siste
mul perfecționat de 
conducere a economiei 
și s-a referit la preo
cupările guvernului 
pentru ridicarea ca
racterului științific al

unui 
perspectivă, 

i durată 
de

de 
în 

condu-

organizării muncii. 
Președintele guvernu
lui a informat pe par- 
ticipanții la congres 
că au fost încheiate 
lucrările de pregătire 
a întreprinderilor în 
vederea aplicării nou
lui sistem de conduce
re a economiei în pe
rioada anilor 1967—
1970. Totodată, el s-a 
ocupat de
care au stat la 
stabilirii noilor 
me de salarizare, 
tind că acestea 
buie să fie într-o de
pendență directă de 
dezvoltarea producției 
materiale și de pro
ductivitatea muncii.

Congresul a fost sa
lutat, de asemenea, de

Al. L1ȚA

criteriile 
baza 
nor- 
ară- 
tre-

(Continuare 
în pag. a V-a)

DE CONDOLEANȚE
IN ZIARUL DE AZI

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, a primit din partea tovarășului Ciu 
En-lai, premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, 
următoarea telegramă:

Am aflat de tragica ciocnire de trenuri din țara dv. soldată cu 
victime umane, pe linia București-Galați. în legătură cu aceasta, în 
numele poporului și guvernului Chinei, vă exprim condoleanțe și vă rog 
să transmiteți membrilor familiilor celor care și-au pierdut viața con
doleanțe din partea poporului și guvernului Chinei și din partea mea 
personal.

H Moravuri Marile vedete mici
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EXIGENȚA, RĂSPUNDERE,
control pe toată filiera

in-

peri-
clă- 
Pis-

de la bun început a 
soluții care, menți- 
unitatea compozițio- 
să realizeze un an

DEVENI

Ion CHIUJDEA 
coresp. „Scînteii

ciudate pe care bîntuîe 
epidemie de rîs. Dacă-i 
cea cadou un elefant, ți 
nu s-ar fi amuzat atîta.

Ferească dumnezeu să
tre Gică să se tundă. Fri
zerul „lui" lasă toți clienfii 
la o parte și-i ia în primire 
părul fir cu fir, l-l spală, l-l 
frecționează, i-l unge cu 
unsori străine șl i-l potri-

Marile
îrec/ete mici

mare atracție?
5

Numele de magistrală 
se asociază cu imaginea 
unei artere orășenești de 
maxim interes, animată de 
6 circulație intensă, di
mensionată după propor
ții reprezentative și struc
turată într-o compoziție 
monumentală. Magistrala 
Nord-Sud, concepută ca 
ax major al Capitalei șl 
constituită de fapt prin 
succesiunea Șoselei Kise- 
leff și a bulevardelor Ana 
Ipătescu, Magheru, Băl- 
cescu și 1848, a fost conti
nuată în anii trecuți și 
dincolo de Piața Unirii, 
către Șoseaua Giurgiului, 
printr-un traseu nou, potri
vit cu funcția ei, singurul 
care îi poartă deocamda
tă numele. Această rea
lizare, mult controversată, 
reunește multiple calități, 
dar și unele scăderi, de
terminate de spațiile co
merciale reduse, numărul 
restrins al dotărilor, pre
cum și de linia estetică 
oarecum statică.

Este aceasta o situație 
definitivă ?

— Polarizarea interesu
lui către exterior pe a- 
ceastă magistrală nu este 
omogenă — ne spune ar
hitectul Gheorghe Iaco- 
vescu, șeful atelierului de 
șistematizări teritoriale 
din cadzul Institutului de 
studii pentru construcții, 
arhitectură și sistematiza
re. Spre nord, vecinătatea 
unor zone turistice și, în 
prelungire, legătura cu 
Valea Prahovei, cu nume
roase localități și zone a- 
menajate pentru odihnă, 
recreație și turism, asigură 
• circulație vie. Și sudul 
ar putea atrage mai mulți 
excursioniști, vizitatori. 
Deocamdată însă, în afa
ra continuării rutei către 
Dunăre, invitația la dru
meție este destul de timi
dă. In cadrul proiectului 
de sistematizare a zonei 
preorășenești București 
s-a urmărit o mai judici
oasă valorificare a resur
selor naturale, ceea ce va 
duce, fără îndoială, și Ia 
înviorarea căilor de circu
lație. Astfel, se preconi
zează amenajarea unor 
importante zone turistice 
pe malul Dunării, între 
Giurgiu șl Oltenița, cît șl 
în preajma lacului de la 
Comana, a Văii Argeșu
lui, toate axate pe 
șeaua spre Giurgiu. 
Vorba de ștranduri 
baze nautice, unități de 
cazare, dotări cultural- 
sportive. campinguri, mo
teluri, stații de deservire 
auto etc. Interesul tată de 
aceste puncte de atracție 
se va resimți 
seul actualei 
Nord-Sud.

Arhitectul-șef 
Stăneccu, șeful sectorului 
de sistematizară al Insti 
tutuiui „Proiect-București", 
ne prezintă un alt aspect:

— Legătura către exte
rior generează o circulație 
de tranzit pe care urba
niștii evită s-o dirijeze 
prin centrul orașului. A- 
cesta este și rostul arte
rei de rocadă și al inelu
lui principal, trasee oco
litoare pentru circulația 
care străbate Bucureștiul. 
Magistrala Nord-Sud joa
că un rol hotărîtor mai 
ales în legătura din
tre principalele zone ale 
orașului, în deservirea 
cartierelor învecinate și 
canalizarea fluxurilor că
tre unele centre majore de 
interes.
fese că 
căutate 
apoi în 
șenesc. 
de vedere, tronsonul de 
magistrală cuprins între 
Piața Unirii și Piața Șin- 
cai e susceptibil de îm
bunătățiri substanțiale 
Mai întîi, atracția noului 
ansamblu urban poate fl 
sporită printr-o dispunere 
judicioasă de dotări co
merciale și de deservire, 
în cadrul unor clădiri am- 
plasate între blocurile e- 
xistente sau al unor mici 
edicule, inserate în spa
țiul actualmente plantat

șo- 
E 

și

și pe tra- 
Magistrale

Traian

De aceea soco- 
soluțille trebuie 

mai întîi aici, și 
teritoriul pieoră- 
Din acest punct

dintre trotuare șl blocuri. 
Esențialul în această di
recție este nu crearea u- 
nor unități de protil com
plex și de mari proporții, 
ci modalitatea de expu
nere, prezentare și desfa
cere, care prin caracterul 
ei poate deveni iactor de 
atracție.

O dată înviorat traseul 
însuși, se pune problema 
valorificării atente a prin
cipalelor piețe și noduri 
de circulație ; Piața Uni
rii, Mărășești și Șincai. E 
necesar să se studieze 
modul în care amplasarea 
aici a unor cinematogra
fe, hoteluri, restaurante și 
grădini de vară etc. va 
soluționa optim atît cerin
țele de deservire cetățe
nească, cît și dezideratul 
creării unor centra care 
să polarizeze interesul pe 
o rază cît mai mare. Con
siderăm că se impune gă
sirea 
unor 
nînd 
nală, 
samblu arhitectural dife
rențiat.

în sfîrșit, la toate aces
tea se adaugă, după pă
rerea noastră, atracția a- 
menajărilor prevăzute în 
viitorul parc prin care va 
trece și prelungirea Ma
gistralei. Mă refer la Par
cul Tineretului și la dotă
rile acestuia, la cele de 
pe cornișa Dîmboviței și 
de pe Dealul Piscului. Ac
tuala Cale Șerban Vodă 
va deveni, în porțiunea 
dintre piețele Șincai și 
Pieptănari, o alee interi
oară în cadrul extinderii 
Parcului Libertății. în a- 
celași timp, pe parcursul 
Magistralei vor fi oferite 
perspective largi, deschi
se către Parcul Tineretu
lui și complexul .de 
diri de pe Dealul 
cuiul.

Așadar, chiar și in 
meniul manifestărilor 
trem de durabile ale feno
menului arhitectural, fle
care pas nu reprezintă 
decit o nouă etapă în lan
țul unui larg proces de 
desăvirșire. Pulotn spune, 
cu toată convingerea, că 
Magistrala Nord-Sud poa
te dobîndi valori noi 
cadrul rolului ce i-a 
rezervat, devenind cu 
devărat un important 
de atracție al orașului.

do- 
ex-

in 
fos!

a- 
po!

Anul acesta, pe piețele orașelor 
și centrelor muncitorești din regiu
nea Banat sosesc cantități mai 
mari de legume, în sortimente va
riate și de bună calitate. Referin- 
du-șe la măsurile luate în vederea 
bunei anrovizionări cu legume și 
fructe, tov. PETRE BARIȚA, di
rectorul întreprinderii regionale 
pentru valorificarea legumelor și 
fructelor, spunea;

„După înființarea întreprinderii 
au fost luate măsuri pentru 
simplificarea preluării și valorifi
cării produselor. Deoarece în ora
șele și centrele muncitorești nu a- 
vem suficiente silozuri sau maga
zii, căutăm să aducem pe piață, 
direct de la producător, cit mai 
multe legume: pe calea aceas
ta aducem la Timișoara 50 la. 
sută din necesar, iar la Arad șl 
Reși?a cîte 30 la. sută. Pentru ora
șul Reșița preconizăm să facem a- 
provizionarea prin sistemul vagon- 
navetă spre a putea pune la dis
poziția consumatorilor produse cit 
mai proaspete. O atenție deosebită 
acordăm modernizării celor 26 de 
magazine prevăzute în plan, pre
cum și preluării nu numai a pro
duselor contractate, ci și a surplu
surilor care se vor obține. Pentru 
a asigura valorificarea lor inte
grală ne-am propus, între altele, 
să extindem metoda de conservare 
a legumelor și fructelor prin des
hidratare, care va prelungi 
oada de consum".

Toate aceste măsuri își 
roadele. Totuși, dacă vizitezi
rite piețe din regiune, precum și 
unele unități agricole, observi a- 
nomalii în preluarea și desfacerea 
producției legumicole.

Pînă acum, majoritatea unități
lor agricole din regiune și-au res
pectat obligațiile contractuale, au 
livrat ritmic legumele, potrivit gra
ficelor întocmite. Acest lucru este 
demonstrat de faptul că au fost 
desfăcute cu 56 tone mai multe 
verdețuri decît în aceeași perioadă 
a anului trecut. Totuși, în unele 
cazuri prevederile graficelor rămîn 
doar pe hîrtie. Cîteva exemple. în

loc să-și respecte obligațiile asu
mate prin contract, cooperativa a- 
gricolă de producție Giulvăz a re
coltat cartofii și i-a vîndut altor 
unități. O situație oarecum simi
lară este la Ghiroda, unde nu s-a 
respectat contractul la spanac, ma-

arată
dife-

Arh. Gheorghe SĂSARMAN

Deși vara se cam lasă așteptată, amatorii de camping din Ti
mișoara ț-au ieșit în întîmpinare

Foto ; R. Costin

zăre, castraveți de răsadniță și 
dovlecei.

