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în cursul dimineții au avut 
loc discuții în cadrul secțiilor 
de specialitate. După-amiază, 
în ședință plenară, au fost 
prezentate concluziile dezba
terilor din aceste secții, după 
care au continuat discuțiile pe 
marginea raportului.

Luînd cuvîntul pe marginea 
raportului prezentat de tova
rășul Ilie Verdeț, toți vorbi
torii de luni și marți au rele
vat cu mîndrie marile reali
zări obținute de oamenii mun
cii în înfăptuirea politicii 
consecvente și ferme a Parti
dului Comunist Român de in
dustrializare socialistă a țării, 
chezășie sigură a dezvoltării 
multilaterale a economiei na-

A doua zi
a lucrărilor

ționale, a creșterii bunăstării 
poporului, asigurării indepen
denței și suveranității națio
nale. Relevînd rezultatele bune 
obținute în primele luni ale 
acestui prim an al cincinalu
lui, participanții și-au ma
nifestat încă o dată hotărîrea 
de a îndeplini marile sarcini 
ce le revin din vastul program 
de dezvoltare a țării elaborat 
de Congresul al IX-lea al 
partidului. Ei au analizat 
pe larg în lumina expe
rienței dobîndite, căile pen
tru îndeplinirea, în cele 
mai bune condiții, a sarcinilor 
ce revin constructorilor de 
mașini în actualul cincinal, 
neajunsurile care s-au mani
festat în unele domenii și felul 
în care acestea trebuie înlătu
rate, au făcut numeroase pro
puneri prețioase și și-au luat 
angajamente pentru valorifi
carea mai deplină a marilor 
rezerve existente în fiecare 
întreprindere, pentru îmbună-
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sugestii utile în
legătură cu piesele
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Autocamionul
10O OOO

De la un pupitru, 
un om condu
ce conveierul de 
mare dimensiune și 
de o remarcabilă 
forță mecanică pe 
spinarea căruia îna
intează autocami
oanele „Carpați" și 
„Bucegi", cu linia 
lor frumoasă și mo
dernă.

...Ne aflăm în hala 
de montaj a Uzine
lor „Steagul ro
șu“. Aici s-au adu
nat sute de oțelari, 
turnători, strungari 
și montori. Cu toții 
au venit să asiste 
la un eveniment 
important: ieșirea 
de pe banda de 
montaj a celui de-al 
100 000-lea camion. 
Sărbătoritul se mai

află încă pe ultima 
turație de conveier, 
cînd în cabină se 
urcă șoferul Florea 
Vasile și cînd vo
lanul nou-nouț sim
te pentru prima 
oară crisparea mîi- 
nilor atente. Urale 
puternice izbucnesc 
din piepturile celor 
prezenți. Tineri și 
vîrstnici se îmbră
țișează. Sini cei 
care i-au dat viață, 
care au cheltuit în 
acest scop mii de 
ore de căutări și 
frămîntări punînd 
în el sufletul și 
mîndria lor de con
structori.

De la primul 
autocamion „S. R. 
101“ ieșit de pe

banda de montaj 
acum 12 ani în ur
mă, vestind începe
rea fabricației de 
autocamioane în ța
ra noastră, a fost 
străbătută o perioa
dă importantă de-a 
lungul căreia colec
tivul de la această 
uzină s-a maturi
zat, a cîștigat o 
bogată experiență 
care i-a permis să 
îmbunătățească per
manent autocamioa
nele și să ridice ni
velul tehnic gene
ral al uzinei. Acum, 
la fiecare 8 minute 
un autocamion 
modern pășește pe 
banda de montaj.

TRAIAN 
CATINCESCU

0 delegație guvernamentală 
română va vizita Turcia

O delegație guvernamentală 
română, condusă de președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, va 
face o vizită în Republica

Turcia în a doua jumătate a 
lunii iulie 1966, la Invitația 
președintelui Consiliului de 
miniștri al Republicii Turcia, 
Suleyman Demirel.

