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ÎNCHEIEREA LUCRURILOR CONEERINfEI ORCANIUȚIEI 

DE PARTID A ORAȘULUI UUCUREȘH
Sîmbătă s-au încheiat lucră

rile Conferinței organizației de 
partid a orașului București.

La lucrările Conferinței au 
participat tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Gheorghe Apostol. 
Ilie Verdeț, numeroși invitați 
— membri ai C.C. al P.'Ll:. 
și ai guvernului, cadre de 
conducere din întreprinderile 
Capitalei, din instituții cen
trale de stat, instituții științi
fice și culturale, din organiza
țiile de masă.

în continuarea dezbaterilor 
au luat cuvîntul numeroși 
delegați și invitați. Partici-

panții la discuții au relevat 
entuziasmul cu care organiza
țiile de partid, oamenii mun
cii din Capitală au primit 
proiectele de Directive ale 
Congresului al IV-lea al parti
dului, precum și proiectul de 
statut al partidului. Ei au 
făcut propuneri cu privire la 
unele prevederi din proiectele 
de Directive ale Congresului 
al IV-lea al PAIR. și cu pri
vire la proiectul de Statut al 
Partidului Comunist Român, 
într-o rezoluție adoptată. Con
ferința și-a exprimat întreaga 
adeziune fată de aceste docu

mente care deschid perspecti
ve luminoase pentru înflorirea 
patriei și fericirea poporului 
nostru.

Primit cu aplauze furtunoa
se, în încheierea dezbaterilor, 
a luat cuvîntul tovarășul Ni
colae Ceaușescu, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.R. Cuvîn- 
tarea a fost subliniată în re
petate rânduri cu vii și pre
lungite aplauze.

Conferința a aprobat o ho
tărâre care prevede măsuri 
pentru continua ridicare a ni
velului muncii organizațiilor 
de partid din Capitală, per

fecționarea activității organe
lor de stat și economice.

A fost ales apoi noul Comi
tet orășenesc de partid, pre
cum și Comisia de revizie și 
delegații la Congresul al IV- 
lea al P.M.R.

Delegații la conferință au 
adresat o telegramă Comite
tului Central al P.M.R., in 
care exprimă hotărârea lor și 
a tuturor oamenilor muncii 
din Capitală de a munci neo
bosit pentru traducerea în 
viață a mărețelor sarcini ce 
vor izvorî din documentele 
celui de al IV-lea Congres al 
partidului.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
PRIM-SECRETAR AL COMITETULUI CENTRAL AL P. M. R.

LA CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI DE PARTID A ORAȘULUI BUCUREȘTI

Dragi tovarăși.

Vă rog să-mi permite;: 
transmit din partea Comitetu
lui Central al partidului un sa
lut călduros delegaților la con
ferință, comuniștilor din orga
nizația de partid București, tu
turor oamenilor muncii cm 
Capitala patriei noastre sc-tis- 
liste.

Conferința a făcut un bilanț 
al muncii desfășurate de oa
menii muncii din București, al 
rezultatelor obținute in mie- 
plinirea sarcinilor trasate ce 
cel de-al III-lea Congres al 
partidului, a dezbărat directi- 
vele privind dezvoltarea eco
nomiei naționale în anii 1MB— 
1970, planul de dezvoltare a 
resurselor energetice si elec
trificării țării pînă in acte 1975. 
precum și proiectul de States 
al partidului nostru.

Toți tovarășii care au Luat 
cuvîntul au înfățișat pe larg 
conferinței succesele obținute 
de colectivele în mijlocul căro
ra își desfășoară activitate®, 
multiplele preocupări ale or
ganelor de partid și de stat 
îndreptate spre îndeplinirea m 
cele mai bune cor.diti: a ssr- 
cinilor actuale și de viitor. Me
rită subliniat nivelul înalt ai 
discuțiilor, competența 
torilor, care au relevat expe
riența pozitivă a organizat::' r 
de partid, au criticat unele 
neajunsuri și au făcut nume
roase propuneri pentru îmbu
nătățirea activității în toate 
sectoarele de muncă. Caracte
ristica tuturor cuvântărilor. a 
întregii conferințe, a fost ex
primarea aprobării unanime a 
proiectelor de Directive și a 
proiectului de Statut — docu
mente de însemnătate esenția
lă pentru partidul și poporul 
nostru.

Conferința a subliniat pu
ternic justețea liniei politice 
marxist-leniniste a partidului 
nostru, hotărirea comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii din 
Capitală de a înfăptui neabă
tut linia partidului, de a-și a- 
duce contribuția la continua 
înflorire a patriei noastre socia
liste. Dezbaterile au scos încă 
o dată în evidență forța politi
că și organizatorică a organi
zației de partid din București, 
unitatea sa în jurul Comitetu
lui Central al partidului.

Referindu-se în continuare 
la succesele deosebite cu care 
întregul popor român întîmpi- 
nă cel de-al IV-lea Congres 
al partidului, primul secretar 
al C.C. al P.M.R. a spus :

Rezultatele obținute pînă a- 
cum indică faptul că planul va 
fi și în acest an nu numai rea
lizat, dar și depășit; la sfîrși- 
tul planului șesenal, producția 
industrială va fi de 2,24 ori 
mai mare față de 1959, depă- 
șindu-se astfel prevederile sta
bilite de Congresul al III-lea 
al partidului. In acești ani au 
fost construite sute de între
prinderi și secții noi în toate 
regiunile țării; într-un ritm 
deosebit s-au dezvoltat indus
tria constructoare de mașini și 
industria chimică ; o mare a- 
tenție a fost acordată înzestră
rii industriei cu utilaje și teh
nică avansată.

Una din cele mai mari rea
lizări obținute în acești ani 
este terminarea cooperativiză
rii agriculturii care a marcat 
victoria deplină a relațiilor so
cialiste de producție în socie
tatea noastră, lichidarea pen
tru totdeauna a exploatării o- 
mului de către om ; s-au creat 
condiții pentru avîntul conti
nuu al agriculturii socialiste, 
s-a întărit și mai mult alianța 
dintre clasa muncitoare și ță
rănimea muncitoare — baza 
orînduirii noastre socialiste.

Producția agricolă, deși nu a 
crescut conform prevederilor 
Directivelor Congresului al 
III-lea al partidului— așa cum 
se subliniază în proiectul Di
rectivelor celui de-al IV-lea 
Congres — a asigurat pe de
plin aprovizionarea oamenilor 
muncii, a industriei bunurilor 
de consum cu materii prime, 
precum și. unele disponibilități 
pentru export. Succesele în
semnate obținute de gospodă
riile agricole de stat, de nume
roase cooperative agricole în 
creșterea producției agricole 
cerealiere și animaliere, de
monstrează marile rezerve de

pas e-aa 
ssL Cad

Tot ceea ce am Scad, tova
răși, a fast îndreptat totdeau
na spre rezolvarea cennțetor 
vitale ale poporului nostru, tot 
ceea ce a întreprins partidul 
nostru a fost pus în slujba în
floririi patrie*. Realizările ob
ținute sfat rodul muticii eroi
cei noastre clase namcitoare. a 
țârânhni:. mtelectuaHtățc. Ele 
demonstrează capacitatea crea
toare a poporului eriberat de 
sub jugul exploatării care, 
stăpîn pe soarta sa. își clădește 
o viață îmbelșugată și fericită. 
Formarea omnhri nou. t—r--- 
t rector al socaiisrotete. făuri
tor conștient al propriei sale 
istorii, este una din cele sta- 
mari realizări ale reeinttete 
democrat-popular.

Succesele obținute fa aceas
tă perioadă în construcția so
cialistă confirmă încă o dată 
justețea politicii partidului 
nostru de aplicare creatoare a 
învățăturii marxist-leniniste 
la condițiile noastre concrete, 
orientarea eforturilor sere in
dustrializarea socialistă a ță
rii, dezvoltarea cu precădere a 
industriei grele și îndeosebi 
a industriei constructoare de 
mașini

Pentru realizările obținute 
pînă acum, pentru contribuția 
adusă la construcția socialis
mului în patria noastră, feli
cit din toată inima pe comu
niștii, pe toți oamenii muncii 
din Capitală și le doresc noi 
succese în activitatea lor.

In continuare, tovarășul Ni
colae Ceaușescu a spus:

Avem multe realizări cu 
care pe drept cuvînt poporul 
se mindrește. Nu trebuie să ui
tăm însă că în activitatea 
noastră mai persistă unele 
neajunsuri. La unele din ele 
s-au referit Directivele, la o 
parte v-ați referit și dv. aci. 
Sînt convins că dacă astăzi am 
începe să realizăm Directivele 
celui de-al III-lea Congres am 
face-o în condiții și mai bune. 
Unele lucruri puteau fi reali
zate, desigur, mai bine decît 
le-am realizat. Subliniez acest 
lucru pentru că sarcinile care 
ne stau în față în anii viitori 
cer din partea noastră să luăm 
toate măsurile pentru înlătura
rea neajunsurilor, pentru a 
asigura ca toți comuniștii, toa
te organele de partid și de 
stat, toți oamenii muncii să lu
creze și mai bine, înfăptuind 
la un nivel superior sarcinile 
celui de-al IV-lea Congres al 
partidului.

Deși se referă îndeosebi la 
dezvoltarea economiei, preve
derile Directivelor reprezintă 
de fapt un program de dezvol
tare multilaterală a întregii 
noastre societăți; ele au un 
conținut profund realist și mo
bilizator, bazat pe tot ce am 
înfăptuit pînă acum, pe anali
za științifică a necesităților și 
posibilităților de care dispu
nem. La întocmirea proiectelor 
de Directive s-a pornit nu de 
la dorințe, ci de la realități. 
Tocmai de aceea întregul po
por le-a primit cu satisfacție 
și aprobare deplină; realizarea 
lor va însemna un nou pas 
înainte pe calea ridicării pa
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Crearea mrei poteroxe in
dustrii socialiste, care va *£- 
gura ocuparea te secarei ccc- 
cteăter a! earner. -ate~ra> 
a majorității pnțr;tarte acri.e 
a țării, este rtrcâșii viețe. îs- 
beîșagate și fericite a poporu
lui român, a dezvaităro cocri- 
roue a soeăetâțzi noastre socia
liste. a indepeadectet Si strve- 
rmităte nafiaeale a pocriei 
noastre. Astfel. țara noastă va 
păși înainte, cri Ia roi cr ma
te țările ><»■«■*■ socsaEste.
pe drumul socii'.-—

Țteind seama de rezervele 
mari de care rf.ynr agricul
tura noastră și de necesitatea 

proiectul de Direrirre prevede 
acordarea de fonduri faKS»- 

pentro dezvoltarea bazei tec- 
nieo-materiale a acesteia, pen
tru mecanizare, irigații ; de a- 
semenea. se prevăd 
importante pentru 
producției de îngrășăminte 
chimice. Folosind cu pricepere 
baza tehnică-mate rată. rume
nii muncii din agrirtetură au 
sarcina de a asigura sporirea 
într-un ritm mat înalt a pro
ducției agricole vegetale și a- 
nimale. Există toate condițiile 
ca prevederea de creștere a 
producției cu circa 20 la sută 
să fie nu numai realizată, ci 
și depășită.

Sarcini importante revin în 
viitorii 5 ani oamenilor muncii 
din Capitală. Paralel cu îmbu
nătățirea dotării întreprinde
rilor existente, se vor construi 
întreprinderi noi. O atenție 
deosebită va trebui să se acor
de scurtării termenului de 
construcție a noilor capacități 
de producție, realizării pro
ducției stabilite prin plan în 
cel mai scurt timp de Ia da
rea în folosință. Organizația 
de partid din Capitală va tre
bui să manifeste o și mai mare 
grijă pentru folosirea utilaje
lor cu care sînt înzestrate în
treprinderile. Este necesar să 
se tragă învățăminte din nea
junsurile care au existat în a- 
ceastă direcție în ultimii ani 
în cîteva întreprinderi cum 
sînt: „Danubiana", Fabrica de 
radiatoare și băi, Uzinele „23 
August" și altele. Eforturi spo
rite trebuie îndreptate spre 
creșterea productivității mun
cii, reducerea prețului de cost, 
realizarea de economii la con
sumul de materiale și combus
tibil. îmbunătățirea calității 
producției trebuie să stea în 

Peri, j dervcesarea eeocami- 
te ooastre. se prevede ca te 
—5 ri să Se te- 
tesctte 2SB—386 Jei.
Dacă vrea calcula, votn vedea 
că pertro fiecare locuitor se 
rrressesc rroa: rima 2500 lei, 
iar fa 5 am area 12 503 lei. 
Iacă âe ce este necesar să a- 

reâei o ater^ie deosebită fe- 
r— — =. și pe ce chdtutei a- 
eeșri bate Fiecare din cei că
rora E s-a tecredtețat o răs- 
pcrotere mai mare sau mai 
găcă te ririreprinderi sau in 
aparate! de stat, răspunde te 
fața clase* nrmritoare, a po- 
poruhxi de fetei cum vor fi 
gospodăriți acești bani. Tre
buie să depunem toate efortu
rile neutru folosirea economi
coasă a fondurilor de investiții, 
pentru trtutearea lor în scopul 
pentru care au fost alocate, cu 
remită te economice ma-rime

O parte însemnată din volu
mul tetei de investiții revine 
creștete București. Aceasta 
pune șaretei mari în fața ta- 
terer organelor de partid și de 
stat dte Capitală. Sfat necesare 
măsuri de .mtemătățire a ac- 
trritățlî de proiectare și de 
execuție, lucru la care s-au re
ferit. de altfel, mai mulți to
varăși te cadrul conferinței. 
Nu doresc să insist asupra 
lor, dar cred că Conferința or
ganizației de partid din Bucu
rești, unde își desfășoară acti
vitatea majoritatea întreprin
derilor sau institutelor de 
proiectare, trebuie să atragă a- 
tenția asupra necesității îm
bunătățirii activității acestor 
instituții. Ele trebuie să dea 
proiecte mai bune, care să țină 
seama de cerințele tehnicii a- 
vansate. dar care, totodată, cu 
minimum de cheltuială, să asi
gure o maximă eficiență eco
nomică a întreprinderilor pro
iectate.

Sume importante sînt alo
cate pentru construcția de lo
cuințe. pentru dezvoltarea ba
zei materiale a învățămîntu- 
lui și a cercetărilor științifi
ce. Se vor construi circa 
300 000 de apartamente, din 
care aproape o treime în 
București; se va îmbunătăți 
confortul 
creșterea 
cuit și 
sajului. 
lor 
se 
mult spirit inovator, să se re
nunțe la tendința de uniformi
zare a soluțiilor arhitecturale. 
Tn anii viitori va începe con
strucția în București a Poli
tehnicii, a Centrului de tele
viziune și a Teatrului Națio
nal.

r____ ,__ _____ _ Realizarea obiectivelor cin-
continuare, permanent, în cen-. analului cer® din partea ca>

apartamentelor prin 
spațiului de 

perfecționarea fini- 
în realizarea 

construcții trebuie 
dea dovadă de

lo-

noi- 
să 

mai

rație* de partid București 
serioase pentru iznba-

derilor de ccostructii si a ac- 
trvității de proăectare.