Contractele de livrare a diferi
telor produse agricole, încheiate 
prin bună învoială între unitățile 
producătoare și cele comerciale, 
trebuie îndeplinite cu strictețe de 
ambele părți.

Nerespectarea contractelor, pre
luarea cu întîrziere a legumelor se 
datorește în mare măsură și nea
junsurilor ce se manifestă în acti
vitatea întreprinderii regionale de 
valorificare. Iată, bunăoară, ce am 
aflat cu prilejul anchetei noastre : 

BOJIN BORISLAV, președintele 
cooperative) agricole „Banatul" din 
Sînnicolau Mare: „Anul acesta 
noi am scos foarte timpuriu 
unele legume, printre care și 
guligare. Cu toate că piața du
cea lipsa acestui produs, pre
țul nu a fost stabilit operativ".

AGAPIE NEAGU, brigadier la 
cooperativa agricolă Lovrin : „în
treprinderea regională nu preia 
întotdeauna legumele la termenele 
stabilite. La varză a întîrziat 4 
zile, iar la gulioare și mai mult".

ION PETER, președintele coope
rativei agricole din Recaș : „în 
ziua de 21 mai am trimis la Timi
șoara un camion cu legume. Nici 
unul din magazine nu ne-a primit 
marfa, spunînd că nu au nevoie. 
Am plecat atunci la Caransebeș, 
tn cîteva ore toate produsele au 
fost vîndute. Ne întrebăm: între
prinderea regională răspunde nu-

mai de piața Timișoarei ? De ce nu 
ne-a îndrumat să ducem legumele 
acolo unde era nevoie ? Nu ar fi 
costat-o decît un telefon. Pe noi 
insă această „plimbare" ne-a cos
tat peste 1 000 de lei":

Orice comentariu este de prisos.
Deficiențele organizatorice exis

tente, lipsa de operativitate în 
ridicarea produselor ’contractate 
creează anumite goluri în apro
vizionarea pieței, duce uneori la 
deprecierea calității produselor, 
ceea ce nemulțumește atît pe con
sumatori cît și pe producători. Sînt 
deci suficiente motive pentru ca 
întreprinderea regională de valo
rificare a legumelor să ia măsu
rile necesare în vederea lichidării 
unor asemenea practici.

Grija pentru preluarea operativă 
a legumelor contractate nu presu
pune rabat la calitate. Sînt totuși 
cazuri cînd conducerile unităților 
agricole nu dau atenție calității 
produselor livrate. Cooperativa de 
producție Coștei, de exemplu, a 
desfăcut o cantitate de varză tim
purie cu căpățîni mici, iar cea 
din Diniaș — ceapă verde cu 
aspect comercial necorespunzător. 
De ce admit recepționerii ase
menea produse, de ce nu cer con
ducerilor unităților agricole să li
vreze numai legume de calitate, 
așa cum prevăd contractele înche
iate de comun acord?

Așa cum există vedete 
mari, există și vedete mici.

Să ieșim puțin pe străzile 
atît de pitorescului orășel 
C. La ora zece dimineața 
artera principală nu este 
prea animală, oamenii se
rioși sînt la treburi. Cei care 
nu au treburi la ora respec
tivă se plimbă. La un mo
ment dat, toată această su
flare încremenește. „Ce se 
întîmplă ?" întrebi tu, cel 
abia picat în orășel. „Cum 
ce se întîmplă ? ți se răs
punde cu mirare. Gică I"

Apăruse Gică pe Corso. 
Te înghesui și tu să-l vezi.

Are sau n-are douăzeci 
de ani ? „N-are, ți se spune 
cu precizie. Ii împlinește la 
4 iunie, ora 6 dimineața". 
Gică are o statură de torea
dor care iese din arenă, 
după ce a înjunghiat cel 
mai periculos taur. Calcă 
rar, cu mîinile depăr
tate de corp, cu umerii ridi
cați. El e (nu cred că știți) 
extremă dreaptă în echipa 
orașului, pe locul 31 în ca
tegoria D la fotbal. Echipa e 
catastrofală, nimeni nu con
testă adevărul, trăiește nu
mai prin Gică. Numai el îi 
justifică existența. Indiferent 
la ce scor pierde echipa, to
tul e driblingul lui Gică, 
cursele lui — una în prima 
repriză și alfa în minutul 89. 
Atunci parcă are mingea le
gată de picior, parcă fuge 
cu ea la subsuoară, parcă 
face slalom printre adver
sari și chiar dacă în careul 
de 16 metri cade leșinat 
(căci fumează și bea al dra
cului băiatul) și urlă că a 
fost „cosit" de adversari, ad
miratorii lui sînt mulțumiți, 
în restul săpfămînii, Gică 
evoluează prin oraș ca un 
manechin înfr-o vitrină. Ad
miratorii știu că în fiecare 
dimineață, are, n-are treabă, 
Gică iese pe Corso, ca să-și 
plimbe puțin mușchii, așa 
cum ar plimba o domnișoară 
un cățel. Nici unul dintre a- 
ceștia nu pierde prilejul 
să-și manifeste cumva admi
rația pentru Gică. Unul îi 
dă o floare, altul îl împru
mută cu cinci lei, altul îl tra
tează cu o bere, altul cu o 
friptură, altul cu o ciocolată. 
Un singur admirator a încer
cat o dată să-i dăruiască o 
carte, un roman, și Gică a 
rîs împreună cu amicii timp 
de trei zile, de parcă ar fi 
fost locuitori ai acelei insule

o 
fă- 
fol

vește (mai scurt, mai lung, 
după modă). Cît despre 
chelnerul „lui", acesta nici 
nu se apropie de el decît 
ca să-l salute, pentru că de 
servit îl servește responsa
bilul, plăcerea aceasta fiind 
numai a lui.

Dar Gică, vedeta fotba
lului local, este în cea mai 
strînsă amiciție cu celelalte 
vedete ale orășelului, cu 
„dizeuza" de la restauran
tul „Căprioara blîndă", o 
zburdalnică fetișcană de 38 
de ani, a cărei voce se în
groașă la fiecare lună cu 
cîte un fon. Și ea circulă 
zilnic, pe Corso, în drum

ceva n-au sperat niciodată, 
întotdeauna au trăit cu con
vingerea că sînt niște „neîn- 
țeleși'. Există însă în jurul 
lor cîjiva „inifiafi", ei înșiși 
foste „speranfe", care le su
flă la ureche, din cînd în 
cînd, cîte o laudă mirosind 
a bere : „ce talent, ce voce, 
ce șut I* eic. și bietele vede
te trăiesc cu ideea că sini 
apreciate. Iar dacă din oră
șelul lor se ridică un cînfă- 
reț, un actor, un pictor sau 
un sportiv cu renume li so 
congestionează ochii 
furie : „păi 
pile 1* Sigur 
putut să se

MORAVURI
spre coafeză sau croitorea
să, pentru că își vopsește 
părul zilnic, îl scurtează zil
nic, adică exact ceea ce 
face și cu rochiile, pentru că 
altfel, dacă nu dă „fonul" 
în probiemele astea, pres
tigiul ei e la pămint.

O altă vedetă de calibru 
a urbei este Vică D. T. 
Ulmu, binecunoscut pentru 
talentul lui complex. El este 
celebrul autor al versurilor 
care împodobesc pereții 
bufetului „Vișinica", dintre 
care cităm (din memorie) : 
„Clientul adevărat, / Dacă 
e planificat / Bea o bere 
fără spumă / Și de la bufet 
consumă’, sau „Cînd dispu
neți de clemență / Dați 
bacșișul cu decență*.

O altă vedetă este un tip 
de doi metri înălțime care, 
după ce a încercat boxul și 
rugbiul, a descoperit că 
are o voce extrem (acesfa 
e cuvîntul) de bună pentru 
teatru. Repertoriul lui cu
prinde „Cruce albă de mes- 
ieacăn", „Cîinele soldatu
lui" „Păsărică albă-n cioc* 
(în dialectul aromân) și o- 
pera poetică completă a lui 
Vică D. T. Ulmu. Toate a- 
cesle producții și le-a des
fășurat într-o seară la un bal 
restrins, cu un succes inde
scriptibil, dovadă fiind fap
tul că la balul respectiv 
s-au consumat 1 435 de 
mici. De atunci, mastodon- 
ful-acfor dă „spectacole" la 
cererea consumatorilor orin 
diverse localuri, în semn de 
dispreț față de toți regizorii 
de film care îl ocolesc cu 
o premeditare scandaloasă.

Toate aceste patru talen
te pe care vi le-am prezen
tat foarte succint trăiesc în 
exclusivitate în limitele teri
toriale ale orășelului res
pectiv. Restul lumii nu-l In
teresează, pentru că numai 
aici se simt ei apreciați. 
Apreciați de cine ? Nu de 
„marea masă", desigur, asa

d» 
avutdacă a 

că ți ei ar fi 
învirteațcă, să

niște proptei»,facă rost de 
dar n-au vrut. Că așa zice 
și „dizeuza" ! „a vrut odată 
un regizor să mă ia într-un 
film, dar cînd l-am văzul 
cum se uită la mine, i-am 
spus franș : „Pînă-aici, dom
nule 1 Prefer să rămîn aici 
decît să mă pretez I*.

Cocleala lor sufletească se 
amplifică pe măsură ce în 
preajmă se afirmă talente 
tinere și autentice, talente 
care ie refuză compania și 
„mecenatul" spiritual. Că 
și-a făcut odată drum poe
tul Ulmu pe la cenaclul li
terar local cu gîndul să-și 
găsească niște acoliți, dnr 
n-a făcut „priză" cu niciunul. 
„Domnule, îi explica el o - 
pătarulqi, e altă generație. 
Ăștia nu înțeleg că arta 
mare nu e posibilă fără o 
atmosferă, fără o suferință 
individuală, fără o neîmpli- 
nire". „Așa e, îl aprobă „ac
torul" cu voce de mestea
căn, nu se mai apreciază 
glasurile forte. Unde mai 
găsesc ei voce ca a mea I’ 
Curînd vine și Gică „picior 
de aur’. Se adună la a- 
ceeași masă și încep să se 
„aprecieze" între ei ceasuri 
întregi. Incet-încet, chipuri
le lor se estompează ca niș
te umbre în crepuscul, di- 
zplvîndu-șe cu timpul în 
trisfa și vulgara banalitate 
din care provin.

f

CALITATEA
ÎNDRUMĂRII PE TEREN
(Urmare din pag. I)

proiectare-pregătire și montaj, am
plasarea utilajului potrivit fluxului 
tehnologic. Astfel s-a ajuns nu nu
mai la depășirea planului de pro
ducție, dar și la o producție ritmică, 

în deplasările sale pe teren, se
cretarul raional întîlnește o sume
denie de probleme. Cum acționea
ză el în asemenea împrejurări ? 
Tocmai aci intervine capacitatea 
de discernămînt a activistului: se 
știe că rezultate bune se pot ob
ține nu ocupîndu-te de toate în

Omleta" de la Bacău
Combinatul avicol Bacău are sarcina de a asigura 

în acest an o cantitate de peste 19 milioane ouă 
pentru consum. Pentru valorificarea lor prin unitățile 
comerțului de stat, Centrocoop-ul ne-a stabilit doi 
beneficiari: I.R.A.V.I.-Coop. 
Coop. Bacău. întreprinderea 
aceste unități contracte de 
predare pe decade și luni.