SECERIȘ
Discutăm cu tovarășul pro

fesor univ. dr. docent Vasile 
Stratula, de la Institutul 
agronomic „Tudor Vladimires- 
cu" din Craiova. „Am parti
cipat la cîteva schimburi de 
experiență care au avut loc 
in ultimul timp în regiune, cu 
inginerii agronomi. La toate 
s-a ajuns la concluzia, ' pe 
baza constatărilor din teren, 
că anul acesta campania de 
recoltare a păioaselor este po
sibil să se declanșeze mai 
devreme decît anul trecut. In 
toată regiunea culturile s-au 
dezvoltat frumos, promițînd 
o recoltă bună, la nivelul 
eforturilor care s-au depus. 
Se impune cu atît mai 
o pregătire minuțioasă, pînă 
la ultimul amănunt, a 
tatului. Această ultimă 
va trebui să le depășească pe 
cele anterioare, prin prompti
tudine, concentrare de forțe 
și organizare“.

Am transmis părerea tova
rășului profesor Stratula mai 
multor interlocutori de la con
siliul agricol regional și din 
unități. Ne răspunde mai 
întî’i tovarășul inginer Marin 
Mateescu — vicepreședinte al

mult

recol- 
etapă

consiliului agricol regional: 
„Și noi sîntem convinși că 
anul acesta va trebui să ter
minăm repararea combinelor, 
batozelor și preselor de paie, 
într-un timp mai scurt decît 
în alți ani. Recent am în
tocmit un plan de mă
suri conform căruia toate 
utilajele necesare campaniei 
de recoltare să fie gata 
recepționate pînă la 5 iunie. 
A fost discutat acest plan cu 
inginerii șefi din S.M.T., au 
fost întocmite grafice de repa
rații zilnice, s-au făcut calcule 
asupra necesarului pieselor de 
schimb. La acest ultim capitol 
sîntem însă foarte deficitari. 
Ne lipsesc încă multe repere 
deosebit de importante, fără 
de care nu putem face un pas 
înainte“.

Sîntem în posesia acestui 
„plan de măsuri concrete“. 
Cele 30 de puncte grupate în 
4 capitole poartă pecetea unor 
recomandări generale, cunos
cute și arhicunoscute de con
ducerile S.M.T., valabile pen
tru orice campanie și în orice 
timp.

Un sprijin concret și bine
venit l-a dat, totuși, serviciul

regional S.M.T. tuturor unită
ților din subordine, prin 
schimbul de experiență., orga
nizat zilele trecute la ’S.M.T. 
Cîrcea. Aici a fost executat, 
după un proiect propriu, un 
colector de paie prins în spa
tele combinei și care se de
clanșează automat, lăsînd din 
loc în loc paiele în grămezi, 
în urmă, două tractoare trag 
un paravan care strînge toate 
aceste grămezi la capul locu
lui. Se încearcă astfel un sis
tem simplu și eficace pentru 
o rapidă eliberare a terenului 
în vederea trecerii imediat la 
arat.

Se preconizează ca pînă la 
5 iunie pregătirile pentru 
campania de recoltare să fie 
încheiate.. Dar tot serviciul 
S.M.T.’ ne prezintă o lungă 
listă cu piese de schimb in
existente în bazele-de apro
vizionare. în consecință, va fi 
posibil să se respecte termenul 
propus ? Interlocutorii noștri 
recunosc faptul că demonta
rea combinelor s-a făcut cu