In continuare, pronte secre
tar al C.C. al PAL3- a sjxs:

Dezvte tarea prodartsei mdu- 
«tziale S agneoie. prevăzută 
6e proiecteLe de Directive, va 
duce la creșterea vemttete na- 
țteoal cu circa O Ia sută, te- 
tr-un ritm mediu anual de 
cmca 7 la sută. In IF?3 veni
tul națirnal pe locuitor va 5 
de 4,5 cri mai mare dect te 
>338. Salariul real al oarpete- 
Jor numeri se prevede să 
crească pînă in 19T0 cu circa 
30—25 la sută fată de 1965.

Organele si r—gA-T^ț-re de 
partid vor trecte să rna-ifrstc 
si mai mtetă atEnfie față de 
nxxfițnle de muncă si de via
tă ale aamerte.tr muncii, față 
de real 172 rea tuturor prevede- 
r-Jcr de creștere a tevetehri de 
trai al poporohri.

Tovarăși.

Trăim tetr-c epocă de mari 
prefaceri revotețicnare. ca
racterizată și prte înfăptuirea 
unei nui revoluții tehnice de 
o amploare fără prececeni. 
Sociali ^irte creează toate con- 
citele pentru ca cuceririle 
stiteiei și tehnicii să fie puse 
la bal& organizării activității 
economice, a dezvoltării în
tregii societăți. în proiectul 
de Directive se vorbește des
pre necesitatea imbunătătiri. 
coatmoe a activității științifi
ce. in pas cu dezvoltarea ști
inței universale. Multe ramuri 
ale activității de cercetare 

■ . i.. reaBMft di Bâ
rnă și se bucură de o înaltă 
apreciere, atrt în țară cit și 
peste hotare. Cu toate acestea 
sînt cometei de activitate ști
ințifică unde mai avem multe 
de făcut. Este greșită părerea 
că dacă poți importa utilaje 
sau mașini din străinătate, 
procese tehnologice sau licen
țe. nu mai trebuie să desfă
șor! activitate de cercetare 
proprie. Această concepție 
duce la răminerea in urmă 
nu numai în domeniul cerce
tării științifice, dar, în ultimă 
instanță, în dezvoltarea eco
nomică și socială.

Dezvoltarea în ritm susținut 
a construcției socialiste cere 
îmbunătățirea continuă a ac
tivității științifice, îmbinarea 
armonioasă a cercetării funda
mentale cu cercetarea aplica
tivă puse în slujba economiei 
și culturii. în conferință, mai 
mulți tovarăși s-au referit la 
importanța activității de cer
cetare științifică. Viața a do
vedit că nu se poate face o 
împărțire artificială a celor 
două domenii; de multe ori, 
pornind de la cercetarea apli
cativă, s-a ajuns la descoperiri 
fundamentale care au rămas 
în istoria societății omenești. 
De aceea, noi considerăm că 
este necesar ca cercetarea fun
damentală și cea aplicativă să 
se îmbine armonios, să mear
gă mină în mînă, să se com
pleteze reciproc și, împreună, 
să slujească interesele po
porului, progresul științei și 
Culturii.

Este necesar ca oamenii de 
știință să participe și mai activ 
la rezolvarea tuturor pro
blemelor construcției socia
liste, atît în economie cit și 
în celelalte domenii de acti
vitate. în București există, 
după cum se știe, cele mai 
multe institute de cercetare 
științifică. Sîntem convinși că 
comuniștii din Capitală care 
lucrează în acest domeniu își 
vor îndeplini cu cinste sarci
nile care le revin.

în. continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus :

Complexitatea tot mai mare 
a obiectivelor construcției so
cialiste impune îmbunătățirea 
continuă a muncii de conduce
re în toate domeniile de acti
vitate. O dată cu creșterea răs
punderii personale a fiecărui 
activist de partid și de stat, 
este necesară dezvoltarea mun
cii și a răspunderii colective 
în conducerea activității eco
nomice și de stat. Numai prin 
consultarea celor mai buni ac
tiviști de partid și de stat, a 
celor mai buni specialiști, prin 
unirea gîndirii și eforturilor 
colective, vom putea obține re- 

ztetateăe cete mai tealte fa ac- 
tivriatea noastei.

P-oectui de SiaTri al pazti- 
dtete acordă o acecțte deose- 
băâ creșterti a rolu
lui rxte teăter al partidului fa 
roate deaentee de activitate. 

fi—farța, unitatea și de- 
teocratiscnte partidului nostru, 
democratism care caracteri
zează, de altfel. întreaga noa
stră societate sonaiistă.

Hstârirea plenarei Comitetu
lui Central de a puopune Con
gresului al IV-lea ca partidul 
să se z urnească Partidul Co
munist Romă" corespunde 

au avut loc in tara noastră, 
caractertete de clasă, retxrfu- 
țicnar al partidului nostru, cit 
și scopului final — construc
ția soccetăte comuniste.

Organizația de partid din 
Capital- este cea mai puterni
că -'-g-a—locală. Ea nu
mără peste zece la sută din 
munărte total al membrilor 
și candidațijor de partid, dis- 
pune de un puternic activ de 
partid $i de stat și are toate 
condițiile să-și îndeplineas
că cu succes marile sarcini 
ce-i revin în anii următori. 
Este necesar ca Comitetul oră
șenesc de partid București, 
comitetele raionale, toate co
mitetele de partid și birourile 
organizațiilor de bază să pună 
în centrul atenției lor munca 
colectivă, ca factor hotărîtor al 
desfășurării in condiții bune a 
întregii activități de partid ; să 
acorde mai multă atenție or
ganizării îndeplinirii hotărâri
lor. repartizării activiștilor de 
partid în munci corespunză
toare capacităților lor politice 
și profesionale, promovîndu-i 
cu mai multă încredere pe cei 
ce prin activitatea lor au do
vedit că nu precupețesc nici 
un efort pentru traducerea în 
viață a liniei partidului, slu
jesc cu devotament patria, 
poporul.

Creșterea rolului organizații
lor de partid în conducerea 
întregii activități de construc
ție a socialismului cere ridica
rea continuă a nivelului ideo
logic și de cultură generală al 
comuniștilor. însușirea mar- 
xism-leninismului nu înseam
nă, după cum vă reamintiți 
că spunea Lenin, învățarea 
mecanică a unor teze generale 
despre comunism, ci însușirea 
științei și culturii celei mai 
înaintate. în această direcție 
trebuie să-și desfășoare acti
vitatea propaganda de partid ; 
organele noastre de partid 
trebuie să ajute la ridicarea 
nivelului de cunoștințe gene
rale al tuturor comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii.

Trebuie să avem în vedere 
că mai continuă să se facă 
simțite influențe ale ideologiei 
burgheze, care pătrund pe di
ferite căi și din afară. Consi
der că bine au făcut acei to
varăși care în cadrul confe
rinței s-au referit la această 
problemă. Contactul, legătura 
permanentă cu tot ceea ce e 
mai bun în cultura și știința 
universală nu înseamnă pre
luarea necritică a tot ceea ce 
se produce peste hotare ; dim
potrivă, aceasta cere o atitu
dine critică, distingerea a 
ceea ce e just, folositor po
porului nostru, construcției 
socialiste, de ceea ce trebuie 
respins ca necorespunzător 
societății noastre.

Lărgirea democrației socia
liste — a spus în continuare 
vorbitorul — participarea ac
tivă a maselor largi populare 
la dezbaterea tuturor proble
melor vieții de partid și de 
stat, a politicii noastre inter
ne și internaționale cer o ac
tivitate neobosită de explicare 
și lămurire a liniei generale a 
partidului. în același timp, 
este necesar să ținem trează 
vigilența revoluționară, să nu 
uităm că elemente aparținînd 
claselor dispărute, fără nici o 
perspectivă istorică în patria 
noastră, mai încearcă cite c 
dată să strecoare ici-colo. 
mentalități străine modului 
de a gîndi și trăi al poporului 
nostru. Asemenea manifestări 
trebuie combătute prin mobi
lizarea largă a oamenilor 
muncii, prin opinia de masă. 
Să folosim mai activ și mai 
intens în munca noastră ase-

metode care oglindesc 
rari «mul societății noa

stre socialiste.
Un rol de seamă revine in 

privința aceasta organizațiilor 
obștești. Sindicatele trebuie 
să desfășoare o muncă susți
nută. să mobilizeze mai larg 
oamenii muncii, atit în înde
plinirea sarcinilor de produc
ție, in întărirea controlului 
obștesc, cit și la participarea 
activă pentru rezolvarea tutu
ror problemelor construcției 
socialiste.

După cum se subliniază în 
proiectul de Statut, formarea 
tinerei generații de construc
tori ai socialismului și comu
nismului e o sarcină de onoa
re a întregului nostru partid. 
De aceea, organele și organi
zațiile de partid trebuie să 
pună în centrul activității lor, 
ca o preocupare permanentă, 
educarea tineretului în spiri
tul dragostei de muncă, al 
respectului față de tradițiile 
de luptă ale clasei muncitoa
re, ale poporului, al devota
mentului față de partid și pa
tria socialistă, în spiritul pă
cii și prieteniei între popoare.

în continuare, referindu-se 
Ia activitatea de creație lite- 
rar-artistică, tovarășul Nico
lae Ceaușescu a spus :

Am ascultat cu multă plă
cere cele spuse aici de tovarășii 
Radu Beligan, Titus Popovici, 
Zaharia Stancu. Ei ne-au re
latat despre viața țăranilor 
din Țara Crișului, despre cei 
din Teleorman; ne-au vorbit 
de asemenea despre aprecierile 
deosebit de frumoase de care 
se bucură oamenii noștri de 
artă dincolo de hotarele țării. 
Toate acestea ne-au bucurat. 
Este adevărat că avem multe 
lucruri bune, multe realizări 
prin care arta, literatura noa
stră au contribuit și contri
buie la ridicarea nivelului ge
neral de cultură al întregului 
popor, la crearea omului nou. 
Dar oamenii muncii doresc și 
mai mult. Nu avem de Ioc in
tenția să le spunem creatori
lor de artă cum să scrie, cum 
să picteze, cum să com
pună sau cum să interpre
teze pe scenă. Acestea sînt, 
intr-adevăr, așa cum spunea 
tovarășul Beligan, meserii 
care trebuie învățate. Fiecare 
redă fenomenele vieții prelu- 
crîndu-le artistic în felul său, 
cu înțelegerea și talentul 
său. Dar, una este forma de 
prezentare, expresia artistică, 
în diverse stiluri, și alta 
conținutul operei de artă. 
Ceea ce poporul nostru doreș
te de la oamenii de artă este 
ca operele lor să redea veridic 
viața, preocupările, lupta sa 
să se identifice cit mai deplin 
cu aspirațiile sale și să expri
me cit mai plastic viața mi
nunată de astăzi, făurită sub 
conducerea gloriosului nostru 
partid comunist. în Capitală 
își desfășoară activitatea o 
parte însemnată a oamenilor 
noștri de artă și literatură, 
ceea ce pune în fața organi
zației de partid din București 
sarcini deosebite și în acest 
domeniu de activitate.

Tovarăși,

Realizările obținute de po
porul nostru în construcția 
socialistă sînt o contribuție la 
victoria socialismului și păcii 
în lumea întreagă. România 
își întemeiază politica sa ex
ternă pe prietenia și colabo
rarea strînsă cu țările socia
liste, dezvoltînd în același 
timp relații de colaborare cu 
toate țările, indiferent de 
orînduirea lor socială.

După cum este cunoscut, 
cursul evenimentelor interna
ționale este din ce în ce mai 
mult determinat de forțele 
socialismului și păcii care se 
ridică cu hotărîre împotriva 
politicii imperialismului. Cu 
toate acestea, nu se poate să 
■iu subliniem că în ultimul 
■ imp cercurile imperialiste au 
trecut la o serie de acțiuni 
agresive ce pun în pericol pa
cea omenirii. Intervenția în 
Vietnamul de sud și bombar
darea teritoriului R. D. Viet
nam arată că cercurile impe
rialiste din S.U.A. nu au re
nunțat la încercarea de a-și 
impune cu forța dominația. 
Sînt pe deplin îndreptățite în

grijorarea stîrnită de aceste 
acțiuni in rindul tuturor po
poarelor, minia cu care po
poarele se ridică împotriva 
politicii agresive a imperialis
mului american.

Poporul român condamnă 
cu toată tăria aceste acte a- 
gresive și cere încetarea lor 
imediată, își exprimă deplina 
solidaritate cu lupta poporu
lui vietnamez, cere ca poporul 
vietnamez să fie lăsat să-și 
rezolve singur problemele sale 
interne.

Provoacă, de asemenea, în
grijorare intervenția S.U.A. 
în Republica Dominicană, sub 
pretextul așa-zisului „pericol 
comunist". Pînă și presa bur
gheză și-a pus întrebarea : 
oare pentru cei 70 de comu
niști cit s-a declarat de către 
persoane oficiale că ar fi par
ticipat la evenimentele din 
Republica Dominicană, tre
buiau trimiși mai bine de 
30 000 de militari americani ? 
Desigur că pretextul invocat 
nu a putut fi crezut de ni
meni. Este îndreptățită între
barea pe care și-o pune opi
nia publică : cit valorează cu
vintele despre pace rostite de 
diferiți conducători americani, 
cînd ei trimit trupe și avioane 
în diferite părți ale lumii, 
ucigînd fără justificare băr
bați, femei și copii?

Intensificarea acțiunilor a- 
gresive ale cercurilor imperia
liste cere și mai imperios uni
rea tuturor forțelor păcii pen
tru zăgăzuirea acestor acțiuni, 
pentru salvgardarea păcii. Mai 
mult ca oricînd, este necesară 
întărirea unității țărilor so
cialiste, a mișcării comuniste 
și muncitorești mondiale, a 
mișcării de eliberare naționa
lă, a tuturor forțelor care se 
pronunță împotriva politicii 
războinice a imperialiștilor. 
Acționînd unite, aceste forțe 
sînt în stare să împiedice dez
lănțuirea unui nou război 
mondial.

împreună cu celelalte țări 
socialiste, cu toate statele iu
bitoare de pace, R. P. Româ
nă se pronunță cu hotărîre 
pentru încetarea cursei înar
mărilor, interzicerea și distru
gerea armelor nucleare, des
ființarea blocurilor militare, 
retragerea trupelor și lichida
rea bazelor străine de pe teri
toriul altor state, înfăptuirea 
dezarmării. Țara noastră con
sideră că trebuie înlăturate 
rămășițele celui de-al doilea 
război mondial prin semnarea 
Tratatului de pace german.