Despre I.R.A.V.I.-Coop. Roman putem spune nu
mai lucruri bune. Unitatea respectă termenele con
tractuale, ridică chiar și cantități mai mari decît cele 
planificate. I.R.A.V.I.-Coop. Bacău nu ridică la timp 
cantitățile de ouă planificate și sîntem nevoiți să 
intervenim mereu pe lingă conducerea acestei uni
tăți sau forul ei tutelar. în primul trimestru al anu
lui în curs nu a ridicat la timp peste 350 000 ouă, 
iar în lunile aprilie și mai peste 150 000 ouă. Uni
tatea noastră și-a văzut nu o dată blocate spatiile de 
depozitare. Am fost nevoiti să depozităm oișă și în 
halele de producție, lucru care, firește, a influențat 
asupra calității. întimpinăm și greutăți financiare.

Este adevărat că avem la îndemină calea acțiunii 
la Arbitrajul de Stat. O astfel de acțiune cere însă 
timp. Nu există o posibilitate pentru a-1 determina 
pe beneficiar să-și respecte obligațiile contractuale ? 
Credem că Centrocoop-ul are un cuvînt de spus, 
Ne-ar ajuta să ieșim din impas și ar evita transfor
marea sutelor de mii de ouă neridicate într-o gigan
tică omletă.

Vitalie EȘANU
contabil șef al Combinatului qvicol Bacău

Roman și I.R.A.V.I.- 
noastră a încheiat cu 

livrare, cu grafice de

același timp, ci concentrînd efor
turile spre probiemele-cheie, de a 
căror soluționare depinde mersul 
înainte pe un front larg. Iată un 
exemplu grăitor. Sprijinind orga
nizația de bază din C.A.P. Reme- 
tea spre a-și spori rolul și influen
ța în viața cooperativei, tov. N 
Cîrstea, secretar al Comitetului ra
ional de partid Oaș, a sugerat or
ganizarea unei largi acțiuni în ve
derea scurgerii apelor stagnante 
pe ogoare, care influențau negativ 
asupra recoltelor. Propunerea or
ganizației de bază a fost însușită 
de adunarea generală a coopera
torilor. Apele stagnante au fost 
scurse de pe mai bine de 100 ha. 
Comitetul raional de partid a ex
tins această acțiune executîndu-se 
pînă acum peste 35 000 ml cana
lizări.

Alt exemplu de orientare spre 
obiectivele esențiale. Constatînd că 
la cooperativa agricolă din Săcă- 
șeni nu erau valorificate posibili
tățile favorabile dezvoltării secto
rului zootehnic, tov. Adrian Rogo- 
jan, secretar al Comitetului raional 
de partid Cărei, a îndrumat orga
nizația de partid și consiliul de 
conducere să pună în centrul preo
cupărilor întărirea acestui sector 
aducător de mari venituri. Rezulta
tele rț-au întîrziat să se arate, 
în momentul de fată cooperativa 
agricolă din Săcășeni s-a ridicat 
la nivelul celor mai bune unități 
din raion în producția de lapte.

Esțe îndeobște cunoscut că 
principalul criteriu în aprecierea 
muncii activistului de partid nu-l 
constituie latura cantitativă (nu
mărul organizațiilor de bază con
trolate), ci calitatea, eficiența 
muncii, rezultatele obținute. Dacă 
ar 
de 
de 
al- 
Oaș, am afla cifre mari, 
folos însă dacă trecea doar 
vizită" 
iar unor organizații care ar fi a- 
vut nevoie de ajutor concret, le 
dădea doar sfaturi generale?

fi să socotim numărul „zilelor 
teren" totalizate într-un timp 
tovarășul Petru Opriș. secretar 
Comitetului raional de partid 

am afla cifre mari. Ce 
„în 

prin unitățile respective,

Munca de întărire a organizații
lor de partid, de ridicare a activi
tății lor la nivelul exigențelor în 
continuă creștere este un proces 
îndelungat. Important este ca, după 
ce un activist a fost de mai multe 
ori într-o organizație de partid, 
să fie vizibilă aci o îmbunătăți
re a muncii, lucrurile să nu bată 
pasul pe loc, biroul organizației 
de bază să-și îmbunătățească 
stilul de muncă. Mai avem în 
această privință destule de fă
cut. Deși unii secretari ai Co
mitetului raional Vișeu au fost 
în repetate rînduri în organiza
țiile de bază din C.A.P Leordina, 
Petrova, Rozavlea, deficiențele 
existente aci în dezvoltarea sec
torului zootehnic sau, pe planul 
vieții și activității organizațiilor, 
în respectarea democrației interne 
de partid, în munca politico-edu- 
cativă, au fost înlăturate abia la 
intervenția comitetului regional de 
partid. Cauza ? Activiștii . comite
tului raional participau rar la 
adunările generale ale organiza
țiilor de bază, nu cereau părerea 
comuniștilor, a 
tori, se limitau 
tele scriptice".

După părerea 
țatea 
cil pe 
telor 
partid 
că de 
propriei lor activități, ei, totodată, 
în faptul că ea are un pronunțat 
caracter educativ, aș spune meto
dologic. Prin forța exemplului 
personal, prin activitatea lor prac
tică, ei sînt chemați ca, paralel cu 
sprijinul acordat organizațiilor de 
partid în îmbunătățirea stilului și 
metodelor lor de muncă, creșterea 
competenței în îndrumarea activi
tății economice, sociale, cultural- 
educative. să contribuie la aplica
rea sarcinilor trasate de Congresul 
al IX-lea al P.C.R. privind dezvol
tarea 
proprii 
găti rea 
gică.

celorlalți coopera- 
să cerceteze „da-

noastră, însemnă- 
deosebită a calității mun- 

teren a secretarilor comite- 
raionale și orășenești de 
constă nu numai în aceea 

ea depinde eficacitatea

trăsăturilor moral-politice 
activiștilor de partid, pre- 
lor profesională și ideolo-

Anul acesta re
țeaua comercială 
se va îmbogăți cu 
noi unități moder
ne : 123 de com
plexe, puncte co
merciale și centre 
de cartier vor fi 
puse la îndemîna 
populației din o- 
rașele Pitești, Ba
cău, Brașov, Me
diaș, Reșița, Timi
șoara și altele. 
Pentru îmbunătă
țirea condițiilor 
de păstrare și de
pozitare a mărfu
rilor de 
se află 
strucție 
de mare 
tate la 
Galați, Timișoara. 
Craiova. Un loc 
Important în pla
nurile de investi
ții din acest an 
ale Ministerului 
Comerțului Inte
rior și sfaturilor 
populare îl ocupă 
construirea de no’ 
hoteluri, mărirea 
capacității și mo
dernizarea unora 
dintre cele exis
tente : noua aripă 
a hotelului „Athe- 
nee Palace" din 
Capitală, hotelul 
„Bulevard" din 
Sibiu, cu o sub
stanțială reame- 
najare. In acest an 
vor începe lucră
rile pentru ridica
rea unor hoteluri 
la Tulcea, cu 220 
de lacuri, la Arad 
cu 295 de locuri 
etc.

In total, în 1966 
pentru construcții 
comerciale se in
vestesc 462 mili
oane lei, dintre 
care 180 milioane 
pentru obiective 
din nomenclatura 
Ministerului 
merțului 
și 282 de 
pentru 
destinate 
locale a sfaturilor 
populare.

tot felul 
în con- 
depozlte 
capaci- 

Ploiești,

Co- 
Interior 

milioane 
investiții 
sistemei

►
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PRIMIREA LA UNIUNEA GENERALA
A SINDICATELOR

C. DIN JAPONIAA DELEGAȚIEI P
Sîmbătă 4 iunie, tov. Constantin 

Drăgari, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., preșe
dintele Consiliului Central al Uni
unii Generale a Sindicatelor din 
România, a primit delegația Parti
dului Comunist din Japonia con
dusă de tov. Kasuga Shoichi, 
membru al Prezidiului C.C. al P.C. 
din Japonia, deputat in Camera 
Superioară/ care la invitația C.C. al 
P.C.R. face o vizită în țara noas
tră.

La primire au participat tovară
șii Larisa Munteanu, secretar al 
Consiliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România, 
Petre Despot și Nicolae Oniga, 
membri ai Comitetului Executiv al

Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România.

Cu acest prilej, oaspeții au fost 
informați despre preocupările sin
dicatelor din țara noastră și la 
rîndul lor au relatat despre acțiu
nile șl lupta clasei muncitoare din 
Japonia.

fntîlnirea a decurs într-o atmo
sferă caldă, tovărășească.

★
De asemenea, zilele acestea, de

legația a fost primită la Uniunea 
Națională a Cooperativelor Agri
cole de Producție de tov. Eugen 
Alexe, prim-vicepreședinte, și a vi
zitat Fabrica de confecții „Bucu
rești", precum și Palatul pionieri
lor din București.

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Petre Blajovici, a primit 
simbătă dimineața delegația Con
siliului municipal al Parisului 
condusă de Albert Chavanac, pre
ședintele Consiliului Municipal.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, 
au participat Cornel Fulger, preșe
dintele Comitetului de stat pentru 
îndrumarea și controlul organelor 
locale ale Administrației de Stat, 
și Ion Qosma, președintele Comi
tetului Executiv al Sfatului Popu
lar al orașului București.

★
Simbătă, delegația Consiliului 

municipal al Parisului, condusă de 
Albert Chavanac, însoțită de Ion 
Borca, vicepreședinte al Comitetu
lui executiv al Sfatului popular al

Capitalei, a vizitat Valea Prahovei. 
Oaspeții s-au oprit în orașele Bra
șov și Sinaia, unde au vizitat car
tiere de locuințe, s-au interesat de 
problemele gospodărești ale locali
tăților etc.

(Agerpres)

Cronica zilei

PLECAREA DELEGAȚIEI 
ECONOMICE 

A R. P. BULGARIA

R. P. UNGARA

Preocupări de prim
Progresele 
chimiei

posi-

începînd din. 
vor desfășura

Cîfeva noi secvenfe su
cevene...

Recent,: și-au susjinut 
ultimele examene siudenfii 
care cu trei ani în urmă au 
început cursurile facultăților 
de matematică și filologie 
ale Institutului pedagogic. 
Este prima promofie de pro
fesori pregătiți de acest in- 
Stiluf care, 
toamnă, își 
activitatea îrV școlile de cul
tură generală din regiune.