MIHAIL DUMITRESCU

(Continuare în pag. a Ul-a)

ațiunea care a impus în ca
lendarul contemporan o zi 
dedicată copilului mărturi
sește mai mult decît un 
gest simbolic prin care, 
dintr-o nobilă exaltare, u- 
manitatea a simțit nevoia 
să-și sărbătorească anual 
dragostea, statornica dra

goste pentru cele mai fragede mlă- 
dițe ale ei. Confundat, pe drept cu- 
vînt, cu viitorul, copilul, viața lui, 
destinul lui, ocupă un loc de-o impor
tanță capitală în gîndirea lucidă a 
omenirii moderne și, fără îndoială, 
sensul primordial al acestei zile tre
buie căutat în acuta necesitate de a ne 
oferi un prilej în plus de meditație cu 
privire la ziua de mîine. Pentru că nici 
unui Om, meritîndu-și acest nume scris 
cu majusculă spre a-l deosebi de o 
simplă existență biologică, nu-i este 
indiferent viitorul, nici unuia nu-i poa
te fi străină participarea la efortul 
unanim al popoarelor de a asigura co
pilul în fața gravelor incertitudini, al

COPIII
Octav Pancu-lași

furtunilor și incendiilor pe care pla
neta noastră le-a înregistrat și, din 
nefericire, le înregistrează încă. Și ast
fel, în chip firesc, meditația la soarta 
copilului se înscrie în vasta creație în
chinată de omenire păcii și înțelegerii, 
ziua de 1 Iunie devenind prin mesajul 
său o înflăcărată chemare la sporirea 
forțelor conduse de ideea securității 
colective.

Civilizația socialistă, România de azi, 
militantă fără rezerve în toate acțiu
nile, contribuind la cauza păcii și pro
gresului social, pot prezenta în această 
zi tablouri edificatoare, degajind sen
timente tonice, stîrnind pretutindeni 
îndreptățite admirații, și oglindind o 
atenție permanentă, în necontenită 
creștere, acordată vieții, educației, dez
voltării multilaterale ale copilului. Cu 
o mîndrie pe deplin justificată, nouă, 
românilor, ne place să spunem că săr
bătoarea copiilor noștri este în fiecare 
zi, pentru că în fiecare zi iubirea, 
grija și gingășia noastră se revarsă a- 
supra copiilor, pentru că neîncetat le 
dăruim tot ce avem mai bun și mai 
frumos, tot ce le poate face viața mai 
bună și mai frumoasă. Alocația de stat 
pentru copii se ridică la noi, în cursul 
unui singur an, la sume de ordinul mi
liardelor. La sume de același ordin se 
urcă cheltuielile pentru sănătatea, ins
trucția și educația copiilor. Statisticile 
mondiale ne rezervă un loc de frunte 
printre națiunile care cunosc un pro
centaj minim al mortalității infantile, 
printre țările cu un învățămînt dezvol
tat. La noi, școala, noțiune insepara
bilă de grija pentru destinul copiilor, 
reprezintă o instituție care se bucură 
de maxime privilegii din partea statu
lui socialist, prin caracterul gratuit și 
obligatoriu al învățămîntului de cul
tură generală, stabilit astăzi la opt ani, 
prin zestrea cu care mereu este inves
tită, prin asigurarea ei cu cadre didac
tice competente și, desigur, în primul 
rînd, prin orientarea sa profund știin-

(Continuare tn pag. a lll-a)

Teliuc... în zidul aspru — cetate carpatină. Frînghia-mi e „podeaua", „acoperiș" — doar cerul,
Fier căutăm în stîncă, și-l scoatem la lumină. Dar brațu-mi e mai tare ca stînca și ca fierul.

Foto: I. CUCU

COTELE LACULUI
VIDRARU Ștefan iureș

Există, cum se știe, autori 
de poeme într-un vers. Un 
exemplu clasic în lirica noas
tră este Ion Pillat: între 
tea alte opere, pe cea 
subțire strună el a făcut 
vibreze frumuseți sonore 
rezonanță caldă. îmi place să 
amintesc cîteva.

Pescăruși: „Din valuri spu
me albe au început să zboare“

Veveriță, toamna : „O frun
ză roșie suie pe ramuri, alte 
cad“.

atî- 
mai 

să
Cil

Friză : „De cînd îți legi san
dala, s-au deslegat milenii“.