Ne exprimăm deplina soli
daritate cu lupta de elibera
re națională a popoarelor sub- 
jugatej Popoarele trebuie lă
sate să-și hotărască liber soar
ta lor, fără nici un amestec 
din afară. Considerăm că fie
care popor, mare sau mic, tre
buie să-și aducă o contribuție 
activă la apărarea păcii în 
lume.

Partidul Muncitoresc Ro
mân și guvernul Republicii 
Populare Române vor milita 
în continuare pentru întărirea 
unității țărilor socialiste, a 
mișcării comuniste și munci
torești, pentru unirea tuturor 
forțelor păcii, vor dezvolta 
relațiile de colaborare cu toa
te țările, indiferent de orîn
duirea lor socială. La baza 
relațiilor internaționale trebu
ie să stea respectarea princi
piilor independenței și suve
ranității, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile in
terne ale altor popoare. Nu
mai pe această bază se pot 
dezvolta relații normale, de 
adevărată egalitate între 
state.

Dragi tovarăși,

Oamenii muncii din Capita
lă, la fel ca întregul nostru 
popor, întîmpină cel de-al IV- 
lea Congres al partidului prin 
muncă plină de avînt pentru 
înflorirea patriei noastre so
cialiste.

Urez comuniștilor și tuturor 
cetățenilor orașului București 
noi succese în realizarea sar
cinilor ce le revin în con
strucția societății socialiste >

(Cuvîntarea a fost subliniată 
în repetate rinduri de partici- 
panții la conferință cu aplauze 
puternice, prelungite).

aamerte.tr


NICHITA STÂNESCU

Se cuvine acum poetul s-aducă spre laudă științei 
Cuvinte cu £Iorile-ntoarse-n lăuntru-n silabe 
aidoma trupului care își (ine 
cea mai vie stare a sa în străfundul marin 
al pieptului.

Inimă, se cuvine acum poezia să fie 
ideilor luptătoare, stăpinite de adevăr, 
asemenea pînzelor umflate de vînt împingind in. 
cu patimă orizontală, corabia.

Se cuvine acum să fie privire 
fiece vers, Ia ochiul fosforescent al științei, 
vestind forma de-o fluidă emoție 
a viitorului țării.

TREPTE
Din ce în ce mai mult
in trecem lucrurile
și atunci
eind ele ne ajung din urmă 
le și cunoaștem de demult 
aidoma unor ființe 
cu care am copilărit.

Luăm viteză,
și de-asupra țării
cerul
devine elastic vestind 
viitoarele turnuri cu care 
visurile noastre, an și copilărit împreuna 
și-acum
se gîndesc la ele
ca la niște vechi prieteni.

Răspundem 
la sesizările

Ploaie la comandă pe terenurile ocupate cu Iucernă din co
muna Movilița, regiunea București

Foto: AGERPRES

SESIUNE

TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ
BAIA MARE (de 

la corespondentul no
stru) :

La Întreprinderea 
„1 Septembrie" din 
Satu Mare a avut loc 
a 5-a sesiune de co
municări tehnico- 
științifice cu tema. 
„Noutăți în construc
ția și tehnologia de 
fabricație a aparate
lor de gătit și încăl
zire de uz casnic'. 
Au participat repre
zentanți din Ministe
rul Industriei Ușoare,

specialiști din institu
tele politehnice Bucu
rești și Cluj precum 
și cadre tehnice și 
inginerești din între
prinderile „Flacăra“ 
Ploiești, „Emailul ro
șu" Mediaș, „Arădea
nă" Arad și reprezen
tanți ai întreprinderi
lor furnizoare de ma
terii prime.

Cu acest prilej, au 
fost făcute 12 comu
nicări dintre care a-

mintim pe cele refe
ritoare la noutăți in 
construcția mașinilor 
de gătit cu gaze li
chefiate și electrice, 
obținerea unor piese 
din tablă de formă 
specială prin ambuti- 
zare și presare la 
strung, metode, pro
cedee de lucru și u- 
tilaje folosite la pre
gătirea suprafețelor 
în vederea protejării 
anticorozrce și a de- 
corațiundor.

La 1 iulie — practica studenților
Recent tov. prof. ing. TIBERIU GOLGOȚIU, pro

rector al Institutului politehnic din Iași, a răspuns 
redactorului nostru. Ion Tronac, la următoarele 
întrebări :

1. Care sînt principalele aspecte ale organizării 
practicii în acest an ?

2. în ce stadiu se află pregătirile ?
Reproducem mai jos răspunsurile primite.

„O serie de probleme orga
nizatorice ale practicii în pro
ducție au fost reglementate 
încă de la începutul anului u- 
niversitar. Astfel, în luna oc
tombrie, s-a întocmit bugetul 
necesar efectuării practicii, au 
fost prevăzute în planul de 
activitate al fiecărui cadru 
didactic orele afectate pentru 
îndrumarea practicii studenți
lor (anul trecut am avut di
ficultăți datorită întîrzierii cu 
care s-a făcut acest lucru). în 
cadrul consiliului științific al 
institutului, comisia de prac
tică a prezentat o informare 
asupra desfășurării practicii 
de anul trecut, pe baza căreia 
s-a alcătuit un plan de mă
suri, stabillndu-se elementele 
de bază ale organizării practi
cii din acest an. în activitatea 
sa, această comisie a ținut, de 
asemenea, seama de preciză
rile făcute de Ministerul în
vățământului în legătură cu 
noul sistem de efectuare a 
practicii.

în primul rînd, s-a căutat a- 
sigurarea unei îndrumări cît 
mai competente a studenților 
în timpul practicii. Pentru a- 
ceasta, s-a mărit numărul ca
drelor didactice care îi vor 
însoți pe studenți. Dacă anul 
trecut un cadru didactic în
druma în medie 34 de stu- 
denți, anul acesta un cadru 
didactic se ocupă de îndruma
rea unui număr de 7 pînă la 
16 studenți. Tot aici trebuie 
spus că a crescut numărul ca
drelor didactice cu titluri su
perioare. care vor îndruma 
practica studenților. în acest

an studenții vor fi însoțiți la 
practică de 16 conferențiari. 
54 șefi de lucrări, 109 asistenți 
și .13 preparatori. Am fost ne- 
voiți să apelăm și la 13 pre
paratori, dar aceștia vor fi tri
miși în întreprinderile unde 
fac practică grupuri mai mari 
de studenți, asigurînd astfel 
dublarea lor de către un ca
dru didactic cu experiență.

merării acestora și pentru a- 
sigurarea unei concordante 
exacte între subiectele lucră
rilor de diplomă propuse și 
profilul întreprinderilor.

Considerăm că vom asigura 
astfel un conținut mai bogat 
și mai adine practicii, întrucît 
și întreprinderile se pot ocupa 
mai îndeaproape de îndruma
rea studenților din anul IV 
cînd numărul acestora este 
mai mic. Pentru anul IV am 
ales ca locuri de practică chiar 
întreprinderi cu profil de pro
ducție ceva mai restrâns — 
„Luceafărul“-București. ,.Sin- 
teza“-Oradea. întreprinderea 
de celuloză și hîrtie — Zăr- 
nești — unde am repartizat 
cîte 2 pînă la 5 studenți. O 
dispersare mare există și ia

CONFRUNTAREA 
CU PRODUCȚIA

Pentru asigurarea unei în
drumări mai profunde la anul 
IV am mărit in acest an de la 
2 la 3 săptămâni perioada în 
care cadrele didactice se ocu
pă de îndrumarea și controlul 
practicii studenților.

Temele pentru proiectele de 
diplomă au fost stabilite și co
municate anului IV încă de 
la începutul semestrului HI, 
studenții fiind orientați asu
pra problemelor pe care tre
buie să le urmărească în în
treprinderi în timpul practicii.

Un alt aspect important care 
ne-a preocupat mult in acest 
an a fost alegerea locurilor de 
practică. Am mărit numărul 
întreprinderilor alese ca loc 
de practică, ia ideea neaglo-

anul IV al Facultății de con
strucții și Facultății de hidro
tehnică, aceasta pentru că 
ne-am orientat spre șantierele 
care oferă cele mai intere
sante aspecte de proiectare și 
execuție, metodele, procedeele 
și utilajele cele mai moderne. 
Desigur, această dispersare 
creează dificultăți de îndru
mare, însă noi socotim că în 
anul IV studenții sînt suficient 
de maturi pentru a înțelege 
rostul venirii lor în practică, 
ne bazăm foarte mult pe se
riozitatea lor. La anii II am 
urmărit, dimpotrivă, reparti
zarea in grupuri mai mari, 
respectind omogenitatea gru
pelor de studii din timpul a- 
nului. în general am făcut a-

legerea locurilor de practică 
în perspectiva unei perioade 
de 3 ani, căutând astfel a per
manentiza contactul cu între
prinderile. lucru care ușurează 
desigur organizarea practicii 
de la an la an. atât pentru noi 
cit și pentru întreprinderi. Noi 
am făcut astfel de propuneri 
și în anii trecuți. insă consta
tăm că in fiecare ar. ni se cere 
din nou să propunem locurile 
de practică. Bănuim că mo
tivele pot fi găsite la nivelul 
colaborării Ministerului învă
țământului cu ministerele de 
resort unde sînt încă probleme 
nerezolvate care împiedică 
perfectarea unei planificări a 
locurilor de practică pe o pe
rioadă de 3 ani. Ținem să su
bliniem că realizarea unei a- 
semenea planificări de per
spectivă are mari avantaje și 
ar contribui foarte mult la o 
mai bună organizare a practi
cii.

Echipamentul de protecție a 
fost asigurat și pus la punct 
în primele luni ale semestru
lui II. Au fost tipărite con
tractele și caietele de practică, 
într-un cuvînt, baza materială 
este asigurată.

în aceste zile se definiti
vează grupele de practică, sînt 
numiți responsabilii acestora.

Au fost numiți din vreme 
14 conferențiari și șefi de lu
crări care să ia legătura cu 
întreprinderile pentru înche
ierea convențiilor și organi
zarea prealabilă a practicii 
(întocmirea planurilor de 
practică în funcție de profilul 
secțiilor, de înzestrarea lor 
tehnică). Aceștia n-au putut 
însă lua legătura cu întreprin
derile pînă la sfîrșitul lunii 
mai, așa cum ne propusesem, 
întrucît Ministerul Industriei 
Metalurgice și Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Ma
șini au întîrziat în mod neju
stificat să ne comunice locu
rile de practică1*.

In secția chimică a Laboratoru
lui central de analize și încer
cări al Ministerului Industriei 
Ușoare, chimista Mioara Voiau- 
lescu determină gradul de alb 

al unei probe de celofibră
Foto: AGERPRES

SĂPTĂMÎNA 
VIITOARE 

PE ECRANE

• ARENA CIRCULUI

------•------ ------

UN NOU MUZEU
Al SATULUI

Vedere parțiali din atelie
rul ringuri de la Filatura 

Romanească de bumbac

Foto: AGERPRES

Realizat de studiourile coreene, 
filmai in culori „Arena circului" 
este construit pe foarte interesante 
numere de circ.

Filmul face o paralelă între via
ța artiștilor de circ din trecut și 
de azi din R.P.D. Coreeană.

Regia este semnată de Han Hi 
Cer.

• FIUL CĂPITANULUI BLOOD
Realizare comună a studiourilor 

spaniole și italiene, „Fiul căpita
nului Blood." aduce pe ecranele 
noastre pe Sean Flynn, iiul cunos
cutului actor american cu același 
nume.

Interesant de reținut iaptul că, 
dacă tatăl — Eroii — a jucat în 
filmul „Căpitanul Blood", fiul 
— Sean — joacă în „Fiul căpita
nului Blood".

Regia filmului aparține lui Tuli 
De Micheli.

• FEMEIA NECUNOSCUTĂ
In noua producție a studiourilor 

din R.A.U., o femeie își sacrifică 
viața pentru fericirea fiului ei.

Rolul principal feminin este de
ținut de actrița Sadia, care a 
mai apărut pe ecranele noastre în 
fimul „Nevasta nr. 13".

Regia aparține lui Mahmud Zul- 
fiar, care semnează și în calitate 
de coautor al scenariului.

raionul Tecuci: Sesizarea dv. a 
fost înaintată Consiliului raional 
al Sindicatelor „23 August". In 
urma cercetării faptelor relatate 
ni s-a comunicat că : în confor
mitate cu legile în vigoare, aveți 
dreptul în anul 1964 la un con
cediu de odihnă de 15 zile, în
trucât ați lucrat 5 luni în func
ția de mecanic utilaje, profesiune 
pentru care angajații au dreptul 
la un concediu de 21 de zile, și 
7 luni ca mecanic depanare, cu 
drept de concediu de 12 zile.

Deoarece nu aveți o vechime 
în producție de peste 5 ani, nu 
puteți beneficia de sporul de ve
chime la calculul concediului.

Soreanu Leon, Gherla, regiu
nea Cluj : Ați semnalat într-o 
scrisoare trimisă redacției noastre 
că în comuna Dîrj.a, raionul 
Gherla, a început în anul 1963 
construcția unui magazin mixt, 
care nu a fost însă terminat. Sfa
tul popular al raionului Gherla, 
care a cercetat situația semnalată 
de dv., ne înștiințează că această 
situație se datorește faptului că 
construcția magazinului prin con
tribuția cetățenilor s-a făcut fără 
documentație și avize, nerespec- 
tîndu-se astfel disciplina de con
strucție. în acest caz lucrarea n-a 
mai putut continua. U.R.C.C. 
Gherla, a luat măsuri pentru în
tocmirea documentației necesare 
și includerea lucrării în planul 
de investiții, urmînd ca magazi
nul să fie dat în folosință în 
trimestul IV al acestui an.

Grigore Gheorghe, Boldești, 
regiunea Ploiești: Ca răspuns la 
sesizarea dv. privind transportul 
defectuos al călătorilor pe traseul 
Ploiești—Boldești, întreprinderea 
regională de transporturi auto 
Ploiești ne comunică următoare
le : „Intr-adevăr, la punctul 
„Dezbenzinare“ a existat o stație 
de oprire, oare însă nu era tre
cută în mersul oficial al auto
buzelor și deci, nelegală. Stația a 
fost amenajată la 9 km în fața 
Fabricii de Mucav.a Scăeni. La 
10 km există o stație facultativă, 
înființată la cererea călătorilor. A 
treia stație pe distanța de 400 m. 
între stația actuală Scăeni și 
„Dezbenzinare" contravine in
strucțiunilor în vigoare. Pe acest 
traseu autobuzele au mers oficial 
și nu cu regim special de nave
tă. Pentru cei 5 abonați, de la 
„Dezbenzinare" și Pompe centra
le. I.R.T.A. Ploiești a luat măsu
ra ca autobuzele ce deservesc 
inclusiv aceste curse cu plecarea 
din Ploiești la oria 6,30 și din 
Boldești la ora 15,05, să oprească 
în mod excepțional la punctul 
„Dezbenzinare".