La ieșirea din cartierul 
Ifcani, constructorii suce
veni dau viafă unui intere
sant- proiect : „Sistemul hi
drotehnic Dragomirna”. Se 
prevede executarea unui 
complex de lucrări, între 
cere și un lac de acumulare 
cu o capacitate de 6 mili
oane mc, în vederea regu
larizării debitului rîului Su
ceava. Cînd acesta va creș
te excesiv, apa va fi pom-

La Fabrica de confecții 
din Botoșani se află în ac
tualitate lucrările de extin
dere și modernizare a în
treprinderii. Pînă în prezent 
s-a executat parterul unei 
noi hale de fabricație, s-au 
turnat fundațiile la centrala 
termică, la stafia de deduri- 
zare a apei industriale și la 
grupul social. In final, fabri
ca va avea o capacitate de 
producție dublă față de cea 
actuală.

La întreprinderea regio
nală de electricitate am 
fost informați despre un 
nou succes al constructori
lor și montorilor de linii de 
înaltă tensiune : punerea 
sub tensiuni a liniei de 15 
kV Dorohoi—Darabani. Prin 
aceasta a fost racordată la 
sistemul energetic național 
una dintre cele mai nor
dice localifăfi ale țării — 
Darabani, creîndu-se

pată din albia rîului în lac 
prin conducte ce vor măsu
ra trei kilometri. La nevoie, 
In zilele mai secetoase, apa 
poate fi readusă în albia 
Sucevei, cu un debit de 
1 800 litri pe secundă. Sis
temul hidrotehnic Drago- 
mirna va asigura constant 
apa industrială necesară în
treprinderilor industriale din 
orașul Suceava. Se va crea 
totodată posibilitatea irigă
rii a 700 de hectare apar- 
ținînd stațiunii experimen
tale agricole. Fiind așezat 
intr-un cadru pitoresc, la 
numai doi kilometri de oraș, 
lecui de acumulare Drago- 
mrrna va constitui și un a- 
trăgăfor loc de agrement, 
afli pentru suceveni cît și 
pentru turiști.

bilități de electrificare 
șefelor aflate pe traseu, 
curînd va fi pusă sub ten
siune linia electrică Dră- 
gușeni—Coțușca și vor în
cepe lucrările la linia de 
înaltă tensiune Botoșani— 
Ripiceni.

Vizitînd zilele trecute o- 
rașul Cîmpulung Moldove
nesc, am aflat că la stația 
pilot Sadova a început fa
bricarea unui nou sortiment 
de cetină-pudră. în urma 
experimentărilor făcute de 
întreprinderea „Nivea", pu
dra de cetină va fi folosită 
la fabricarea unor produse 
cosmetice (săpun, cremă de 
ras, pastă de dinți), dîndu-le 
un parfum aparte.

De Ia Cîmpulung Moldo- 
veneșc, trecînd peste Rarău

a
în

în Valea Bistriței, întîlnim 
complexul minier Leșul Ur
sului. A ajuns aici un nou 
număr al foii volante edi
tate de ziarul regional „Zori 
noi”, prin care ingineri, 
maiștri și mineri fruntași 
își împărtășesc metodele lor 
înaintate de muncă. în
tre altele, maistrul Du
mitru lanovici arată că 
la sectorul 2, prinir-o mai 
bună organizare a mun
cii, productivitatea în aba
taje a crescut față de lu
nile trecute cu peste o 
tonă de minereu pe post.

Pentru iubitorii de artă 
să ne întoarcem din nou la 
Suceava. La Casa de cultu
ră s-a deschis prima expo
ziție personală a pictorului 
Vigh Istvan. (Fotografia de 
mai sus redă un aspect din 
expoziție]. Cele peste 50 
de lucrări — pictură, grafi
că, scufptură, ceramică —

își trag sursa de inspirație 
din noile realități ale Țării 
de Sus.

în final, o veste pentru cei 
care în cursul verii vor vi
zita Cetatea de Scaun din 
Suceava. Datorită lucrărilor 
de restaurare și consolida
re, încăperea în care se 
păstra pulberea a început să 
arate ca în urmă 
secole, 
struită 
refăcute 
file 
ta pulberăriei va fi amenajat 
muzeul cetății. Muzeografii 
au și început pregătirea și 
selectarea exponatelor. Res
tauratorii continuă lucrările 
de consolidare a zidurilor 
interioare și exterioare ale 
cetății și degajarea șanțului 
de apărare.

cînd a 
cetatea, 

zidurile 
interioare.

cu
fost 
Au 

In’’

cinei 
con- 
fosf 
bol- 

incin-

Nistor ȚUICU 
coresp. „Scînteiî'

Simbătă dimineața a părăsit Ca
pitala delegația economică a R. P. 
Bulgaria condusă de Gheorghi Pa
vlov, președintele Comitetului 
pentru chimie și metalurgie 
R. P. Bulgaria.

Delegația ne-a vizitat țara 
răspuns la vizita făcută în țara 
cină, în cursul lunii mai, de dele
gația economică română 
de Constantin Scarlat, 
industriei chimice.

La plecare, oaspeții au 
duși pînă la Giurgiu de Ion Ve- 
lea, prim-adjunct al ministrului 
industriei chimice. (Agerpres)

al

ca 
ve

condusă 
ministrul

fost con-

ÎNTÎLNIREA
INTERNAȚIONALA
A FORESTIERILOR
(Urmare din pag. I)

CAIAC-CANOE
• •

Dinamoviștii 
conduc în întîlnirea 
cu „Ferencvaros"

Pe lacul Snagov a început simbătă 
întîlnirea internațională de caiac- 
canoe dintre echipele Dinamo Bucu
rești și Ferencvaros Budapesta. Din 
cele 7 probe programate, sportivii 
dinamovișfi au cîștigat 6. lată princi
palele rezultate înregistrate : CAIAC 
SIMPLU [500 m) — A. Vernescu 
1'52’1/10; CANOE DUBLU (500 m) 
— A. Yernescu-A. Sciotnic 1'41'8'10; 
CAIAC 4 ț1 000 m) — Dinamo 
3'18'4/10; CAIAC SIMPLU (10 000 
m) — Hesi (Ferencvaros) 50'07''5/10.

AZI CAPITALĂ
TIR; Campionatele internațio

nale ale României, la poligonul 
Tunari, începind de la ora 9.

GIMNASTICA: Concurs Inter
național, în sala Dinamo, de la 
ora 16,30.

FOTBAL : Steaua—Rapid, Dina
mo București—Știința Craiova, pe 
stadionul „23 August”, începînd 
de la ora 15,45.

RUGBI t Steaua—Rulmentul Bîr- 
lad, Gloria—C.S.M.S. Iași, pe tere
nul Gloria, începînd de la ora 10 ; 
Progresul—Știința Petroșeni, pe te
renul Progresul, de la ora 17.

ATLETISM : Campionatele Ca
pitalei, pe stadionul Tineretului, 
de la ora 9.

POLO : Rapid—Steaua (juniori 
ți seniori), la bazinul Dinamo, în- 
ceplnd de la ora 11.

Internaționalele de tir se încheie astăzi
Juniorii romăni 
mele trei locuri 
standard.

pe pri- 
la armă

Simbătă, în penultima 
pionatelor internaționale 
țării noastre, care au loc la poli
gonul Tunari, s-au disputat între
cerile probei de armâ standard 
3*20 tocuri (senioare și juniori). 
La senioare, victoria a revenit țin- 
tașei CHIRA BOIKO (R.S.F.S. Rusă) 
cu rezultatul de 579 puncte, ur
mată de coechipierele sale Tamara 
Cerkasov — 573 puncte și Tamara 
Comaristova — 569 puncte. Pe lo
cul patru s-a clasat Iudith Moscu 
(România) — 564 puncte (perfor
manța constituie un nou record al 
țârii noastre).

zi a cani
de tir ale

La juniori, proba a fost domi
nată de concurențli români, care 
au ocupat primele 3 locuri în cla
sament : DECEBAL BECEA — 551
puncte, Al. Belinschi — 549 puncte 
ți Mihai Pavel 547 puncte.

Astăzi sînt programate probele 
de pistol calibru mare și armă 
standard 3X20 focuri (seniori).

n

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Rezultate înregistrate în prima zi 

a turneului internațional de fotbal (ju
niori), dotat cu „Cupa Cagliari’: Ferenc-

varos Budapesta — A.C. Milan 1—0 ; 
Steaua Roșie Belgrad — Internaz.ionale 
Milano 1—0 i Juventus Torino—A.S. 
Roma 2—0 •, Casale — Barcelona 0—0.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru 6, 7 și 8 

iunie. In țară : Vreme frumoasă cu ce
rul variabil, vor cădea ploi locale în 
estul țării la începutul intervalului. 
Vint slab pînă la potrivit din sectorul 
vestic. Temperatura în creștere. Mi
nimele vor fi cuprinse între 5 și 15 
grade, iar maximele între 17 și 27 
grade. în București : Vremea devine 
frumoasă cu cerul schimbător favora
bil aversei de ploaie. Vînt potrivit 
din vest.. Temperatura în creștere.

• Tînărul șerimer Eduard Vinokurov, 
din Leningrad, este noul campion unio
nal în proba de sabie. In finală, el a 
obținut 5 victorii, inclusiv la fostul cam
pion mondial Iakov Rîlski, clasat pe lo
cul doi.

• Cursa de 5 000 ni din cadrul con
cursului internațional de la Lorient a 
revenit cunoscutului atlet francez Michel 
Jazy, cronometrat în 13’38 ”2/10. L-au 
urmat Fayolle (Franța) — 13’42”2/10 și 
Bogusewicz (Polonia) 13’44 4,10 (record 
polonez egalat).

întîlnirea din acest an are 
ca scop să examineze pe larg 
progresele tehnicii silvice și in
fluența acestora pe plan social și 
economic. Pe de altă parte, con
gresul va analiza și influența pe 
care o are evoluția dezvoltării 
economice și sociale a omenirii 
asupra viitoarei orientări fores
tiere. Precum se vede, reuniunea 
de la Madrid nu are un caracter 
limitat, strict tehnic, ci unul mai 
larg, cu reverberații sociale.

Congresul va defini principiile 
politicii forestiere mondiale mo
derne. ținîndu-se seama de ten
dințele manifestate în consumul 
mondial de lemn și de p”oduse 
ale lemnului, cît și de perspecti
vele economice ale țărilor în curs 
de dezvoltare. Vor avea loc 
patru ședințe plenare, fie
care cu o temă : „Tendințele 
pe plan mondial privind produc
ția, consumul și piața lemnului", 
„Planificarea utilizărilor poten
țialului forestier", „Rolul institu
țiilor în dezvoltarea forestieră", 
„Finanțarea dezvoltării fores
tiere și industriei forestiere", 
în afară de ședințele ple
nare, vor avea loc 10 ședințe ale 
comitetelor tehnice, care vor exa
mina în amănunt probleme lega
te de tehnica împăduririlor, pro
tecția pădurilor, aspectul uman 
al muncii în pădure, industriile 
forestiere și multe altele.

La Madrid, țara noastră va 
fi o participantă activă la lucră
rile congresului. Vom avea 
ocazia să facem cunoscute ma
rile realizări și perspectivele eco
nomiei forestiere românești. Mai 
mulți specialiști români vor pre
zenta rapoarte despre înfăptui
rile țării noastre în domeniul 
silviculturii și industriei lemnu
lui. Acestea sînt înscrise pe a- 
genda de lucru a delegației Re
publicii Socialiste România.

Cu ocazia Congresului de la 
Madrid se organizează șl un fes
tival al filmului documentar cu 
tematică forestieră, la care tara 
noastră va prezenta filmele „Stă
vilirea torenților" și „Cerbul car
patin", Printre multe alte mani
festări culturale care vor însoți 
lucrările congresului se numără 
șl expoziția forestieră, unde vor 
fi și standuri cu diferite publi
cații științifice de specialitate, 
reviste, broșuri, pliante etc. Vom 
fi prezenți la aceste standuri cu 
diferite publicații — 
cercetările științifice 
tutului de cercetări 
„Revista pădurilor",
lemnului", „Mobila", Bibliografia 
forestieră română, manuale, tra
tate etc.

Dezvoltarea industriei 
chimice constituie o 
preocupare de seamă 
a Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar și a gu
vernului ungar. în ulti
mii 5 ani, producția a- 
cestei importante ramuri 
a economiei naționale a 
crescut de peste două 
ori, iar investițiile făcute 
au avut ca scop dezvol
tarea, în special, a între
prinderilor de îngrășă
minte chimice și a in
dustriei fibrelor și ma
terialelor sintetice. Ve
chile întreprinderi au 
fost reconstruite și lăr
gite, alte fabrici și secții 
noi au fost date în ex
ploatare.

De-a lungul Tisei au 
luat ființă combinate 
chimice moderne. La 
Tiszaszerderkeny — o- 
raș nou, răsărit în pusta 
ungară — a început să 
producă fabrica de în
grășăminte azotoase din 
cadrul 
chimic 
unul dintre cele 
mari obiective ale 
lui de-al doilea 
cincinal al R.P. Ungare; 
ea livrează anual agri
culturii 350 000 tone în
grășăminte. La combi
natul chimic din Szol- 
nok, care realizează o 
mare parte din produc
ția de acid sulfuric a 
țării, constructorii au 
dat în folosință o nouă 
fabrică de îngrășăminte 
superfosfatice.

în domeniul maselor 
plastice a sporit consi
derabil . cantitatea de 
fibre sintetice, mai ales 
prin intrarea în func
țiune a fabricii de mă
tase din fibre danulon 
din localitatea Nyerges- 
ujfalu — utilată cu ma
șini și agregate dintre 
cele mai moderne.

La dezvoltarea indus
triei chimice își aduc 
contribuția oamenii de 
știință. în cele 15 institu
te de cercetări științifice 
și în 
R. P. Ungară își 
fășoară în prezent 
vitatea numeroși 
cialișii în chimie, 
ire care 20 de 
demicieni și 40 de 
tori în științe. în labo
ratoare se fac cercetări 
legate de sarcinile de 
prim ordin ale produc
ției. La întreprinderea 
experimentală a indus
triei chimice din Vesz- 
prem, unde a luat naș
tere un adevărat orășel 
al chimișfilor, a fost ela
borat procesul de pro
ducție al unor mijloace

noi pentru protecția 
plantelor, ca „Adrina" 
și „Dieldrina”, al unei 
soluții chimice care a- 
pără mașinile și navele 
împotriva ruginei, al u- 
nor noi coloranți cu 
conținut de fier etc. 
Colaboratorii institutu
lui de cercetări din oraș 
lucrează în prezent la 
elaborarea metodelor 
de automatizare a di
ferite operații în între
prinderile industriei chi
mice.

Muncitorii, inginerii, 
tehnicienii desfășoară o 
intensă activitate pen
tru îndeplinirea planului 
pe anul în curs în in
dustria chimică, plan 
care prevede o creștere 
a producției de circa 
10 la sută.

Un orășel 
al cărbunelui

studiile și 
ale Insti- 
forestiere, 
„Industria

combinatului 
de pe Tisa — 

mai 
ce- 

plan

universităfile din

Mica localitate mi
nieră Komlo, despre 
care anuarele statistice 
ungare de acum trei 
decenii specificau doar 
că are 1 500 de locui
tori și o mică exploa
tare carboniferă, și-a 
schimbat radical înfăți
șarea în anii puterii 
populare. în 1948, statul 
hofărîse să investească 
51 milioane de forinți 
pentru modernizarea in
stalațiilor și lărgirea ex
ploatărilor carbonifere, 
astfel îneît minele din 
Komlo să poată livra 
zilnic 2 200 tone căr
bune cocsificabil pentru 
cuptoarele combinatului 
siderurgic din Dunauj
vâros. Constructorii a- 
veau o singură rezer
vă : resursele existente

aici vor justifica oare 
investițiile? Geologii 
au răspuns afirmativ. Și 
au avut dreptate. “ 
atît mai mult cu 
în vremea din urmă, s-a 
descoperit că 
le de 
ceasta 
inifial 
tone, 
de opt ori mai 
S-au construit noi mine, 
iar produefia a cres
cut considerabil : de 
la 35 de vagoane pe 
zi, inițial, ea a ajuns în 
scurt timp la 80, pentru 
ca astăzi să atingă 220 
de vagoane, adică să 
acopere pe de-a-ntregul 
necesitățile combinatu
lui din Dunaujvâros.

în același răstimp, lo
calitatea minieră, risipită 
pe versantele împădu
rite ale munților Mecs- 
ek, a devenit de nere
cunoscut. De-a lungul 
văii adinei, pe drumul 
cel mai scurt ce duce 
de la gurile pufurilor 
la turnurile înalte ale 
cocseriei, se întind ca
blurile funicularelor, pe 
care circulă continuu 
vagonete încărcate cu 
cărbune. Ceva mai la 
sud, peisajul capătă un 
aspect citadin. Pe pan
tele dealurilor, acope
rite altădată cu păduri 
dese, se cațără blocuri 
moderne, unele cu cite 
nouă etaje, înconjurate 
de grădini. Din vechiul 
sat n-a mai rămas decît 
ici-colo cîțe o casă ță
rănească, înghesuită pe 
o stradă dosnică. Komlo 
are astăzi 27 000 de lo
cuitori, populafie alcă
tuită în cea mai mare 
parte din tineret. Orașul 
dispune de fot mai mul-

cărbune 
regiune, 
le 10 
sînt în

Cu 
cîf,

rezerve- 
din a- 
evaluate 
milioane 
realitate 
bogate.

te școli, cluburi, cinema
tografe și alte institu(ii 
social-culturale. Komlâ 
se dezvoltă rapid, con
comitent cu deschiderea 
în raza sa de noi mine 
și exploatări carbonifere.

Institutul 
agronomic 
din Debrețin

Debrefinul e cunoscut 
de mult ca un impor
tant centru agricol al 
Ungariei. Noul 
de agronomie 
rat în oraș 
tărească renumele 
Clădirea modernă a 
stitutului, ridicată 
marginea orașului, 
îmbină armonios în 
samblul arhitectonic al 
cartierului în care a 
fost construită. întemeiat 
pe tradițiile vechii școli 
de agricultură înființate 
la Debrețin cu aproape 
un secol în urmă, in
stitutul are sarcina de 
a pregăti agronomi și 
specialiști pentru con
ducerea cooperativelor 
agricole de producție și 
a gospodăriilor de stat, 
în facultățile sale stu
diază 1 000 de studenți, 
dintre care 600 locuiesc 
la căminul dat recent în 
folosință. Cei mai 
sînt veniți de la 
trimiși la studii de 
perativele agricole 
de gospodăriile de sfat, 
urmînd ca după absol
virea institutului să se 
înapoieze, ca specia
liști, la unitățile lor 
gricole.

institut 
inaugu- 

vine să în- 
său. 
in
ia 
se 

an-

mulfi 
tara, 
coo- 

sau

a-

Z. MARIN

Komlâ, orașul minerilor

prin- 
aca- 
doc-

Congresul P.C. din Cehoslovacia

și-a încheiat lucrările
(Urmare din pag. I)

numeroși Invitați de peste hotare. 
La Congres a participat o delega
ție a Partidului Comunist Român, 
alcătuită din tovarășii Alexandru 
Bîrlădeanu, membru al Comitetu
lui Executiv și al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., condu
cătorul delegației, Manea Mănescu, 
secretar al C.C. al P.C.R., și 
Gheorghe Nițescu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Praga.

Luînd cuvîntul la închiderea 
dezbaterilor, A. Novotny a subli
niat că lucrările Congresului au 
confirmat încă o dată justețea 
liniei politice a partidului, adezi
unea întregului popor la această 
politică. Congresul nostru, a spus 
vorbitorul, a dovedit din nou u-

rîndurilor partidului, ex- 
atît tn aprobarea activi- 
pînă acum, cît și în ce 
elaborarea liniei politice

con-

ales 
din

Calmul britanic" pînă la fotbal
Următoarele cîfeva săp- 

tămîni sînt numărate cu o 
nerăbdare care nu mai are 
nimic comun cu proverbia
lul calm britanic. Febra a 
devenit generală și unele 
aspecte ale vieții cotidiene 
au început să graviteze în 
jurul factorului fotbal. Oda
tă cu primele întîlniri ale 
campionatului mondial din 
iulie, milioane de ochi vor 
fi ațintiți spre ceea ce se 
așteaptă să devină cel mai 
spectaculos eveniment din 
istoria sportului englez. Pe 
gazonul terenurilor din Lon
dra și din alte orașe va 
evolua tot ce are mai bun 
fotbalul mondial ; care pa
sionat al acestui sport nu 
va dori să vadă jucători de 
talia lui Pele sau Eusebio, 
deveniți, de pe acum, eroi 
de legendă ?

La stadionul „White City’ 
din Londra, unde se află 
sediul campionatului, se a- 
dună zilnic avalanșe de

scrisori din toate coifurile 
lumii — pînă și din insu
lele Pacificului. Zilele tre
cute, năpădit de afîfea ce
reri, intervenfii și presiuni, 
șeful oficiului de distribuire 
a biletelor și-a prezentat 
demisia. La hotelurile lon
doneze nu se mai găsește 
un singur loc ; stăruitoare 
apeluri sînt adresate popu
lației locale pentru a oferi 
„pat și breakfast” celor ce 
vin de peste mări și țări.

Tribunele nu vor putea 
adăposti decît un total de 
circa 2 400 000 de specta
tori. Cei peste 1 600 de 
ziariști acreditați ar dori să 
asiste simultan la mai multe 
meciuri. Ce te faci însă cu 
amatorii din alte fări — nu
mărați cu sutele de milioa
ne ? Posturile britanice de 
televiziune, care, acum cî- 
teva zile, și-au anunfat pro
gramul emisiunilor, au cal
culat că meciurile (mai pu
țin finala), transmise în 29

de fări prin relee terestre 
și cosmice, vor fi vizionate 
de circa 100 de milioane 
de telespectatori, prevăzînd 
însă o cifră de circa 400 
de milioane pentru finala 
de la „Wembley”, în me
morabila zi de 30 iulie. 
Printre altele se proiectea
ză ca la pauza dintre re
prize sau la sfîrșitul meciu
rilor, fazele golurilor să fie 
prezentate în mișcare lentă; 
printre comentatori vor fi
gura personalități cunoscute 
din lumea fotbalului — ju
cători, arbitri, antrenori.