Popescu Ion — Vînju Mare, 
regiunea Oltenia : Consiliul agri
col regional Oltenia confirmă 
deficiențele semnalate de dum
neavoastră. Din controlul efec
tuat la S.M.T. Vînju Mare, s-a 
constatat că unii elevi executau 
lucrări oare nu făceau obiectul 
programului de practică. S-au 
luat măsuri ca aceștia să fie re
partizați la brigăzi, pe lîngă cei 
mai buni mecanizatori și să efec
tueze perioada de practică în 
strictă conformitate cu programa 
analitică. Serviciul S.M.T. din ca
drul Consiliului agricol regional 
va intensifica controlul astfel ca 
perioada de practică a tinerilor 
mecanizatori să fie oît mai e- 
ficace.

Ion V. Marin, Galați: Condu
cerea stației C.F.R. Galați a luat 
măsuri ca toate încăperile din in
cinta stației, și în mod special 
camera „Mama și copilul", să fie 
înzestrate în mod corespunzător, 
astfel îneît să asigure confortul 
necesar. Colectivul de conducere 
al stației va controla mai atent 
cum sînt gospodărite aceste locuri 
de așteptare.

în cunoscuta „Dumbravă1* 
din Sibiu, începînd din drep
tul parcului zoologic și pînă 
la fabrica de covoare, pe o 
suprafață de aproape 100 ha 
se întind construcțiile viitoru
lui parc etnografic al Secției 
de artă populară, folclor și et
nografie de pe lîngă Muzeul 
Brukenthal. Profilat pe insta
lații de industrie și meșteșu
guri țărănești, viitorul muzeu, 
cel mai mare din țară, va 
cuprinde pînă la amenajarea 
definitivă circa 120—140 imi
tați etnografice.

Pe baza unui plan stabilit 
tematic se desprind deja pa
tru sectoare, profilate pe di
ferite teme etnografice: ali
mentar, materiale de cons
trucție și obiecte de uz, texti
le — îmbrăcăminte și trans
porturi. Cu multă migală u- 
nltățile au fost demontate, 
piesă cu piesă și remontate în 
parcul din pădurea Dumbra
va, păstrîndu-se pînă la cel 
mai mic amănunt caracteristi
cile autentic populare.

Dintre unitățile deja mon
tate semnalăm moara țără
nească pentru boabe acțio
nată de apă, construită în sa
tul Orșova, raionul Reghin în 
anul 1833, o moară plutitoare 
de pe Olt din satul Mihăilești, 
regiunea Argeș, construită tot 
în prima jumătate a secolului 
XIX. O inscripție în chirilică 
— „Dumitru a Barbului au 
făcut moara cu Konstandin — 
1848“ — este gravată în ste
jar în interiorul unei mori 
adusă din comuna Dobîca, re
giunea Hunedoara.

în afara celor demontate, 
existente în depozit, urmează 
să fie aduse în Continuare 
alte unități etnografice din 
diferite regiuni ale țării; 
mori de vînt din Delta Du
nării, ateliere de obiecte de 
uz din Maramureș, care vor 
fi asamblate pe parcurs.

DUMITRU RUJAN

Decada teatrelor 
dramatice

rofesiunea de cre
dință a lui Ver
cors își află in 
romanul ^Anima
lele denaturate" 
un corespondent 
cu deosebire evi

dent. „Nu scriu ca să fiu 
încuviințat, zice el — scriu 
doar ca să sădesc neliniște, să 
oblig cititorul să gindească". 
Romanul, fermecător prin jo
cul speculativ al unei inte
ligențe scăpărătoare și al unei 
ironii caustice învăluită în 
catifeaua rafinatului spirit ga
lic, solicită lectorul la un co
locviu bogat in meandre sofis
tice pe tema definiției omului- 
Romancierul imaginează o po
veste palpitantă și intenționat 
bizară, al cărei deznodământ 
nu se poate afla decit odată 
cu stabilirea definiției amin
tite. Totul e un pretext, abil 
și elegant construit, pentru a 
reverbera în conștiința citito
rului cîteva întrebări, într-a- 
devăr neliniștitoare, cu vii 
adrese la o realitate contem
porană. Ridicînd un uriaș 
semn de întrebare în fața no
țiunii de om, cu sensul de 
„ce deosebește, în esență, o- 
mul de lumea animală ?“, 
Vercors reia în discuție, pe 
rînd, nenumărate ipoteze pro
puse de-a lungul vremii, pen
tru a demonstra că chestiu
nea nu poate fi desprinsă de 
ideea de umanism cu implica
ția sa esențială de ordin etic, 
idee incompatibilă cu discri
minarea rasială și politica do
minatoare, caracteristică unei 
societăți întemeiate pe ex
ploatarea omului de către om. 
Iată de fapt și mobilul prin

cipal al piesei „Zoo" — dra
matizarea romanului mult 
discutat de la apariție încoa
ce și care a făcut și în libră
riile noastre un succes demn 
de invidiat. Dramatizarea 
păstrează pitorescul jocului de 
artificii ale inteligenței, repli

TEATRUL DE STAT DIN PLOIEȘTI

Zoo sau asasinul 
filantrop

de VERCORS
cile au savoarea și finețea 
cozeriei pe teme științifice și 
sociale, un umor robust înso
țește ironia la adresa societă
ții engleze pe care autorul a 
ales-o drept cadru al desfă
șurării acțiunii sale, tocmai 
pentru a putea exploata la 
maximum, în favoarea demon
strației sale, contradicțiile u- 
nei lumi a cărei seculară „de
mocrație" a devenit anacronică 
prin încremenirea și golirea 
de viață a formelor sale de 
manifestare, rezultat al struc
turii sociale inechitabile. Ple
doaria pentru om pe oare 
o face Vercors are atributele 

unui umanism cuceritor, nu 
sentimental, ci demonstrat lu
cid, iar referirile la tragedia 
ultimului război mondial, la 
filozofia și politica criminală 
a hitlerismului, vin să atragă 
atenția asupra unor practici 
reprobabile ale cercurilor a- 
gresive de azi, față de care se 
solicită o atitudine hotărîtă, 
coalizarea tuturor forțelor să
nătoase în apărarea noțiunii 
de om și umanitate.

Spectacolul Teatrului de 
stat din Ploiești transfigurea
ză scenic, reușit, intențiile 

textului, plătind cu eleganță 
tributul cerut de finețea co
zeriei franțuzești. Emil Mân
drie își dovedește, la pupitrul 
celei de a doua direcții de 
scenă, aptitudini reale pentru 
cariera căreia i s-a dedicat 
după o activitate de cronicar 
dramatic pe care sper că nu 
a părăsit-o definitiv. Ar avea 
avantajul de a putea privi a- 
cum și dinăuntru procesul de 
creație teatrală. El a condus 
o distribuție bogată cu sigu
ranță, atent la coloratura și 
pitorescul legendei pe care a 
știut si l« subordoneze inteli
gent dezbaterii de idei. Rit

mul e trepidant fără să afec
teze desenul precis al portre
telor, printr-un apel la o linie 
fină dar expresivă. Scenele de 
la tribunal sînt cu precădere 
cele mai izbutite, nu numai 
pentru că aici și textul e 
foarte generos, dar pentru că 
regizorul a înțeles să dea dez
baterilor de aici acel suport 
material al trăirii scenice apt 
să facă viu un tablou social 
foarte colorat. Finalul suferă 
însă puțin prin dilatare, di
recția de scenă venind in în- 
timpinarea accentelor mai 

lente ale textului care slăbeș- 
ște în intensitate și valoare 
dramaturgiei proriu-zisă.

Interpreții, inegali ca posi
bilități, se supun totuși reali
zării imaginii de ansamblu pe 
care direcția de scenă a izbu
tit s-o mențină la un nivel 
superior. George Măruță e un 
judecător care trăiește drama 
imposibilității de a da un ver
dict echitabil cu un clasic 
calm englezesc și autoironie 
ce nu exclude, ba dimpotrivă, 
o bună doză de ironie și auto
ironie specifică, și cu senti
mentul tot timpul prezent al 
unei responsabilități superioa

re legislației anchilozate și de
pășite. Cei doi avocați ai apă
rării și acuzării Gheorghe 
Bănică și Adrian Petrache își 
împart succesul exploatînd 
bine postura și replicile res
pective. Două excelente com
poziții realizează Candid Stoica 
în profesorul Kreps și inter
pretul medicului legist (pe 
care datorită neglijenței se
cretariatului literar nu-l pu
tem numi, în dreptul per
sonajului figurină două nume 
de actori). Acesta din urmă 
merită felicitat pentru mi
nuțiozitatea cu care și-a com
pus și jucat rolul, una din 
aparițiile actoricești cele mai 
izbutite ale spectacolului. 
Foarte bine, ca deobicei, de 
altfel, Toma Caragiu în rolul 
părintelui Dillighom. Actor 
de mare talent Toma Caragiu 
a realizat pe deplin cerințele 
unei partituri foarte bogate în 
nuanțe și de un copios umor. 
In alte rolilri s-au achitat 
onorabil Marga Pogonat, Lili 
Carandino, Tudor Popes
cu, Aristide Teică, Paul A- 
vram, fiecare în parte aducînd 
o contribuție certă la succesul 
spectacolului. Mai puțin ne-a 
mulțumit prezența scenică a 
juraților, care s-au menținut 
la postura de figurație. E și 
cauza care a diminuat valoa
rea de surpriză pe care tre
buia s-o aibă scena vizitării 
Tropilor. E vorba de un efect 
scenic care trebuia exploatat 
mai nuanțat de regie în fa
voarea sublinierii ideilor pen
tru care pledează autorul. 
Scenografia lui Mihai Tofan 
creează acțiunii un cadru plas
tic, în primul rînd corespun
zător.

DINU SĂRARU

Cinematografe
LALEAUA NEAGRĂ — film 

pentru ecran panoramic, rulează la 
Patria — orele (9) 11,30, 15; 16,30; 
19; 21,30), OLIVER TWIST
— rulează la Republica (orele
9.45, 11, 13,30, 16,15, 18,45,
21,15), Modern (orele 10, 12;
15, 14,30, 16,45 19, 21,15), —
HOCHEIȘTII — cinemascop, rulea
ză la Luceafărul (orele 9,30, 11,45, 
14, 16,15, 18,30, 20,45), Aurora,
(orele 10, 12, 14, 16, 18, 20,30). 
WINNETOU — cinemascop rulea
ză la București (orele 9,30, U,45| 
14, 16,45, 19, 21,15), Feroviar (o- 
rele 10, 12,15, 14,30, 16,45, 19,
21,15), Excelsior (orele 10, 12,15,- 
14,30; 16,45; 19, 21,15). NUNTĂ 
CU PERIPEȚII — Joris Ivens, ru
lează la Capitol (orele 9, 11,15,
13.30, 16, 18,30; 21), Grivița (orele
10, 12,15, 16; 18, 20,30),
NUNTĂ CU PERIPEȚII — Colțul 
prieteniei, rulează la Melodia (orele
9.30, 11,45, 14,45, 16,30; 18,45, 21), 
RABY MATYAS, rulează la Festival 
(orele 10, 12, 14,15, 16,30, 18,45, 
21), Tomis (orele 9,45, 12, 16,15,
18.30) , CÎND MARTIN AVEA 14
ANI, Valurile deasupra noastră, 
rulează la Flacăra (orele 16, 18, 20, 
Completare Pionieria nr. 3/965, Ra
hova (orele 16, 18,15; 20,30),
FERNAND COW-BOY - Comori 
de artă românească rulează la Vic
toria (orele 9,45, 12, 14,15 16,30,
18.45, 21), Dacia (orele 9,30; 11,45,
14, 16,15 18,45, 21), MERII SĂL
BATICI — Rapsodie ungară, ru
lează la Central (orele 10,30; 12,30;
14.30, 16,30, 18,30, 20,30). BINE AȚI 
VENIT I rulează la Buzești (orele
15, 17, 19,) completare Cum am 
crescut sănătos, 1ANOȘIK — ci
nemascop (ambele serii) rulează la 
Lumina (orele 9,45, 13, 16,30, 20), 
înfrățirea între popoare (orele 16,
19.30) . Arta (orele 16, 19,30), AR
MATA CODOBATURILOR — Rap
sodie ungară rulează la Union 
(orele 16, 18,15, 20,30), NE ASU
MĂM RĂSPUNDEREA, rulează la 
Doina (orele 11,30-, 13,45, 16, 18,15;
20.30) , program pentru copii (ora 
10), Cotroceni (orele 16, 18,15,
20,30),  PIONIERIA nr. 3/965, Bale
tul negru în Senegal — Șapte se
col» mal tîrziu, Pietre ca înfloresc, 
Eu și oglinda — Escapada, rulează

la Timpuri Noi (orele 10; 16,15; în 
continuare 18, 19,30, 21). ASTA-I 
TOT CE S-A ÎNTÎMPLAT — GE
LOZIE, rulează la Giulești (orele 
16, 18,15, 20,30), Miorița (orele 10; 
12, 14, 16,15, 18,30-, 20,45), com
pletare 1 Mai 1965. ALERG DUPĂ 
O STEA — rulează la Cultural o- 
rele (15,30, 18, 20,30). PE URMELE 
LUI ĂHMED — rulează la Crîn- 
gași (orele 16, 18,15, 20,30). LO
GODNICELE VĂDUVE — (orele 
16 , 18, 20), NEAMUL ȘOIMĂ-
REȘTILOR — cinemascop (ambele 
serii) rulează la Bucegi (orele 10;

13, 16,15; 19,30), Drumul sării (o- 
rele 16, 19), CRONICA UNUI
BUFON — MECIUL GIGANȚ1LOR 
rulează la Unirea (orele 16 , 18,15;) 
CERASELA, rulează la Vitan (orele 
16, 18,15), GAUDEAMUS IGITUR 
Sport nr. 2/1965, rulează la Munca 
(orele 14, 16, 18,15, 20,30), CRO
NICA UNEI CRIME — cinemascop, 
GELOZIE rulează la Popular (orele 
16, 18,15, 20,30), HANKA rulează 
la Moșilor (orele 15,30; 18), CÎN- 
TlND ÎN PLOAIE, rulează la Viito
rul (orele 15, 17, 19, 21), NE
VASTA nr. 13. rulează la Colen- 
tina (orele 16, 18,15, 20,30), DOI 
BĂIEȚI CA PÎINEA CALDĂ - 
DRUMURILE CELUI DE-AL CINCI
LEA CONTINENT, rulează la Vol
ga (orele 10, 12,30, 15,30, 18,
20,30),  CASA RICORDI, rulează la 
Floreasca (orele 10,30, 15, 17,30, 
20), ANIMALELE. Sport nr 2/1965, 
rulează la Progresul (orele 15,30, 
18, 20,15), SPRE CULMI, rulează 
la Flamura (orele 10, 12, 16, 18, 
20), Pacea uverturii, orele 18, 20), 
SCARAMOUCHE rulează la Lira 
(orele 15, 17, 19, 21), RACHETELE 
NU TREBUIE SĂ DECOLEZE — 
rulează la Ferentari (orele 16» 
18,15; 20,30),



conferințelor unor organizații

regionale de partid
Simbătă s-au încheiat lucră

rile conferințelor organizații
lor regionale de partid 
Bacău, Cluj, Dobrogea, Hune
doara, Iași și Ploiești.