Unele meciuri, în primul 
rînd cele unde joacă echi
pa Angliei, vor fi transmi
se direct, iar altele vor fi 
reproduse doar parțial. Fap
tul că alte emisiuni vor tre
bui scoase din program a 
stîrnif de pe acum o pro
fundă nemulfumire în rîn
dul audienței feminine, mai 
pufin atrasă de spectacolul

fotbalistic. „Asociafia femei
lor căsătorite” și alte orga
nizații ale femeilor au pro
testat la societatea de tele
viziune B.B.C., arăfînd că 
doresc păstrarea spectaco
lelor lor favorite, la orele 
obișnuite. Unii comentatori 
prevăd o creștere a animo
zității în numeroase familii, 

între timp, echipele fina
liste se pregătesc intens, 
antrenori și medici din di
verse țări sosesc aici pentru 
a studia condițiile climate
rice, cazarea, alimentele. 
Cei „22” ai lotului brazilian 
sînt așteptați să sosească 
la 7 iulie, deci cu numai 5 
zile înaintea primei lor în- 
tîlniri, cu echipa Bulgariei. 
Despre pregătirile echipe
lor însă, într-o viitoare co
respondentă.

Liviu RODESCU

Londra, prin telefon

nltatea 
primată 
tății de 
privește 
pentru dezvoltarea ulterioară, mul
tilaterală a societății socialiste. O 
deplină unitate de vederi s-a ma
nifestat, de asemenea, în aprecie
rea situației politice internaționale 
actuale. în continuare, A. Novotny 
a mulțumit oaspeților de peste ho
tare pentru saluturile aduse 
greșului.

Tot simbătă Congresul a 
Comitetul Central al P.C.
Cehoslovacia, format din 110 mem
bri și 56 membri supleanți, precum 
și Comisia centrală de revizie.

în prima sa plenară Comitetul 
Central a reales în funcția de 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia pe Antonin Novotny. 
Ca membri ai Prezidiului C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia au fost aleși: 
O. Cernik, J. Dolansky, A. Dubcek, 
J. Hendrych, M. Chudik, D. Kolder, 
B. Lastovicka, J. Lenart, A. Novot
ny, O. Simunek, iar ca membri 
supleanți ai Prezidiului: A. Kapek, 
M. Pastyrik, M. Sabolcik, S. Sa- 
dovsky și M. Vaculik.

în secretariatul C.C. au fost aleși: 
A. Novotny, J. Hendrych, D. Kol
der, V. Koucky, M. Pastyrik, F. 
Pecha, L. Strougal și M. Vaculik.

Congresul a adoptat apoi o serie 
de hotărîri și rezoluții care vor fi 
date publicității ulterior.

în încheierea lucrărilor partici- 
panții la Congresul P. C. din Ceho
slovacia au adoptat o declarație 
cu privire la agresiunea S.U.A. în 
Vietnam.

După ce se arată că S.U.A. lăr
gesc și intensifică agresiunea lor 
în Vietnamul de Sud și continuă 
bombardamentele asupra R. D. 
Vietnam, ucid populația pașnică, 
distrug orașe și sate, în declara
ție se spune : „Agresiunea și inter
venția S.U.A. se află în contradic
ție directă cu prevederile acordu
rilor de la Geneva din 1954, cu 
normele elementare de drept, cons-

tituie un atentat la dreptul inalie
nabil al poporului sud-vietnamez 
de a-și hotărî liber soarta. Ele re
prezintă o primejdie de lărgire 
continuă a războiului și amenință 
serios pacea din întreaga lume".

„Cel de-al XIII-lea Congres al 
P.C. din Cehoslovacia în numele 
întregului partid și al tuturor oa
menilor muncii din Republica 
noastră, se spune în declarație, dă 
o înaltă apreciere curajului și 
eroismului poporului vietnamez și 
își afirmă încă o dată solidarita
tea deplină cu lupta lui împotriva 
agresorilor americani, ca și solida
ritatea cu popoarele din Laos și 
Cambodgia. R. S. Cehoslovacă va 
continua să acorde sprijinul său 
deplin și ajutor poporului vietna
mez în spiritul unei prietenii sin
cere și al internaționalismului so
cialist".

în declarație se arată că R. S. 
Cehoslovacă sprijină cu hotărire 
revendicările juste ale poporului 
vietnamez formulate în cele patru 
puncte ale guvernului R. D. Viet
nam și în cele cinci puncte ale 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud și cere în 
mod energic încetarea bombarda
mentelor și a altor acțiuni agresive 
îndreptate împotriva R. D. Viet
nam de către S.U.A., retragerea 
materialului de război și a forțelor 
lor militare din Vietnamul de sud 
și încetarea amestecului în trebu
rile interne ale Vietnamului.

★

După terminarea lucrărilor con
gresului a avut loc o întîlnire to
vărășească între membrii C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia și oaspeții de 
peste hotare — participant la lu
crările congresului. La întîlnire a 
luat parte delegația Partidului Co
munist Român condusă de tovară
șul Alexandru Bîrlădeanu, membru 
al Comitetului Executiv și al Pre
zidiului Permanent al C. C. al 
P. C. R.
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Anglia si E.L.D.O.

Un participant la demonstrația împotriva elementelor de dreapta este 
escortat de poliție Telefoto : U.P.I.—Agerpres

PARIS 4 (Agerpres). — Hotărîrea 
guvernului britanic de a se retrage 
din E.L.D.O. (Centrul european de 
construire și lansare de nave spa
țiale, din care fac parte Anglia, 
R.F.G., Franța, Italia, Belgia, Olan
da și Australia) a fost primită cu 
îngrijorare de partenerii Angliei, 
în cercurile politice din Paris, ho
tărîrea Londrei este apreciată ca o 
lovitură puternică dată speranțelor 
colaborării tehnice a Angliei cu 
Europa occidentală în general, și 
cu Franța în special. Comentînd 
acest eveniment, ziarul „Le Monde" 
scrie că, zi de zi perspectivele co
laborării între Marea Britanie și 
Franța, precum și între Marea Bri
tanie și Europa occidentală se în
depărtează". Pe de altă parte, zia
rul guvernamental „La Nation", 
scria recent că o eventuală hotă-

| CORESPONDENȚĂ DIN RIO DE JANEIRO

REPUBLICA DOMINICANĂ

rîre a Angliei de a ieși din E.L.D.O. 
ar putea compromite politica viitoa
re a acestei țări în Europa și, totoda
tă, ar putea arunca îndoieli asupra 
celorlalte angajamente întreprinse 
de Anglia. „Britanicii vor ridica ast- 
felo barieră, care va fi greu de în
lăturat, între ei și o Europă lărgită 
în care ar dori să devină membru 
cu drepturi depline" conchide „La 
Nation". Fără îndoială, ziarul se 
referă la eventualitatea aderării 
Angliei la Piața comună.

Un purtător de cuvînt al guver
nului italian, guvern pe care Anglia 
l-a informat cu privire la hotărîrea 
sa, a declarat că această hotărîre a 
fost primită la Roma cu „neliniște 
și uimire". Cercurile politice italie
ne fac aceleași aprecieri în legătură 
cu viitorul relațiilor tehnice ale An
gliei cu Europa occidentală.

CONVORBIRI
IUGOSLAVO-IRANIENE

VIETNAMUL DE SUD

Ultimele știri sosite din 
Santo Domingo anunță că 
grupuri de cetățeni, îndeo
sebi tineri, parcurg stră
zile din centrul ' orașului 
pentru a protesta împotri
va fraudelor comise în a- 
legerile prezidențiale de 
miercuri. S-au produs cioc
niri cu forțele de poliție, 
în cîmpul politic, parti
dul revoluționar domini
can, al cărui lider este 
Juan Bosch, pregătește un 
denunț de „fraudă pe sca
ră largă”, care s-ar fi 
produs în alegeri. De ase
menea, mișcarea „14 iunie’ 
a distribuit manifeste cu 
•un cuprins asemănător. 
Federația națională a func
ționarilor publici a lansat 
o chemare la grevă gene
rală.

Lucrurile s-au petrecut 
astfel : după ce rezultatele 
din primele 50 de distric
te electorale indicau un 
considerabil avans al lui 
■Juan Bosch, situația s-a 
modificat brusc în favoa
rea lui Joaquin Balaguer, 
candidatul așa-numitului 
partid reformist; preferat 
al S.U.A.

După ultimele rezultate 
publicate de comisia elec
torală, care nu sînt însă 
definitive, Balaguer dis
pune de 754 403 voturi, 
Juan Bosch de 517 784 vo
turi și Rafael Bonnelly da 
45 073 voturi.

După cum s-a anunțat, 
deși numărătoarea voturi
lor nu s-a încheiat, Bala
guer a și ținut primul dis
curs în calitate de „pre
ședinte ales”, promițînd 
formarea unui guvern de 
uniune națională și decla- 
rînd că forțele străine de 
ocupație vor trebui să ră- 
mînă în țară pînă după 
întîi iulie (ziua in care ar 
urma să fie instalat la pre
ședinție) și că, în orice 
caz, retragerea lor ar fi 
efectuată „numai dacă or
dinea publică ar permite 
aceasta”.

Brusca 
zultalelor 
Balaguer 
priză generală în rîndurile 
observatorilor, înfrucît a- 
ceștia prevedeau victoria 
lui Bosch cu peste 70 la 
sută din voturi. Pentru a- 
ceasta există cîfeva expli
cații la care se referă co
mentatorii. Mai întîi, afir
mă ei, majoritatea voturi-

re- 
îui

inversare a 
în favoarea 
a provocat sur-

lor favorabile lui Balaguer 
au provenit din districtele 
de provincie, unde posi
bilitățile de supraveghere 
a urnelor de către „obser
vatorii imparțiali” sînf a- 
proape nule. Purtători de 
cuvînt ai partidului revo
luționar dominican denun
țaseră cazuri flagrante 
cînd șefi militari sau po
tentați locali au terorizat 
literalmente pe alegătorii 
simpatizanți ai lui Bosch.

în al doilea rînd, după 
ce celălalt candidat de 
dreapta, Rafael Bonnelly, 
s-a arătat dispus să aban
doneze competiția electo
rală în favoarea lui Bala
guer, a devenit limpede că 
între cei doi (și prin a- 
ceasfa între forțele pe 
care le reprezintă) există 
o înțelegere pentru a îm
piedica cu orice preț vic
toria lui Bosch. Formal, din 
considerente strategice, 
Balaguer a refuzat oferta, 
dar propunerea lui Bonnel
ly era de fapt un semnal a- 
dresat alegătorilor pe care 
conta. Ca dovadă este 
faptul că numărul voturilor 
date pentru Bonnelly este 
neînsemnat. în sfîrșit, după 
cum a informat în repe
tate rînduri presa domini
cană, dintre ce' trei candi
dați, Balaguer a desfășu
rat campania electorală 
cea mai costisitoare.