în continuare la discuții au 
participat numeroși delegați 
și invitați.

întîmpinați cu puternice 
aplauze, în încheierea dezba
terilor, au luat cuvîntul tova
rășii Chivu Stoica — Ploiești, 
Ion Gheorghe Maurer — Cluj, 
Alexandru Bîrlădeanu — Do
brogea, Emil Bodnaraș — Iași,

Alexandru Drâghici — Hune
doara, Leonte Răutu — Bacău.

Delegații la conferințe au 
adoptat hotărîri care prevăd 
măsuri pentru îmbunătățirea 
continuă a muncii de partid 
în toate domeniile de activi
tate.

Au fost alese noile comitete 
regionale de partid, comisiile 
de revizie, precum și delega
ții la cel de-al IV-lea Congres 
al P.M.R.

Viață de organizație

In atenția 
noastră:

„ADMITEREA 
ÎN ÎNVATÂMÎNTUL 

SUPERIOR — 1965'

Portugalia

1
• A apărut în librării 

broșura

marcat Bîtlan (2), iar 
pentru oaspeți Szekeres. 
Au asistat 9 000 de spec
tatori.

Participanții la conferințe 
eu adoptat telegrame adresa
te C.C. al P.M.R., în care se 
subliniază hotărîrea organiza
țiilor de partid și a tuturor 
oamenilor muncii din regiu
nile respective, de a munci 
cu entuziasm pentru înfăptui
rea importantelor obiective 
ce vor fi stabilite de cel de-al 
IV-lea Congres al P.M.R., 
aducindu-și astfel contribuția 
la continua înflorire și dez
voltare a scumpei noastre 
patrii — Republica Populară 
Română.

Reprezentativa de fotbal a R. P. Române sus
ține astăzi o dificilă partidă în preliminariile 
campionatului mondial de fotbal. Fotbaliștii ro
mâni întîlnesc la Lisabona, în cadrul grupei a 
IV-a europeană, puternica selecționată a Portu
galiei.

Echipa română, care a petrecut cîteva zile în 
Franța, unde a susținut și un joc de antrenament, 
a sosit vineri la Lisabona. Ieri după-amiază, ju
cătorii noștri au făcut primul antrenament la Li
sabona, după care antrenorii s-au fixat la urmă
toarea formație : Haidu — Popa, Nunweiller III,

Lisabona :

România
C. Dan, Greavu — Ghergheli, D. Popescu (Ian- 

cu) — Pîrcălab, Mateianu, Sasu, Sorin Avram.
Antrenorul echipei Portugaliei, Otto Gloria, a 

anunțat pentru astăzi următoarea echipă proba
bilă : Jose Pereira — Caven, Raul, Carlos, Hi- 
lario — Gracan, Coluna — Augusto, Eusebio, 
Torres, Simoes.

Arbitrul meciului va fi Michel Kitabdjian 
(Franța).

INTÎLNIREA VA FI TRANSMISĂ ÎN ÎNTRE
GIME DE POSTURILE NOASTRE DE RADIO. 
TRANSMISIA SE VA FACE PE PROGRAMUL 
I, ÎNCEPÎND DIN JURUL OREI 18.

SPORT

• Cunoașterea de către 
fiecare tinăr a prevederilor 
proiectelor de Directive;

• îndeplinirea 
angajamentelor luate
In intîmpinarea Congresului

Elaborată de Ministerul 
învățămintului, lucrarea 
cuprinde rețeaua instituții
lor de invățămînt superior 
la care se va da concurs de 
admitere in anul universi
tar 1965—1966, probele și 
programele detaliate ale 
disciplinelor prevăzute 
pentru acest concurs, con
dițiile de admitere etc.

Schela
Marinescu (stingă) este mulțu
mit.

petrolieră Boldești. Ion

Brigada de intervenție pe 
o conduce și-a făcut și de 
aceasta pe deplin datoria, 
nu s-ar putea altfel. Bri-

care
data
Nici
gada deține doar titlul de frun

tașă pe anii 1963 și 1964

• La New York s-a 
desfășurat în fața a 23 000 
de spectatori un meci de
monstrativ de fotbal între 
cunoscutele formații de 
club F.C. Santos și A.C. 
Milano. Jocul s-a ter
minat la egalitate : 1—1. 
Punctele au fost marcate 
de Amarildo pentru Mila
no și Toninho pentru 
Santos. De remarcat că 
Santos a jucat fără Pe- 
le, care este plecat 
cu selecționata Braziliei 
într-un turneu în Euro
pa. Au jucat formațiile :

SANTOS : Claudio — 
Mauro, Geraldinho — 
Carlos Alberto, Zito, O- 
berla — Dorval, Saio- 
mae, Coutinho, Toninho, 
Abel.

MILANO: Barluzzi —
Noletti, Rădice, Santin — 
Maldini, Trapattoni — 
Gallardo, Benitez, Alta- 
fini, Amarildo, Fortunato.

9 Echipele de catego
ria A își continuă pregă
tirile în vederea reluării 
campionatului republican 
de fotbal. Astăzi, în Ca
pitală se vor desfășura 
două meciuri amicale. Pe 
stadionul Giulești, de la 
ora 10,30, Rapid Bucu
rești întîlnește pe Dinamo 
Pitești și tot de la aceeași 
oră stadionul Progresul 
găzduiește intîlnirea Pro
gresul București — 
namo București.

Di-

3 000 m
4 000 m
5 000 m

5’18’2/10 ; 
8'01“7/10 ; 
10'49u8/10 • 
13'29" (vechiul record eu
ropean era de 13'34"4/10).

Alte rezultate din con
cursul internațional des
fășurat pe stadionul Char- 
lety din Paris : 100 m :
Berger (Franța) 10"6/10 ; 
400 m : Badenski (R.P.P.) 
46" 3/10 ; 800 m : Tous
saint (Franța) 1'50" ; lun
gime : Igor Ter Ovanesian 
(U.R.S.S.) 7,86 m ; prăji
nă: Jindra (R.S.C.) 4,65 m; 
110 m garduri : “
(Fran,i) 14" ; i 
Elende (Franța)
1 500
(R.F.G.) 3'44’3/10.

m :

: Duriez 
înălțime ;

2,06 m ; 
Tummler

Festivalul cîntecului,
dansului și portului popular

„Cupa UCECOM", aflată 
la cea de-a X-a ediție. La 
competiție participă ci
cliști de la cluburile 
Start Varșovia, Sportklub 
Viena, Septemvri Sofia și 
Spartakus Budapesta, pre
cum și rutieri români de 
la Steaua, Dinamo Bucu
rești, Olimpia și Voința. 
Fiecare echipă este alcă
tuită din patru alergători, 
urmînd 
mirea 
se ia 
timpul 
siți în

Timp
cicliștii vor avea de par
curs aproape 1 000 de km 
împărțiți în 7 etape. Iată 
itinerariul cursei: etapa 
București 
a Il-a 
etapa
Cluj; etapa a IV-a Cluj 
— Tg. Mureș; etapa a 
V-a Tg. Mureș — Miercu
rea Ciuc; etapa a Vl-a 
Miercurea Ciuc — Brașov; 
etapa a VH-a Brașov — 
București. Startul festiv se 
dă la ora 14 din fața se
diului UCECOM (Calea 
Plevnei 46), iar cel teh
nic la ora 15 de pe șo
seaua Chitila.

ca pentru întoc- 
clasamentului să 

în considerație 
primilor trei so- 
etapă.

de o săptămînă

Obiectivele concrete cuprin
se în proiectele de Directive 
ale celui de al IV-lea Congres 
al partidului reprezintă pen
tru tînăra generație un vast 
cîmp de muncă, de afirmare a 
entuziasmului și capacității 
sale creatoare.

Tineretul gălățean a citit 
Cu deosebit interes aceste do
cumente, oprindu-se în special 
asupra acelor prevederi care 
vizează direct munca, activi
tatea lui viitoare. Tinerii au 
primit cu entuziasm sarcinile 
prevăzute în proiectul de Di
rective pentru dezvoltarea, în 
continuare, a producției de 
nave maritime și fluviale, 
creșterea producției industri
ei siderurgice prin darea în 
funcțiune a principalelor sec
toare de producție a marelui 
Combinat siderurgic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ în perioada 
1966—1968, care va asigura în 
anul 1970 circa 2/3 din sporul 
producției de oțel.

Este evident că la realiza
rea acestor importante obiec
tive pe care partidul le pune 
în fața oamenilor muncii din 
orașul nostru, o contribuție 
de seamă o aduc și cei peste 
18 000 de utemiști.

Chiar în aceste zile, tinerii 
constructori navali taie tablă 
și sudează la pîntecele vaselor 
aflate în construcție, iar bri
gada condusă de tînărul sudor 
Bălan lucrează de zor la pri
mul cheson pentru Hidrocen
trala de Ia Porțile de Fier — 
obiectiv înscris în proiectul 
de Directive

Importanța deosebită ce o 
prezintă aceste documente 
pentru întreaga dezvoltare e- 
conomică și socială a patriei 
noastre impune stabilirea u- 
nor măsuri concrete pentru 
larga popularizare, pentru în
sușirea conținutului lor de că
tre întregul tineret din orașul 
Galați. în acest sens, comite
tul orășenesc, sub conducerea 
și cu sprijinul comitetului oră
șenesc de partid, a mobilizat 
întregul activ al organizației 
orășenești în scopul sprijinirii 
tinerilor pentru a cunoaște și 
a-și însuși prevederile acestor 
documente, pentru a se pre
găti temeinic în vederea dez-

baterilor la care vor partici
pa. La toate locurile de mun
că, pe baza indicațiilor date 
de organizațiile de partid, or
ganizațiile U.T.M vor parti
cipa la reînnoirea agitației vi
zuale. ținîndu-se seama și de 
sarcinile specifice ce revin ti
nerilor în procesul de produc
ție. Principalele prevederi, u- 
nele pasaje 
de Directive vor 
pe .
fi așezate la locurile cele 
mai vizibile. Se vor organiza, 
la stațiile de radioamplificare, 
emisiuni pentru tineret cu care 
ocazie se vor populariza an
gajamentele luate, realizările 
obținute, principalele sarcini 
reieșite din aceste documente 
pentru întreprinderea respec
tivă.

în același scop, vom mai fo
losi și alte forme și metode de 
popularizare a sarcinilor din 
proiectele de Directive și a 
realizărilor obținute de po
porul nostru sub conducerea 
partidului. Dintre aceste ac
țiuni aș enumera: vizitarea 
Muzeului de istorie a parti
dului, excursii la unele obiec
tive industriale și locuri is
torice. Pentru ca tinerii să-și 
însușească cît mai bine ideile 
de însemnătate deosebită cu
prinse în aceste documente, 
vom invita activiști de partid 
și de stat, personalități și oa
meni de specialitate din orașul 
Galați să vorbească tinerilor 
despre continuarea neabătu
tă de către partidul nostru a 
politicii de industrializare so
cialistă a țării, despre sarcini
le reieșite din proiectele de 
Directive privind promovarea 
progresului tehnic, îmbunătă
țirea calității produselor și ri
dicarea caracteristicilor tehni
ce și economice ale acestora, 
perfecționarea calificării pro
fesionale — toate acestea con
tribuind la mobilizarea și mai 
activă a tineretului la lupta 
pentru aplicarea în viață a 
mărețului program de muncă 
ce va fi stabilit de Congresul 
al IV-lea al P.M.R.

panouri

din proiectele 
fi scrise 

și vormari

Comitetul de Stat 
pentru Cultură și 
Artă organizează a- 
nual — tn perioa
da lunilor de vară 
— „Festivalul cirrte- 
cului, dansului și 
portului popular" în 
stațiunile de pe li
toral și Valea Pra
hovei. Festivalul 
are scopul de a 
populariza valorile și 
frumusețile artei noa
stre populare în no
dul oamenilor muncii

teniți la odihnă ca și 
al turiștilor străini.

Anul acesta, Festi
valul se va desfășura 
în perioada 1—-8 au
gust în stațiunile Ma
maia, Eforie-sud, 
Constanța, Mangalia, 
Sinaia și Predeal. La 
Festival vor participa 
9 ansambluri folclo
rice de artiști amatori 
din regiunile Banat, 
Iași, Brașov, Bacău, 
București, Cluj, Do
brogea, Hunedoara și

Ploiești. Ansamblurile 
folclorice, alcătuite 
din cei mai valoroși 
și talentați interpreți 
ai artei populare, vor 
prezenta pe scenele 
teatrelor din stațiunile 
sus-amintite 45 de 
spectacole.

Cu acest prilej, un 
număr de 9 specta
cole vor fi prezentate 
și pe scenele teatrelor 
de vară din Bucu
rești.

• Echipa maghiară de 
fotbal Szeged și-a conti
nuat turneul 
stră, jucînd 
Craiova cu 
cală Știința.
revenit fotbaliștilor craio- 
veni cu scorul de 2—1 
(1—1). Pentru gazde a

în tara noa- 
sîmbătă Ia 
formația lo- 
Victoria a

• Săptămînă atletică 
internațională a fost do
minată de atletul fran
cez Michel Jazy, care a 
stabilit între 6 și 11 iunie 
un record mondial și 
două recorduri europene. 
La numai 48 de ore după 
doborîrea recordului mon
dial la o milă, Jazy și-a 
corectat (vineri seara la 
Paris) propriul record eu
ropean la 5 000 m, acope
rind distanța în 13'29", la 
3"2/10 de recordul mon
dial al lui Ron Clarke. 
Timpurile intermediare în
registrate de Jazy în 
cursa record : 1 000 m — 
2'42-3/10 ; 2 000 m —

• Titlul de 
european de haltere, 
categoria mijlocie, a 
cîștigat de sovieticul 
leksander Kidiaev, 
a ridicat la 
stiluri 467,5 kg (150 
plus 140 plus 177,5). 
Campionul olimpic de la 
Tokio, cehoslovacul Hans 
Zdrazila, s-a clasat pe 
locul doi cu 460 kg. Me
dalia de bronz a revenit 
polonezului Osimek — 
445 kg.

lui Vasile
Zilele acestea va intra in libră

rii primul volum din ediția ope
relor complete ale lui Vasile A- 
lecsandri. Volumul, care apare 
în Editura Academiei sub 
îngrijirea lui G. C. Nicolescu, 
cuprinde ciclurile „Doine", „Lă
crămioare", „Suvenire", „Mărgă
ritarele", un studiu despre poe-

CORNELII! FRANCISCO 
prim-secretar al Comitetului 

Orășenesc U.T.M. — Galați

campion 
la 

fost 
A- 

care 
cele trei 

kg 
plus

Q Astăzi se dă startul 
în ediția jubiliară a tra
diționalei curse cicliste

zia lui Alecsandri, variante, note, 
comentarii.