Mulți comentatori consi
deră că, indiferent de re
zultatul global definitiv, 
alegerile din Republica 
Dominicană nu puteau să 
exprime adevărata voin
ță a poporului, din mo
ment ce s-au desfășurat 
în cadru! unor limite pre
stabilite, din care cea mai 
vizibilă și implacabilă este 
prezența pe pămîntul do
minican a militarilor străini 
din trupele de ocupație 
„interamericane” în mare 
majoritate nord-americane.

Urnele nu au rezolvat 
problemele politice ale 
nvcii republici. Aceste 
probleme nici nu puteau 
fi rezolvate în condițiile 
în care imperialismul ame
rican s-a amestecat în mod 
brutal în treburile sale 
interne, încălcînd dreptul 
sacru ai poporului domi
nican de a-și rezolva sin
gur problemele în confor- 
mitaie cu voința sa.

V. OROS

CORESPONDENȚĂ DIN DORTMUND

Congresul Partidului so
cial-democrat din Ger
mania occidentală, care 
s-a desfășurat la Dort
mund cu începere de la 
1 iunie, s-a încheiat sîm
bătă. Nu este pentru pri
ma dată cînd un congres 
al P.S.D.G. a avut loc 
aici, în metropola indus
trială a landului Renania 
de nord — Westfalia, în 
centrul regiunii Ruhr. în 
acest land, mai mult de 
trei sferturi din orașele 
mari sînt conduse de 
primari social-democrați, 
iar numărul membrilor 
P.S.D.G. este de aproape 
200 000.

La congresul ținut în 
sălile marelui complex 
Westfalenhalle au parti
cipat, în afară de cei a- 
proape 400 de delegați, 
reprezentanți ai altor par
tide social-democrate, ob
servatori diplomatici și 
peste 500 de ziariști din 
R.F.G., R.D.G. și alte țări.

Una dintre chestiunile 
aflate în centrul atenției 
delegaților a fost propu
nerea P.S.U.G. cu privire 
la stabilirea de contacte 
între cele două partide, 
sub forma unui schimb de 
oratori. La congres, mulți 
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Patrioții au atacat 
periferia Saigonuiui

„torță vie tl® A 9-a
® Lupte violente în provincia

Qui Nhon
te pierderi de ambele 
părți.

au 
lei 
la

s-au ciocnit cu 
guvernamentale 

infanteria ame- 
XJn purtător de 

militar american a

S
AIGON 4 (A- 
gerpres). For
țele patriotice 
sud-vietnameze 
lansat în cursul zi- 

de vineri atacuri 
periferia Saigonuiui,

unde 
trupe 
și cu 
ricana, 
cuvînt
precizat că trupele ameri
cane au intervenit după 
ce patrioții amenințau să 
paralizeze traficul de pe 
fluviul Saigon. Lupte 
violente au fost semnala
te în regiunea de coastă a 
Vietnamului de sud, res
pectiv în provincia Qui 
Nhon, între patrioți și 
trupele satelite sud-co- 
reene. Au fost înregistra-

Din telegramele agen
țiilor de presă transmise 
sîmbătă după-amiază re
iese că „moderații" din 
conducerea budistă de la 
Saigon și-au impus punc
tul de vedere față de cei
lalți conducători religioși, 
luîndu-se hotărîrea „de a 
se abandona lupta directă 
împotriva generalilor", 
cum scrie agenția France 
Presse. Noua poziție a 
conducătorilor budiști sai- 
gonezi este relevată și în- 
tr-un comunicat semnat 
de Thien Hoa, al doilea 
vicepreședinte al Institu
tului budist din capitala 
sud-vietnameză. Dar ma
rea masă a budiștilor nu

renunță la acțiunile de 
protest, continuîndu-se 
șirul tragic al sinucideri
lor. După ce sîmbătă di
mineața doi credincioși 
și-au pus capăt vieții, tot 
în aceeași zi un tînăr bu
dist și-a dat foc la una 
din pagodele din nordul 
orașului Quang Tri. „Este 
cea de-a noua victimă din 
rîndul credincioșilor bu- 
diști de la începutul cam
paniei de proteste împo
triva conducerii militare 
Ky-Thieu“, menționează 
agenția Reuter. Moartea 
tragică de la Quang Tri 
a unui tînăr de numai 15 
ani a provocat o nouă 
manifestație antiguver
namentală. După proce
siunea rituală de la pa
godă, 200 de budiști s-au 
îndreptat spre reședința 
reprezentantului servi
ciilor de ajutor american 
din Quang Tri. Ei au fost 
însă opriți de o companie 
a regimului militar saigo- 
nez.

După un scurt interogatoriu 
luat de judecătorul mili
tar de instrucție, democratul 
spaniol Silverio Ruiz Daimiel 
a fost transferat cu cîteva zile 
în urmă la închisoarea pro
vincială de la Carabanchel. 
Care e vina sa ? Afară de fap
tul că este un patriot și un 
vechi combatant din Rezisten
ță, nici cei care-1 acuză nu 
știu exact ce altă «vină» are. 
La 5 iunie 1948, el a fost con
damnat la 30 de ani închisoare 
pentru «delicte» comise în 
1942.

După 18 ani petrecuți în în
chisorile franchiste, Silverio 
Ruiz este adus acum din nou 
în fața tribunalului militar. De 
data aceasta, «delictele» da
tează din... 1936, iar în pronun
țarea sentinței vor fi luate în 
considerare antecedentele din 
1942.

Din acuzațiile formulate îm
potriva sa un singur lucru 
reiese clar : se caută un nod 
în papură. în acest scop jus
tiția spaniolă nesocotește 
propriile sale legiuiri : în baza 
articolului 249 al codului jus
tiției militare, faptele care s-au 
comis cu peste 20 de ani în 
urmă se prescriu 1

în cercurile opiniei publice 
spaniole și în special în cele 
ale opoziției democratice se 
apreciază că, prin această în
scenare, autoritățile franchiste 
vor să dea o lecție «de inti
midare» și aceasta cu atît mai 
mult cu cît în momentul de 
față în rîndurile studenților, 
muncitorilor și intelectualilor 
se desfășoară o luptă susținu
tă pentru drepturi democra
tice.

N. S.

BELGRAD 4 — Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
La Belgrad au început sîmbătă di
mineața convorbirile oficiale dintre 
președintele R.S.F.I., I. B. Tito, și 
Șahinșahul Iranului, Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr. La con
vorbiri participă din partea iugo
slavă Iakov Blajevici, vicepreședin
te al Vecei Executive Federale, 
Marko Nikezici, secretar de stat 
pentru afacerile externe, .. Bogdan 
Țrnobîrnia, secretar general al pre

ședintelui republicii, Jiga Vodușek, 
ambasadorul Iugoslaviei la Tehe
ran, și Nikola Milicevici, șeful Di
recției politice din Secretariatul de 
Stat pentru Afacerile Externe. Din 
partea iraniană, la convorbiri par
ticipă Abbas Aram, ministrul afa
cerilor externe, și Ahmad Eghbal; 
ambasadorul Iranului la Belgrad. 
A avut loc un schimb de păreri 
referitor la relațiile bilaterale și la 
situația internațională.

Pierderi suferite 
de trupele colonialiste 
portugheze

DAKAR 4 (Agerpres). — Detașa
mentele de partizani din Guineea 
portugheză și Insulele Capului 
Verde au lansat o serie de atacuri 
încununate de succes asupra for
țelor militare portugheze _din a- 
ceastă colonie, se spune intr-un 
comunicat dat publicității la Dakar 
de Partidul african al independen
ței din Guineea portugheză și In
sulele Capului Verde. Partizanii au 
ucis 139 de soldați și ofițeri por
tughezi și mercenari și au rănit 
peste 200. Totodată, au fost distruse 
și avariate 22 de mașini militare 
portugheze și au fost capturate 107 
arme de diferite tipuri.

Ridicarea blocadei asupra
NICOSIA 4 (Agerpres). — în 

urma discuțiilor care au avut loc 
la Nicosia între președintele Ma
karios, pe de o parte, și reprezen-

DECLARAȚIE A M. A. E.

AL R. D. VIETNAM

PLENARA C.C. 
AL P.P.R.M.

ULAN-BATOR 4 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția Mon- 
țame, la 4 iunie, la Ulan-Bator a 
avut loc cea de-a X-a plenară a 
C.C. al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol. Plenara a anali
zat raportul C.C. al P.P.R.M. care 
urmează să fie prezentat celui de-al 
XV-lea Congres al P.P.R.M. și re
zultatele discutării proiectului de 
program al P.P.RJM. în organiza
țiile de partid, în conferințele oră
șenești și regionale de partid. La 
plenară a rostit o cuvîntare J. Țe- 
denbal, prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M.

Plenara a aprobat în unanimita
te raportul C.C. care va fi prezen
tat congresului și proiectul de pro
gram ăl P.P.R.M. și a hotărît să 
prezinte celui de-a! XV-lea Con
gres al P.P.R.M. spre dezbatere 
proiectul de program al P.P.R.M.

cartierului ciprioților turci
tantul special al secretarului ge
neral al O.N.U. în Cipru, Carlos 
Bernardes, și generalul Martola, 
comandantul forței O.N.U. din 
Cipru, pe de altă parte, guvernul 
cipriot a hotărît să ridice, înce- 
pînd de sîmbătă ora 23 (ora locală), 
blocada instituită asupra cartieru
lui ciprioților turci din Nicosia. 
După cum se știe, această măsură 
a fost luată de guvernul cipriot 
în urma exploziilor repetate ale 
unor bombe în cartierul ciprioți- 
lor greci.

La Saigon, în ciuda sîrmelor ghimpate, manifestanfii se îndreaptă spre centrul budist, 
scandînd lozinci antiamericane și împotriva guvernului Ky

IN FAVOAREA
DIALOGULUI
INTERGERMAN

vorbitori s-au declarat de 
acord cu acest dialog și 
și-au exprimat părerea că, 
după primele două întîl- 
niri prevăzute la Karl- 
Marx-Sfadf, în R.D.G., și 
Hanovra, în R.F.G., con
tactele vor trebui conti
nuate. în raportul său, 
președintele P.S.D.G., 
Willy Brandt, a susținut, 
de asemenea, ideea dia
logului cu P.S.U.G., dar 
a cerut ca el să fie abor
dat „fără iluzii”. Pe de 
altă parte, Brandt a făcut 
aprecieri pozitive cu pri
vire la dezvoltarea eco
nomiei R,D. Germane, iar 
în cercurile de presă care 
au urmărit congresul s-a 
relevat că, chiar dacă a- 
cesfe aprecieri au fost 
pline de rețineri, ele con

stituie totuși un pas îna
inte spre recunoașterea 
unei situații reale. Totoda
tă, președintele P.S.D.G. 
a făcut propunerea de a 
se crea un consiliu vest- 
german pentru coordo
narea și impulsionarea 
contactelor intergermane, 
din. care să facă parte 
reprezentanții tuturor par
tidelor din Bundestag.