Ediția operelor complete ale 
lui Alecsandri va fi alcătuită din 
mai multe volume.

Tipărirea operelor complete 
ale lui Alecsandri se înscrie în 
amplul plan de prezentare în 
ediții științifice a creației mari
lor noștri scriitori.

I
Pitești; etapa 

Pitești — Sibiu; 
a IlI-a Sibiu —

(Agerpres)

Infernalii
• Simbătă a plecat spre 

R.P. Polonă o delegație gu
vernamentală condusă de Mi
hail Petri, ministrul comerțu
lui exterior, care va participa 
la deschiderea Tîrgului inter
național de la Poznan.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa. delegația a fost con
dusă de Mihail Florescu, mi
nistrul industriei petrolului și 
chimiei, Gheorghe Pele, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, membri ai conducerii 
Ministerului Comerțului Ex
terior, ai Camerei de Comerț 
și alte persoane oficiale.

Au fost de față Jerzy Fid
ler, însărcinat cu 
interim al R.P. 
București, și alți 
ambasadei. ★

în aceeași zi, delegația a 
sit la Varșovia. Pe aeroport a 
fost întîmpinată de Tramp- 
czynski, ministrul comerțului 
exterior, și alte persoane ofi
ciale.

A fost de față Gheorghe Dia- 
conescu, ambasadorul R. 
Române în R. P. Polonă, 
membri ai ambasadei.

• în cadrul schimbului 
ficial de delegații de ziariști 
între R.P. Română și Finlan
da, la 11 iunie a sosit la 
București delegația finlande
ză, formată din Jorma Sim- 
pura, redactor șef la ziarul 
„Kansan Uutiset", organ al 
Uniunii Democrate a Poporu
lui Finlandez, Erkki Ratikai- 
nen, al doilea redactor șef 
la ziarul „Soumen Sosialide- 
mokratti", Heine Mankki, re
dactor șef adjunct și director 
de redacție la ziarul „Maakan- 
sa“, organ al Uniunii Agra- 

l riene, și Kaukko Vayrynen, 
secretar de redacție la ziarul 

[ „Uusi Suomi“, organ al Par
tidului Conservator.

afaceri ad-
Polone 
membri

la 
ai

so-

p:și
o-

• Sîmbătă dimineața s-a 
înapoiat în Capitală delegația 
Consiliului național al femei
lor din R.P. Română, condu
să de Cornelia Dinescu, secre
tara Consiliului, care la invi
tația Ligii femeilor poloneze a 
făcut o vizită în R.P. Polonă.

(Agerpres)

Plecarea ambasadorului

La 12 iunie a părăsit defi
nitiv R. P. Română, Arso Mi
latovici, ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste Federati
ve Iugoslavia la București.

R. S. F.

La plecare, 
fost salutat

Iugoslavia

a
nescu, ambasador, 
Protocolului din 
Afacerilor Externe.

Arso Milatovici 
de Dionisie Io- 

directorul 
Ministerul

(Agerpres)

Sesiunea Comisiei
de colaborare tehnico-științifică

româno-sovietice

1 și 11 iunie 1965 au 
la Moscova lucrările 

sesiuni a 
Comisiei româno-sovietice de 
colaborare tehnico-științifică.

La sesiune au fost exami
nate rezultatele obținute 
urma schimbului reciproc 
realizări tehnico-științifice 
s-a convenit tematica de cola
borare tehnică și științifică 
pentru perioada următoare.

În protocolul încheiat se 
prevede transmiterea recipro
că de documentații științifice 
și tehnice și schimb de ex- 
perință între specialiștii celor

în 
de
Și

între
avut loc 
celei de-a XXI-a

Foto: GH. BUȘOIU

O

pentru

de profesori
avut

permanente C. A.E.R.

Pe lacul Herăstrău este lan
sată o nouă șalupă construi
tă la Șantierul naval din 

Giurgiu

Prima promoție

Berlin a
VIII-a ședință a Comi- 

permanente C.A.E.R.PITEȘTI. — (de la corespon
dentul nostru):

Institutul pedagogic din Pi
tești a sărbătorit prima promoție 
de absolvenți. Școlile din comu
nele și satele argeșene primesc 
în acest an 131 de profesori de 
matematică, limba fi literatura 
română, științele naturii și agri
cultură. Momentul despărțirii ab
solvenților de profesorii care 
i-au călăuzit în cei 3 ani de 
studii s-a transformat intr-un e- 
moționant legămînt al promoției 
de a munci cu rîvnă pentru in
struirea și educarea elevilor.

PUNCTE DE ÎNTlLNIRE
PE „MAGISTRALELE CALITĂȚII

cheia de extracție Boldești și Rafinăria Teleajen. Două obiective 
din angajamentele acestora luate în cinstea celui de-al IV-lea 
Congres al partidului se întîlnesc (ca și țițeiul în drumul său 
spre produse finite) într-un punct comun : CALITATEA.

Sondorii s-au angajat să livreze țiței cu un conținut de sare 
numai de 2,5 kg față de normativul în vigoare de 6 kg pe va
gon și să reducă la 0,35 Ia sută conținutul de impurități, față de

1 la sută cît este admis. Rafinorii — bazați și pe cuvîntul sondorilor — și-au 
propus să valorifice superior fiecare tonă de țiței, să obțină din ea produse 
cu parametri ridicați: „îmbunătățirea solventării uleiurilor din grupa 400 
— se spune în angajamentul rafinorilor de la Teleajen — va avea ca efect 
creșterea randamentului cu 0,75 Ia sută ; ridicarea calității uleiurilor prin 
rafinare acidă în scopul reducerii conținutului de cocs cu 20 la sută".

Pentru a afla cum se îndeplinesc aceste angajamente, doi reporteri ai zia
rului nostru au însoțit zilele acestea țițeiul pe drumul calității: DE LA 
PARCURILE DE TRATARE PÎNĂ LA INSTALAȚIILE DE RAFINARE.

BOLDEȘTI:

„Sifâ deasă" la tratare
în fața birourilor schelei 

Boldești, pe un panou mare 
sînt înscrise angajamentele 
sondorilor. Dimineața, la prL 
mirea raportului, Vasile Arde- 
leanu, inginerul șef al sche
lei, confruntă de la fereastra 
biroului său fiecare cifră în
scrisă în raport cu angaja
mentele de pe panou.

— Ce arată această con
fruntare? — îl întrebăm noi.

— Arată — spune inginerul 
șef — că angajamentele se în
deplinesc zilnic. Am livrat 
peste plan rafinăriilor, de la 
începutul anului și pînă la 3 
iunie peste 3 000 tone de țiței. 
Am îndeplinit în întregime 
angajamentele la țiței și gaze 
luate pînă la Congres. Indicii 
de calitate realizați sînt supe
riori celor prevăzuți în anga

jamente. Conținutul de impu
rități a fost redus la 0,33 la 
sută, o reducere cu 0,67 la sută 
față de normative. Și conținu
tul de sare a fost redus cu 
mult — de la 2,5 kg pe vagon, 
cît ne-am angajat, la 1,7 kg pe 
vagon.

Țițeiul pornește pe drumul 
calității, cu o carte de vizită 
care se recomandă singură. 
Parametrii de tratare prevă
zuți de normative au fost îm
bunătățiți simțitor. întreprin
derea de transport țiței prin 
conducte — un fel de „vamă" 
a calității între schele și rafi
nărie — nu a aplicat în acest

an pe nici un proces verbal 
de livrare ștampila „necon
form".

— Ce măsură ați luat pen
tru îmbunătățirea calității ți
țeiului ?

— Eu — ne spunea ingine
rul Nicolae Iordăchescu, șeful 
serviciului producție — vă 
pot vorbi doar despre o cate
gorie de măsuri. Cele cu efec
te generale asupra calității. 
Am construit o conductă pen
tru injectarea deter genților 
prin emulgator. Se face astfel 
un amestec mai omogen al 
apei dulci care se injectează 
în instalație. Amestecul acesta 
contribuie la o mai rapidă cu
rățire a țițeiului. O altă mă
sură este separarea pompării 
apei sărate și a țițeiului pe 
aceeași conductă. Este una din 
căile directe de eliminare a 
impurităților.

Dar la noi calitatea se ho
tărăște la tratare. Țițeiul este 
supus unui proces de tratare 
pînă ce se „scutură" de toate 
impuritățile cu care este ex
tras. „Doctorii" acestei opera
ții sînt tovarășii din secția 
tratare.

Am făcut cunoștință cu 
„doctorii" țițeiului. Interlocu
tor : tînărul inginer Mircea 
Iancu, șeful secției.

— Pe umerii noștri, ai celor 
de la tratare — ne relata ing. 
Iancu — apasă întreaga răs
pundere pentru calitatea țițe
iului. Cuvîntul dat de schelă, 
în fața partidului, s-a bazat 
pe cuvîntul nostru. Calitatea 
țițeiului se hotărăște la trata
re prin respectarea cu stric
tețe a proceselor tehnologice. 
Operatorii din depozitul de ți
ței murdar pregătesc zilnic, 
pe baza unor grafice tehnolo
gice, întreaga cantitate de ți
ței ce trebuie tratată. Am luat, 
de asemenea, măsuri de a cu- 
răți periodic rezervoarele, de 
a repara serpentinele aces
tora.

în secția de tratare a țițeiu
lui lucrează și 10 tineri. De 
fapt în toată secția lucrează 
un număr mic de oameni. Și 
totuși pe umerii lor apasă — 
cum spune șeful secției, cali
tatea țițeiului. Florică Ioniță și 
Dumitru Maria sînt laborante. 
Ele se află la primul post al 
calității. Analizele de labora
tor trebuie să indice întotdea
una parametrii tehnologici 
bruți ai țițeiului. Cu cît sînt 
mai exacți, cu atît se asigură 
o tratare mai bună. N-au gre
șit nici o analiză pînă acum, 
și efectuează zilnic două sau 
chiar trei analize. Cînd a fost 
nevoie au luat probe și au e- 
fectuat analize și din oră în 
oră. Normal este la patru ore 
o dată. Calitatea ridică însă me
reu noi exigențe.

C. PRIESCU

coordonarea

de-a 
siei 
pentru coordonarea cercetări
lor științifice și tehnice, la 
care au luat parte delegațiile 
R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovace, R. D. Germane, R.S.F. 
Iugoslave, R. P. Polone, R. P. 
Române, R. P. Ungare și 
U.R.S.S.

Comisia a analizat mersul 
îndeplinirii lucrărilor din pla
nul de coordonare al celor 
mai importante cercetări știin
țifice ce se efectuează de că
tre țările membre C.A.E.R. în 
1964—1965.

TELEAJEN;

Semnificația
probelor de control

Rafinorii primesc de la 
schele, și în primul rînd de 
la Boldești, țiței de bună cali
tate. Dar ei nu așteaptă totul 
de la sondori. Se preocupă 
permanent pentru găsirea u- 
nor căi noi de îmbunătățire a 
calității produselor rafinate. 
Discutăm cu tovarășul ingi
ner Vasile Ștefănescu, direc
torul tehnic al rafinăriei, des
pre cele mai recente măsuri 
tehnico-organizatorice apli
cate.

— Pentru îndeplinirea cu 
succes a angajamentelor luate 
în cinstea Congresului parti
dului, — ne spune tovarășul 
director tehnic — noi am în
tocmit un plan de măsuri care 
să asigure o calitate cît mai 
bună uleiurilor din grupele 
superioare. Unele instalații, 
printre care cele de distilație 
în vid (D.V. I) și distilație în 
atmosferă (D.A. I) începuseră 
să dea semne de „oboseală", 
nu asigurau o fracționare op
timă a produselor. Din această 
cauză exista pericolul ca în 
final să se obțină uleiuri cu 
caracteristici calitativi mai 
mici. Am organizat o consul
tare cu inginerii, tehnicienii 
și muncitorii de la aceste ins
talații și am trecut la revizia 
principalelor puncte de lucru. 
Asemenea revizii se prevăd în 
planul nostru curent de repa
rații. Noutatea, de astă dată, 
consta în faptul că ele s-au

făcut fără oprirea instalații
lor, din mers. Această măsură 
a asigurat obținerea unui in
dice de vîscozitate, (ceea ce 
pentru noi la uleiuri înseam
nă principalul indice de cali
tate) de aproape 90. O dată cu 
aceasta am acționat și pe linia 
îmbunătățirii unor procese de 
prelucrare a țițeiului. Așa am 
procedat, de pildă, în cazul 
preparării vaselinei farmaceu
tice, a cărei solventare o fa
cem acum în două trepte.

Calitatea produselor din ra
finării este influențată pozi
tiv și de puritatea materiei 
prime — țițeiul, de modul cum 
se efectuează controlul tehnic 
de calitate pe faze de prelu
crare. Despre asemenea preo
cupări ne-a vorbit tovarășul 
inginer Constantin Constan- 
tinescu, șeful serviciului C.T.C.

— Măsurile de ordin tehnic 
nu pot să-și atingă scopul final 
propus — îmbunătățirea cali
tății — decît dacă sînt înso
țite și de întărirea controlului 
tehnic în toate fazele de pre
lucrare. Prima treaptă a cali
tății la noi începe chiar din 
parcul de depozitare a țițeiu
lui. Fiecare cantitate de țiței 
venită pe conducte de la Bol
dești și alte schele este supusă 
unei severe analize de labo
rator. O asemenea operație o 
făceam și pînă acum. De cînd 
au fost numiți aici doi dintre 
cei mai bine pregătiți specia

două țări cu privire la reali
zările în producție.

Protocolul a fost semnat din 
partea R.P. Române de Al. 
Boabă, adjunct al ministrului 
industriei petrolului și chi
miei, și din partea U.R.S.S. 
de către L. Kostandov, pre
ședintele Comitetului de 
Stat pentru industria chimi
că.

Sesiunea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de prietenie și 
deplină înțelegere reciprocă.

(Agerpres)

De asemenea, a examinat 
problemele legate de elabora
rea planului de coordonare a 
cercetărilor științifice pe pe
rioada 1966—1970, cît și unele 
probleme privind colaborarea 
țărilor membre C.A.E.R. în 
domeniul informării tehnico- 
științifice, pregătirii de Cadre 
științifice ș.a.

Ședința s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de înțelegere 
reciprocă, prietenie și colabo
rare frățească.

(Agerpres)

liști ai noștri, inginerul Ion 
Munteanu și tehnicianul Va
sile Ionescu, probele de con
trol se efectuează cu mai 
mare rapiditate. Pe scară de 
laborator unde se reproduce 
integral procesul de prelucra
re a țițeiului, specific rafină
riei noastre, analizele obținute 
ne dau posibilitatea să întoc
mim rețetele cele mai cores
punzătoare.

Aflăm de la tovarășul in
giner Constantinescu și alte 
măsuri care arată grija pen
tru îndeplinirea angajamen
telor.

...Secția solventare cu fur
furol. Pe un panou dispus în 
arc de cerc, cu multe butoane 
și ecrane gradate se obțin 
diagrame, se înregistrează mo
dul de funcționare a agregate
lor. Șeful secției, tînărul ingi
ner Toma Dumitru, dădea ulti
mele indicații rafinorului șef 
de schimb, tovarășul Constan
tin Minea.

— Fiți atenți la variația de 
debit. Aveți grijă de presiu
nea de la cuptoarele de gaze...

Pentru Minea, aceste cuvin
te rostite lapidar de șeful sec
ției, își găsesc corespondența 
în îmbunătățirea indicelui de 
vîscozitate și reducerea cifrei 
de cocs în uleiuri. El cunoaște 
că aici, în această instalație, 
se produc de fapt reacțiile 
chimice care asigură uleiului 
calități superioare. Aceasta 
depinde și de conștiinciozita
tea, de priceperea cu care cei 
7 oameni care deservesc ins
talația își fac datoria. Și și-o 
fac. Calitatea uleiurilor obți
nute pînă acum este reflecta
tă de reducerea cocsului de la 
20 la sută — angajament, la 
15,6 la sută.

V. DINULESCU



Lucrările Comisiei
0. N. U.

pentru dezarmare
NEW YORK. — Comisia 

O.N.U. pentru dezarmare s-a 
pronunțat în favoarea convocă
rii Conferinței mondiale pentru 
dezarmare. Ea a adoptat un 
proiect de rezoluție prezentat 
de 36 de țări în care este salu
tată propunerea celei de-a doua 
conferințe a țărilor neangajate 
privind convocarea unei confe
rințe mondiale pentru dezarma-

PARIS. — Vineri seara, în ma
rea sală a Casei O.R.T.F. (Radio
difuziunea și televiziunea franceză) 
a avut Ioc în prezenta ambasado
rului R. P. Române la Paris, dr. 
Victor Dimitriu și a unui numeros 
public, concertul orchestrei simfo
nice a O.R.T.F., dirijat de Iosif 
Conta, artist emerit al R. P. Ro
mâne.

Concertul s-a bucurat de mul! 
succes, publicul aplaudind înde
lung și rechemîndu-1 în mai mul
te rînduri pe dirijorul român.

11 iunie numeroase reactoare de 
luptă americane au efectuat din 
nou raiduri aeriene asupra terito 
țiului R. D. Vietnam, bombardind j 
și mitraliind insulele Hon Mat, 
Hon Ngu și Con Co, precum ș> 
localități din provinciile Nghe An ' 
și Ha Tinh, Misiunea de legătură 
a înaltului comandament al Ar- ' 
matei populare vietnameze a adre
sat Comisiei internaționale de su
praveghere și control din Vietnam 
un protest energic împotriva a 
cestor acțiuni agresive ale S.U.A.

din viata 
tineretului 

înmii
Un altfel 

de examen
Ultimul semestru este 

încărcat pentru stu
denții vest-germani, 

deoarece ei vor trebui nu 
numai să-și pregătească exa
menele, ci și să demonstreze 
și să protesteze", scrie zia
rul vest-german „Franklur- 
tei Allgemeine Zeitung", re- 
ferindu-se la demonstrațiile 
studențești din Germania 
occidentală prevăzute pentru 
1 iulie. Ziarul apreciază că 
la aceste demonstrații vor 
participa aproximativ 150000 
de studenți, din cel puțin 
40 de institute de învăță- 
mint superior. Intr-un fel, 
aceste demonstrații vor de
veni un examen: al atitudi
nii cetățenești a tineretului 
universitar vest-german.

Scopul principal al acestor 
demonstrații este, potrivit 
ziarului, de a protesta îm
potriva planului de adoptare 
a „legislației excepționale". 
Cu acest prilej, studenții vor 
protesta, de asemenea, îm
potriva legii învățămîntului 
superior și vor revendica 
sporirea fondurilor pentru 
dezvoltarea învățămîntului 
și cercetărilor științiiice. Re
vendicările studenților sînt 
sprijinite de conducerile u- 
niversităților și de cadrele 
didactice.

De altfel, la Bonn, Essen 
și în alte centre universitare 
tlin R. F. Germană au avut 
loc numeroase demonstrații 
studențești îndreptate împo
triva legislației excepționa
le și a politicii guvernului 
vest-german în domeniul în
vățămîntului superior.

Opiniile

celor 8000

GUATEMALA.
— Aspect din 
timpul unei de
monstrații de 
protest împotri
va intervenției 
americane în 
Republica Do

minicană

A

încheierea
întrevederilor 

de Gaulle—Erhard
BONN. — Simbătă au luat 

sfirșit la Bonn întrevederile fran
co—vest-germane la nivel înalt. 
Tratativele s-au prelungit peste 
programul fixat inițial, cele două 
delegații continuînd discuțiile și 
în după-amiaza zilei de simbătă.

La sfîrșitul întrevederilor, pur
tătorii de cuvînt ai celor două 
delegații au făcut declarații în 
care au rezumat rezultatele dis
cuțiilor. Purtătorul de cuvînt 
francez s-a referit la problemele 
Pieței comune, care s-au găsit în 
centrul discuțiilor dintre cele 
două delegații, subliniind că în 
anumite domenii pozițiile celor 
două părți au marcat o apropiere 
evidentă. Se menționează în acest 
sens că vest-germanii și-ar fi dat 
acordul de principiu asupra nece
sități) de a se găsi, pentru regle
mentarea financiară a Pieței co
mune agricole, o soluție asigu- 
rînd progresul spre realizarea u- 
nei uniuni vamale complete. Pur
tătorul de cuvînt vest-german a 
precizat, în legătură cu această 
problemă, că R.F.G. „este gata 
să coopereze în vederea stabilirii 
unei reglementări financiare a po
liticii agricole comune". In 
schimb, a arătat același purtător 
de cuvînt, Franța ar fi renunțat 
să considere data de 30 iunie ca 
dată ultimă a punerii în aplicare 
a politicii agrare comune.

Acesta este, de altfel, singurul 
punct asupra căruia cele două de
legații au realizat un compromis. 
In restul problemelor discutate 
nu s-a înregistrat nici un progres 
pe calea apropierii punctelor de 
vedere divergente.

re cu participarea tuturor țări
lor șl se recomandă Adunării 
Generale examinarea acestei 
propuneri la cea de-a 20-a se
siune a sa. La conferință ar 
urma să fie Invitate și țările 
care nu sînt membre ale O.N.U. 
Comisia și-a exprimat convin
gerea că o asemenea conferință 
va constitui un sprijin puternic 
în eforturile îndreptate spre 
realizarea dezarmării generale 
și totale și destinderea încordă
rii internaționale.

Rezoluția a fost adoptată cu 
89 de voturi pentru și 16 abți
neri (Statele Unite, Franța, 
Congo-Leopoldville, Costa Rica, 
Spania, Sau Salvador, Grecia, 
Guatemala, Honduras, Irlanda, 
IzraeL Nicaragua, Paraguay, 
Portugalia. Senegal și Republi
ca Sud-Africană). Unele delega
ții nu au participat la vot.

MOSCOVA. — A avut loc o 
emisiune radio din Vladivostok la 
Moscova cu ajutorul satelitului 
sovietic de telecomunicații ,,Mol- 
nia-1".

Programul radio a fost transmis 
prin „Molnia-1“ la Moscova și 
retransmis în eter de postul de 
radio ,,Maiak“, care transmite timp 
de 24 de ore. După cum a fost 
informat corespondentul agenției 
TASS de către Ministerul Teleco
municațiilor al U.R.S.S., cu ajuto
rul satelitului „Molnia-1“ va în
cepe transmiterea unor emisiuni 
regulate de televiziune din Vladi
vostok Ia Moscova.

NEW YORK. — Președintele 
S.U.A., Lyndon Johnson, s-a în- 
tîlnit la Houston (Texas) cu cos
monauta americani James McDivitt 
și Edward White. Johnson i-a le- 
licitat pe cei doi cosmonaut! și pe 
conducătorii programului „Gemi
ni", în legătură cu desfășurarea cu 
succes a zborului cosmic. Președin
tele a anunțat că McDivitt și 
White vor fi avansați la gradul 
de locotenent-colonel și vor primi 
medalia Administrației naționale 
pentru problemele aeronauticii și 
cercetarea spațiului cosmic.

MOSCOVA 12 (Agerpres). - 
La 12 iunie, Leonid Brejnev, 

prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
a avut o convorbire prietenească 
cu primul ministru al Suediei, 
Tage Erlander, care se află în vi
zită în Uniunea Sovietică.

SOFIA. — Agenția B.T.A. a- 
nunfă că în seara zilei de 11 iunie 
s-a încheiat la Sofia Plenara C.C. 
al P.C. Bulgar în problemele con
strucției de mașini. Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.B., a 
rostit cuvînlul de închidere. După 
discufii, plenara a adoptat hotărlri 
corespunză toare.

BERLIN. — Simbătă au luat știr- 
șit Ia Berlin convorbirile oficiale 
dintre delegația iugoslavă, con
dusă de I. B. Tito, și delegația 
R. D. Germane, condusă de W. Ul- 
bricht. In aceeași zi, la sediul 
Consiliului de Stat al R.D.G., I. B. 
Tito și W. Ulbricht au semnat un 
comunicat comun. Seara, președin
tele R.S.F. Iugoslavia a oferit o 
recepție.

ACCRA. — Kwame Nkmmah, 
reales președinte al Republicii 
Ghana, pe o nouă perioadă de 
cinci ani a anuntat simbătă forma
rea noului guvern în componența 
căruia intră 14 miniștri.

Declarațiile feldmareșalului
Montgomery

LONDRA 12 (Agerpres). — 
într-un interviu acordat ziarului 
„Daily Express", feldmareșalul 
Montgomery a declarat că inten
ționează să facă o vizită la Wa
shington pentru a conferi cu pre
ședintele Johnson într-o serie de 
probleme internaționale. „Vreau 
să-l intîlnesc pe președintele 
Johnson pentru a încerca să-l con
ving că în afară de o reglemen
tare politică nu există altă ieșire 
din situația creată în Vietnam. 
Un asemenea război nu poate fi 
cîștigat prin mijloace militare o- 
bișnuite. li voi spune: domnule 
președinte, dv. împingeți lumea 
spre haos și faceți acest lucru 
destul de rapid... Pronunțați-vă 
pentru un acord politic, căci a- 
ceasta este singura cale...“. 
Montgomery și-a exprimat con
vingerea că principala măsură 
pentru îmbunătățirea situației 
internaționale ar constitui-o ^eva
cuarea tuturor trupelor străine, 
oricui ar aparține acestea, pe te
ritoriile propriilor lor țări, odată 
pentru totdeauna". „Este impe
rios necesar, a adăugat el, ca 
toți soldații să fie trimiși acasă. 
Lucrul acesta trebuia făcut de 
mult. Am spus acest lucru ți lui

Wdson.„ Nu mai putem continua 
să ne jucăm cu pacea. America 
nu trebuie să admită ca ea să fie 
urîtă de celelalte țâri. De altfel, 
nici o țară nu trebuie să admită 
așa ceva. Nu ne mai putem per
mite să menținem la infinit răz
boiul rece. Trebuie să ne așezăm 
la masa rotundă și să căutăm so
luții politice".

Promisiuni 
înșelătoare

J
unta mi?.tară de la 
Quito a anuntat la 
sfîrșitul săptăminii 
că la 11 iulie 1966 
in Ecuador vor a- 
vea loc alegeri 
prezidențiale. Șe
ful jnntei, COCtra- 
amiraiul Raacs

Recent organele Pieței 
comune, în colabora
re cu organizația in

ternațională a tineretului
agricol și rural catolic 
(MIJARC), au realizat o an
chetă în rîndurile a 8 000 de

Dificultăți în formarea 
guvernului sudanez

Castro Jijoz. a făcut cunoscut 
că președintele .airV* isi va 
putea prelua postul la 1 sep
tembrie 1966.

tineri de la sate din 10 țări 
ale Europei occidentale 
(cele șase țări ale Pieței co
mune, precum și Portugalia, 
Spania, Elveția, Austria). In
titulată oarecum pretențios 
„tineretul rural față-n față 
cu viitorul său", ancheta a 
scos în evidență fapte sem
nificative. După cum rela
tează LE MONDE „răspun
surile relevă o mare neho-
tărîre a tinerilor de la sate 
față de alegerea profesiunii 
lor, 55 la sută dintre ei a- 
preciind că meseria de agri
cultor este cea mai puțin de 
dorit: se cîștigă foarte pu
țin, munca este foarte grea, 
viitorul este instabil. Nu se 
dispune de timp liber sufi
cient". De altfel, este sem
nificativ faptul că 60 la sută 
dintre cei anchetați n-au 
reușit să urmeze decît învă- 
tămîntul elementar.

Cit privește atitudinea 
față de Piața comună și re
percusiunile sale asupra 
economiei rurale, 44 la sută 
dintre cei întrebați au ocolit 
să dea un răspuns, 8 la sută 
au arătat că Piața comună 
n-a adus nici o schimbare, 
iar 11 la sută au afirmat că 
aceasta are drept consecin
ță agravarea situației agri
culturii in țările membre. 
In schimb peste jumătate 
din numărul celor întrebați 
s-au pronunțat în favoarea 
unei organizări a agricultu
rii pe baze cooperatiste.