Referindu-se la rezulta
tul alegerilor pentru Bun
destag din septembrie a- 
nul trecut, președintele 
partidului a exprimat pă
rerea că P.S.D.G, nu și-a 
atins scopul propus, dar 
nici nu a pierdut. „Cu 14 
milioane de voturi, a spus 
el, nu sînfem o sectă, nici 
un partid slab, ci un par
tid puternic, pe cala spra

majoritate”. Problema 
coaliției cu Uniunea creș- 
tin-democratică, a spus 
Brandt, nu este actuală.

în chestiunea adoptării 
de către Bundestag a unei 
legislații „excepționale" 
pentru starea de urgență, 
atitudinea conducerii
P.S.D.G. se deosebește de 
cea a congresului sindica
telor vest-germane. în 
timp ce acest congres a 
respins cu cîteva săpfă- 
mîni în urmă proiectul le
gislației excepționale, cri
ticat de forțele progre
siste, Brandt s-a declarat 
dispus să-l accepte în 
mod condiționat, și anu
me dacă „securitatea 
constituțională” nu va fi 
lezată.

în problemele politicii 
externe, Brandt a decla
rat că politica R.F.G. ar 
cîștiga în influență dacă 
ar „contribui activ la des
tinderea în Europa”. Cu 
toate acestea, președintele 
P.S.D.G. s-a pronunțat 
pentru menținerea și în
tărirea blocului N.A.T.O. 
W. Brandt a arătat însă 
că nu este necesar ca 
R.F. Germană să posede 
dreptul la arme atomice și 
s-a pronunțat categoric 
împotriva oricăror efor
turi pentru acces direct 
sau indirect la potenția
lul atomic al N.A.T.O.

Șt. DEJU

Pe Lună nu e praf
PASADENA 4 (Agerpres). — 

Oamenii de știință de la centrul 
spațial Pasadena au comandat 
sîmbătă, prin radio, declanșarea 
unui dispozitiv montat pe unul 
din picioarele sondei lunare Sur
veyor, aselenizată recent, cu aju
torul căruia pe suprafața lunii s-a 
proiectat un jet puternic de aer. 
Experiența a fost repetată, iar ca
merele de luat vederi au transmis 
pe Pămînt mai multe fotografii 
din care reiese că pe suprafața 
Lunii, în acel loc, nu există praf. 1

GH AN A

100 de zile de
ACCRA 4 (Agerpres). — Genera

lul Ankrah, președintele Consiliu
lui Național de Eliberare din Gha
na, a rostit o cuvîntare radiodifu
zată, în care a făcut bilanțul acti
vității consiliului în cele 100 de 
zile care au trecut de la preluarea 
puterii în țară de către militari. 
„Armata, a declarat el, nu intențio
nează să mențină puterea în țară 
pentru o perioadă nedefinită". Con
siliul Național de Eliberare, a spus 
el, a instituit un comitet politic în
sărcinat cu elaborarea căilor pentru

HANOI 4 (Agerpres). — La 4 Iu
nie, un purtător de cuvînt al Mi
nisterului de Externe al R. D. 
Vietnam a dat publicității o decla
rație în legătură cu planul regi
mului de la Saigon și al guvernu
lui S.U.A. de a folosi observatori 
O.N.U. pentru farsa electorală ce 
se pregătește în Vietnamul de sud. 
Declarația menționează că, prin 
cererea de a se trimite observatori

Zborul navei 
„Gemini — 9"

4 TREIA ÎAIÎLAIRE 
SPAȚIALA SUSPENDATA

CAPE KENNEDY 4 (Agerpres). 
— Nava cosmică americană 
„Gemini-9", avînd la bord pe cos- 
monauții Thomas Stafford și 
Eugene Cernan, și-a continuat 
zborul sîmbătă — cea de-a doua 
zi a evoluției sale în spațiul cos
mic. După cele două întîlniri spa
țiale cu racheta „Atda", realizate 
în prima zi de zbor, cei doi cos- 
monauți urmau să realizeze o a 
treia întîlnire, de această dată 
printr-un contact direct (înșuru
bare). Pentru această nouă tenta
tivă de întîlnire spațială trebuia 
mai întîi înlăturată placa antiter- 
mică care a astupat orificiul de 
legătură de pe racheta „Atda". 
Această placă a protejat racheta 
în timpul lansării, dar nu s-a des- 
prins de rachetă după plasarea pe 
orbită, așa cum se prevăzuse. 
Pentru îndepărtarea ei au fost 
puse în funcțiune micromotoarele 
rachetei „Atda" prin telecomandă 
de la stațiile de pe Pămînt, dar 
acțiunea nu a reușit. Totodată a 
fost amînată pentru 24 de ore și 
ieșirea în spațiul cosmic a cosmo
nautului Eugene Cernan, din cauză 
că atît el cît și Thomas Stafford 
sînt obosiți după manevrele efec
tuate în prima zi de zbor.

guvernare
o eventuală trecere la un guvern 
civil.

Potrivit declarației sale, un nu
măr de nouă întreprinderi de stat 
care au fost naționalizate vor fi re
date investitorilor particulari. După 
ce a vorbit despre negocierile ce 
au loc în prezent la Londra între 
o delegație ghaneză și reprezentan
ții cercurilor financiare internațio
nale, menționează U.P.I., „genera
lul Ankrah a mulțumit Marii Bri
tanii pentru colaborarea și ajutorul 
acordat Ghanei în vederea rezolvă
rii dificultăților ei financiare".

al O.N.U. la așa-numltele alegeri 
din Vietnamul de sud, guvernul 
militar de la Saigon și S.U.A. ur
măresc să „legalizeze" clica mario
netă a lui Ky șl Thieu. Caracterul 
de farsă al acestor alegeri este 
demonstrat și de faptul că ele ur
mează să se desfășoare sub ame
nințarea armelor celor 260 000 de 
militari americani și mai mult de 
jumătate de milion de soldați ai 
regimului de la Saigon și ai spriji
nitorilor săi. în declarație se arată 
că O.N.U. nu este competentă să 
intervină în problema vietnameză. 
Pentru ca problema să fie soluțio
nată, se arată în declarație, guver
nul S.U.A. trebuie să accepte pozi
ția în patru puncte a guvernului 
R. D. Vietnam și să înceteze bom
bardamentele și celelalte acte de 
război întreprinse împotriva R. D. 
Vietnam, iar problemele interne 
ale Vietnamului de sud să fie so
luționate de poporul sud-vietna- 
mez în concordanță cu programul 
Frontului Național de Eliberare. 1

CANADA

Azi, alegeri 
în Quebec

QUEBEC 4 (Agerpres). în pro
vincia Quebec din Canada alegăto
rii se prezintă duminică la urnele 
de vot pentru a reînnoi mandatele 
celor 108 membri ai Adunării Le
gislative. La aceste alegeri, prime
le care au loc într-o zi de dumini
că în Canada, și-au prezentat can
didați opt partide politice. Lupta 
principală însă se va da între Par
tidul liberal,, de guvernămînt, a că
rui secție din Quebec este condusă 
de Jean Leșage, șef al guvernului 
local, și Partidul Uniunea națională, 
de opoziție.

UH SOFIA. Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, preșe- 
dintele Consiliului de Miniștri al It. P. Bulgaria, a primit la 3 

iunie o delegație japoneză alcătuită din Yudzen Isida, deputat în par
lamentul Japonez, secretar general al Federației japoneze a uniunilor 
țărănești, și Tomiuki Takada, deputat, secretar organizatoric ai 
iederajiei.

H| VANCOUVER. Ministrul afacerilor externe al Canadei, Paul 
Martin, a declarat că tara sa își va retrage bazele militare de pe 

teritoriul francez înainte de 1 aprilie 1967 și duce în prezent trata
tive cu o altă tară pentru amplasarea lor.

R. S.

PRAGA. — La invitația guvernului cehoslovac, Couve de Mur- 
ville, ministrul afacerilor externe al Franței, va face o vizită în 
Cehoslovacă între 25 și 27 iulie.

M BELGRAD. — In localitatea Podgorlta, de lingă Liubliana, a fost 
dat in funcțiune un nou reactor nuclear cu o putere de 250 kW. 

Acesta este destinat perfecționării cercetătorilor științifici și produc
ției de izotopi radioactivi pentru Institutul de cercetări nucleare din 
Liubliana și pentru a asigura necesitățile economiei.

H| SALISBURY. — Autoritățile de la Salisbury au restabilit sîm- 
bătă legătura telefonică cu reședința guvernatorului legal brita

nic din Rhodesia, Humphrey Gibbs, a anunțat secretarul acestuia. 
După cum se știe, legătura telefonică a fost tăiată la numai cinci zile 
după declararea unilaterală a independentei de către regimul lui 
Smith.

DM TOKIO. — Consiliul national japonez pentru interzicerea armei 
atomice și cu hidrogen a hotărît sîmbătă convocarea între S și 7 

august a.c. a unei conferințe la care să participe șl delegați de peste 
hotare. Conferința va discuta interzicerea armei atomice și cu hidro
gen și întărirea solidarității în lupta pentru pace.

I BONN. — Companiile miniere din bazinul carbonifer Ruhr (R.F. 
Germană) au închis sîmbătă pentru 24 de ore un mare număr de 

mine. Peste 60 000 de mineri au fost afectați de această hotărtre. Se 
pare că această acțiune constituie un răspuns la hotărîrea minerilor 
de a organiza o grevă împotriva politicii patronilor, care încearcă să 
iasă din impasul cauzat de acumularea unor mari cantități de cărbune 
pe seama muncitorilor.

BRAZZAVILLE. — Potrivit unui comunicat al Mișcării populare 
“ pentru eliberarea Angolei, detașamente de partizani au supus 
unui puternic foc de mortiere și mitraliere un post militar portughez 
situat tn regiunea Cabinda. Inamicul a suferit mari pierderi în oameni 
și materiale de luptă.

M ROMA. — Parlamentul Italian a aprobat vineri o nouă lege cu 
“ privire la amnistie. Se așteaptă ca în următoarele zile legea să 
fie semnată de’ președintele Sarăgat. în IrSza acesteia vor fi amnis- 
tiați dețlnutii condamnați pentru delicte comise înainte de 31 ianuarie 
1966 la pedepse pînă Ia trei ani închisoare și pînă ia 2,5 milioane lire.

■9 BUENOS AIRES. Juan Palmero, ministrul de Interne al Argenti- 
™ net, a făcut o declarație ziariștilor în care a dezmințit zvonurile 
privind eventualitatea unei lovituri de stat. El a subliniat că în în- j 
treaga tară domnește o situație absolut normală.
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