KHARTUM. — Așa cum era 
de așteptat, sarcina formării nou
lui guvern sudanez se dovedește 
dificilă. Observatorii politici con
sideră că principalul motiv al 
tergiversărilor îl constituie pozi
ția Partidului național unionist 
care pretinde un număr egal de 
portofolii ministeriale cu partidul 
Al Umma, grupare politică cu 
cele mai multe mandate în parla
mentul tării. Conducerea parti
dului Al Umma, cu 74 de locuri în 
Adunarea constituantă, deci fără 
să dețină majoritatea parlamen
tară, a ajuns la concluzia firească 
că numai alianța cu național-u- 
nioniștii poate asigura guvernului 
stabilitatea necesară. Or, preten
țiile P.N.U. exprimate de liderul 
său, Ismail Al Azhari, nu convin 
partidului Al Umma care consi
deră că a făcut concesii suficiente 
prin desemnarea unor unioniști 
în înaltele funcții de președinte 
dl Consiliului suveranității și de 
șef al parlamentului. Primul mi
nistru Ahmed Mahgoub expri- 
mînd poziția partidului său — 
Al Umma — pretinde ca portofo
liile ministeriale să fie reparti
zate proporțional cu numărul

mandatelor în parlament. Partidul 
Al Umma are însă la dispoziție 
un mijloc de presiune asupra na- 
țional-unioniștilor. Pentru ca re
prezentantul unioniștilor, Ismail Al 
Azhari, să devină președinte per
manent al Consiliului Suprem 
trebuie modificată constituția, 
act care nu poate fi înfăptuit 
fără voturile grupării Al Umma. 
La aceste disensiuni dintre cele 
două partide politice se adaugă 
și deosebirile de vederi existente 
între organizațiile politice sudiste, 
în privința desemnării celor trei 
miniștri ca reprezentanți ai pro
vinciilor meridionale în guvernul 
lui Mahgoub. Presa sudaneză re
lata că unul din liderii partidu
lui sudist S.A.N.U., William Deng, 
a cerut sîmbătă președintelui 
Adunării Naționale și primului 
ministru să declare neconstituțio
nală desemnarea lui Luigi Adik 
ca reprezentant al sudului în 
Consiliul Suprem de Stat. Argu
mentul lui Deng este că Luigi 
Adik n-a fost ales de populația 
sudistă, singura care este în mă
sură să-și desemneze reprezen
tanții săi, în organele centrale.

Nu este pentru prima cară 
(și avînd în vedere anteceden
tele — probabil nici ultima) 
cind junta sub presiunea opozi
ției promite revenirea la consti
tuționalitate. Pe aceeași linie 
de preocupări, autoritățile ecua- 
doriene încearcă să facă recla
mă „realizărilor" regimului (un 
ziar opoziționist făcea referiri 
la închisorile pline din Quito, 
Guayaquil și din insulele Gala
pagos unde se află întemnițați 
majoritatea celor ce au încer
cat să „saboteze bunele inten
ții ale guvernanților militari*' 
și să acrediteze ideea că ar fi 
necesară perpetuarea la condu
cere a actualilor conducători
care, ar fi, chipurile, singurii 
capabili să realizeze „reforme 
indispensabile țării*. La ce fel 
de reforme se gîndesc condu
cătorii juntei nu este dificil de 
înțeles. Proiectele de „reformă 
fiscală", „planurile sociale" pe 
care le au în vedere autorită
țile ecuadoriene nu promit ni
mic bun maselor populare. Con
ducătorii juntei au avut și alte 
„planuri* ale căror repercusiuni 
se vădesc: o situație economi
că dezastruoasă, urmărirea și 
întemnițarea oricărui partici
pant la acțiunile revendicative 
sub acuzația de „activitate sub
versivă" etc.

I. T1MOFTE

HANOI. — După cum anunță 
agenția vietnameză de presă, la

Pe harta lumii

„Arhipelagul

prieteniei''

La siirșitnl Iutii irak ansează sâ se desfășoare la 
Londra tratative pemtia revizuirea statutului de pro
tectorat britanic a statului Tonga. Aceste tratative 
programate la cererea reginei din Tonga au ca scop 
o nouă lărgire a prerogativelor autorităților tonga- 
leze pe drumul obținerii independenței totale.

Arhipelagul Toaga. sttaat în partea de vest a Pacifi
cului, la sud-est de insulele Fiji este alcătuit din 150 
de in caaice si atoli de întinderi diferite. Eu
ropa a aflat despre existența arhipelagului de la na
vigatorul olandez Abel Tasman, care, cu peste 300 de 
ani în urmă, ia 16A3 a descoperit, in afară de Tonga 
și insula Tasmania — denumită astiel în cinstea sa 
— precum si Noua Zeelandă si insulele Fiji.

Tczzx mai este 4,-rwt jj 
XrhipfJ; -ți' Prieteniei. Această 
dentnrrire i-a fost ăiîă de cele
brul navișztnc englez Jmtes 
Cook. care l-a virirx ia 1777, 
aiătxndu-se rinpresăocM de prie
tenia și annhtHatea băfhuașdor.

In prezent, iilâir’ijni Toast, 
a cărui suprafață este de 697 km 
p„ are o pcțxiLirie de S2000 lo
cuitori. Dintre es, 78000 siat po 
linerieni. cesiafci siat momești eu
ropeni și populație mcită. Cen
trul admrn-ttitrir este portul 
Noukcuolota de pe j-snla Tcmza- 
tabu.

Din cauza rivaHtățn <F-.tre ma
rile puteri, statei Tooga a reușit

să rămînă independent pînă la 
sfirjitul secolului al XK-lea. A- 
bia în 1900, and împărțirea O- 
ceaniei între puterile imperia
liste se apropia de sfirșit, An
glia a transformat arhipelagul 
Tonga într-un protectorat Auto
ritățile coloniale britanice au so
cotit util să mențină în arhipelag 
o monarhie locală polineziană, 
singura care a mai rămas în 
Oceania.

Pe baza așa-numitului „tratat 
de prietenie", impus de Anglia 
in 1900, completat apoi prin- 
tr-un „acord" în 1905, Marea 
Eritanie șî-a asumat problemele 
relațiilor externe și ale apărării,

precum și controlul asupra fi
nanțelor și asupra activității le
gislative în regat. La 26 august 
1958, sub presiunea revendicări
lor populației băștinașe, a fost 
semnat un nou tratat care lăr
gește întrucâtva prerogativele 
protectoratului, recunoscînd în 
speță, guvernului din Tonga 
dreptul de a încheia acorduri 
comerciale cu alte țări.

Actualmente postul de înalt 
comisar al Marii Britanii în Ton
ga îl deține guvernatorul arhipe
lagului Fiji, reprezentat prin re
zidentul britanic denumit „co
misar și consul".

In deceniile de dominație în 
Tonga autoritățile coloniale en
gleze n-au făcut nimic pentru a 
pune capăt înapoierii economice 
a țării. Pe arhipelag nu există 
nici o industrie. Bâza economiei 
o constituie ca și în trecutul în
depărtat agricultura, care se face 
cu metode primitive. Producția 
constă din nuci de cocos, banane, 
ananas, citrice, porumb, rădăci- 
noasele dioscoreea și taro. Lo
cuitorii din Tonga se ocupă și 
cu creșterea vitelor și pescuitul. 
Principalul articol de export este 
copra. Se exportă, de anemenea, 
banane, ananas, ulei de santal, 
bureți, vite (mai ales în Noua 
Zeelandă și Anglia).

Ca formă de stat, Tonga este 
o monarhie constituțională. Ca 
organ consultativ funcționează 
adunarea legislativă.

Sub presiunea și influența me
reu mai puternică a populației 
care cere insistent independența 
deplină, cîrmuitorii locali și-au 
intensificat revendicările la Lon
dra pentru lărgirea prerogativelor 
înscrise în acordul din 1958.

EM. RUCĂPv

OLANDA. — Vedere din 
Amsterdam. In centru, unul 
din numeroasele canale care 

străbat acest oraș.

Expoziția agricolă 

a R. D. Germane
BERLIN. — La 12 iunie s-a des

chis la Markkleberg (R.D.G.), cea 
de-a 13-a expoziție agricolă a R.D. 
Germane. Alături de mașini agri
cole produse în R.D.G. sînt expu
se și unele mașini din străinăta
te, printre care și tractoare româ
nești de diierite tipuri.

Printre delegațiile din alte țări 
sosite la expoziție se ailă și dele
gația guvernamentală a R. P. Ro
mâne, condusă de Mihai Dalea, 
președintele Consiliului Superior 
al Agriculturii.

----- o-----

Acțiuni ale patrioților 
sud-vietnamezi

SAIGON. — Agențiile de pre
să anunță că forțele patriotice 
sud-vietnameze au declanșat în 
cursul zilei de sîmbătă un nou 
atae puternic împotriva localității 
Dong Xoai, unde cu două zile în 
urmă au mai avut loc lupte vio
lente, soldate cu cele mai grele 
pierderi pentru trupele guverna
mentale sud-vietnameze și cele 
americane de la începutul răz
boiului.

Forțele patriotice au lansat în 
aceeași zi un atac împotriva pos
turilor militare guvernamentale 
din apropierea bazei americane ds 
la Da Nang.

Caracas :

Succesul stingii 
în alegerile 
universitare

La alegerile pentru con
stituirea comitetului 
de conducere a Fede

rației centrelor universitare 
din Venezuela, care s-au 
desfășurat în ultimele zile, 
au obținut victoria candidații 
Uniunii tineretului comunist 
și ai partidului Mișcarea re
voluționară de stingă. Ca 
președinte al federației a 
(ost ales Freddi Munnos, 
care se află de mai mulți 
ani arestat în închisoarea 
San Carlos. Candidații orga
nizațiilor de dreapta au fost 
înfrînți.

A
stăzi și miine în 
insula Sardinia 
(provincie italiana) 
au loc alegeri pen
tru înnoirea parla
mentului regional. 
Concomitent vor a- 
vea loc alegeri pen
tru două consilii 
regionale și 211 consilii munici

pale. Alegerile din Sardinia, 
in mod normal nu ridică 
nici un fel de probleme. La fie
care patru ani partidele poli
tice iși propun candidații, are 
loc obișnuita campanie elec
torală și in cele din urmă se 
formează noul parlament re
gional. Așa s-au petrecut 
lucrurile și la ultimele ale
geri in 1961, în urma cărora s-a 
format un consiliu cu o majori
tate de centru-stînga. Poate că 
și alegerile de astăzi s-ar fi 
desfășurat în aceleași condiții* 
dacă în urmă cu numai o săp- 
tămînă actuala coaliție guver
namentală de la Roma n-ar fi 
fost puternic zguduită de votul 
cu privire la legea asupra cine
matografiei.

După cum se știe, proiectul 
acestei legi fusese prezentat în 
numele guvernului, pentru a fi 
dezbătut în parlament, de mi
nistrul spectacolelor și turis
mului, Achille Corona (socia
list). In forma sa inițială, pro
iectul de lege urmărea ajutora
rea cinematografiei prin acor
darea de subvenții din partea 
statului. Alcătuirea proiectului,

care a durat doi ani de zile, a 
izvorit din necesitatea de a a- 
pâra de concurenta americană 
cinematografia italiană, care a 
dat culturii mondiale numeroase 
capodopere, și a participat cu 
succes la lupta pentru promo
varea unor idei înaintate.

Deși legea fusese prezentată 
in numele guvernului. Partidul 
democrat-creștin a căutat să 
modifice spiritul proiectului. 
golindu-1 de conținutul său 
principal. In acest scop demo- 
crat-creștinii au prezentat In

tia făcînd parte din coaliția gu
vernamentală), precum și depu
tății partidelor de stingă dinafa
ră coaliției: comuniștii și so
cialiștii de unitate proletară. 
Absenta unora dintre deputați 
• făcut însă ca adepții amenda
mentului să aibă cîștig de 
cauză.

Imediat după acest vot, cali- 
ficat de presa italiană drept „lo
vitura de teatru de la Monte 
Gttorio" (sediul parlamentului 
r_n.). conducerea Partidului so
cialist a dat publicității un co-

nuare el a declarat că „unitatea 
majorității poate fi restabilită 
numai dacă se va garanta reve
nirea la acordul guvernamental, 
realizat în legătură cu proiectul 
de lege propus de Corona".

Presa italiană a relevat că 
grava neînțelegere care s-a pro
dus în Camera Deputaților a- 
trage după ea probleme mai 
ample care afectează înseși 
condițiile în baza cărora pot e- 
xista și acționa guvernele de 
coaliție. Observatorii sublinia
ză că mai ales pentru P.S.I.

parlament un amendament prin 
care se urmărește favorizarea 
acelor producții care sini a- 
greate de cercurile clericale și 
impunerea de restricții celor
lalte producții.

Contrar așteptărilor, amen
damentul democrat-creștin a 
fost adoptat. Votul în favoarea 
modificărilor propuse de P.D.C. 
a fost posibil întrucît alături de 
democrați-creștini au votat mo- 
narhiștii și neofasciștii din par
tidul Mișcarea socială italiana 
împotriva amendamentului au 
votat socialiștii, social-demo- 
crații și republicanii (toți aceș-

municat în care se subliniază
i votul din Camera Deputați- 

I >r ridică probleme de ordin 
politic cu privire la loialitatea 
colaborării dintre partidele co
aliției guvernamentale. Partidul 
social-democrat și Partidul re
publican, care s-au aliat Parti
dului socialist, au declarat că 
se vor retrage din guvern dacă 
democrat-creștinii nu renunță 
!a amendament. Secretarul ad
junct al P.S.I., Brodolini, a afir
mat că „socialiștii sînt ferm 
hotărîți să tragă concluzii din 
sciziuinca ivită în sinul majo
rității parlamentare". în conti-

cele întîmplate în parlament 
ridică din nou problema colabo
rării în cadrul guvernului cu 
democrat-creștinii. Se afirmă că 
majoritatea din Partidul socia
list consideră că nu poate să 
capituleze în problemele de 
principiu.

Aceste luări de poziție ale 
partidelor din coaliția guverna
mentală potrivnice amenda
mentului democrat-creștin au 
făcut ca în cercurile politice să 
se vorbească de o iminentă 
criză guvernamentală. In ace
leași cercuri, însă, cei mai 
mulți observatori erau de pă

rere că încercarea de forțe care 
va decide soarta coaliției nu va 
avea Ioc decît după alegerile 
din Sardinia și va fi în bună 
măsură influențată de rezulta
tele acestor alegeri.

Luînd cuvîntul la Cagliari 
(centrul administrativ ai Sardi
niei) din partea Partidului de
mocrat-creștin, primul ministru 
Aldo Moro a subliniat că „în
tr-un moment dificil al situației 
politice a țării aceasta ar putea 
fi îmbunătățită prin votul ale- 
gătorifor sarzi". El speră desi
gur, că un procent ridicat de 
voturi în favoarea partidului 
său ar pune guvernul la adă
post de o criza, provocată de 
retragerea din coaliție a celor
lalte partide.

în Sardinia însă ultimele 
sondaje au dovedit creșterea 
popularității partidelor de stin
gă. Un vot în favoarea acestora 
ar da posibilitatea celor care 
s-au pronunțat împotriva a- 
mendamentului democrat-creș
tin să condiționeze participarea 
mai departe la coaliția guver
namentală de renunțare la acest 
amendament.

Iată de ce actualele alegeri 
din Sardinia au o importanță 
deosebită nu numai pentru 
populația orașului, ci pentru în
treaga Italie, întrucît testul sard 
al popularității partidelor pare 
să fie hotărîtor pentru soarta 
actualei coaliții guvernamentale 
italiene.

ION D. GOIA
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