Golful: „A strîns albastru-n 
brațe și-l leagănă mereu“.

Povestire : „în codrul nu
mai muguri, un sunet de to
por“.

Descălecătorii: „Intîiul fum 
de sate și-n vale glas de dini“.

Fie că desfășoară larg o me
taforă, fie că țintuiește în 
rama stampei atitudinea cea 
mai caracteristică dintr-o 
suită dinamică, pentru a

permite să i se pătrundă ver
sul și grația, poemul într-un 
vers apelează la fondul nostru 
aperceptiv, ne solicită să-l în
tregim cu viziunile și aminti
rile noastre. Cînd poetul 
schițează din materialul a nu
mai nouă cuvinte următorul 
Portret: „Durere 
gri sub părul azi 
este sigur că de 
lumea reflectată 
astfel de chip, nouă cunoscut, 
va sui spre primul plan al

cu ochi ne- 
mai alb", el 
undeva, din 
în noi, un

memoriei, fixînd în conștiința 
cititorului imaginea suferinței 
neatenuate de timp. Poemul 
într-un vers intitulat: Seara 
la Voroneț poate fi pe deplin 
savurat doar dacă ne este cu
noscut un anumit amănunt: 
albastrul intens de pe fațada 
bisericii, (faimosul albastru 
de Voroneț, fondul pe care se 
detașează personajele biblice), 
se nuanțează diferit, oră de 
oră, în funcție de culoarea 
cerului I Și acum iată poe-

winaaeaMaaMBananHMaRnBaMKiM

mul: „La sfinții-n zugrăvea
lă, amurgu-ngenunchiază“ cu 
alte cuvinte căderea serii, re
percutată, în întunecarea trep
tată a albastrului zugrăvelii, 
ev^că, prin prezența sfinților, 
o evlavioasă îngenunchiere.

Pe scurt, cu cît avem mai 
multe chei pentru elementul 
care a declanșat emoția, cu 
atît mai intensă este reacția 
sensibilității noastre de iubi
tori ai frumosului, prelungind, 
mult dincolo de puținele si
labe, satisfacțiile actului es
tetic.

Dar iată că, într-un ziar, ci-

tim o informație din cea mai 
fierbinte actualitate. Titlu: 
„Cotele lacului Vidraru". Trei 
cuvinte oarecare, unul folosit 
mai ales în limbajul tehnicie
nilor, un altul din principalul 
fond lexical al limbii, în sfîr- 
șit al treilea din domeniul to
ponimiei. Toate trei la un loc, 
însă, alcătuiesc un întreg de 
o izbitoare valoare poetică, 
pentru oricine este cît de cît 
informat asupra epopeii de pe 
Argeș. Din toamna lui 1962, 
cînd prima benă cu beton și-a

(Continuare In pag. a lll-a)

Vizita Maiestății Sale
Imperiale ^ahinșaiml 

Iranului
BRAȘOV. — De la tri

mișii speciali Agerpres, Mir- 
cea Moarcăș și Adrian Iones- 
cu: Maiestatea Sa Imperială, 
Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, Șahinșahul Iranu
lui, și-a continuat marți vi
zita în regiunea Brașov.

însoțit de Gheorghe Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Ion Mărcuș, preșe
dintele Sfatului popular re
gional, de alte persoane ofici
ale, ca și de membrii suitei 
sale, suveranul Iranului a vi
zitat în cursul dimineții cu
noscutul monument arhitec
tonic — Biserica Neagră. Aici, 
înaltul oaspete, după ce a luat 
cunoștință de istoricul acestei 
vechi construcții brașovene, a 
asistat Ia interpretarea la orgă 
a unui preludiu de Bach.

Coloana mașinilor oficiale a 
străbătut apoi străzi principa
le ale orașului, de-a lungul că
rora numeroși brașoveni au 
salutat cordial pe înaltul oas
pete. Drumul a continuat spre 
Prejmer, unde, după obiceiul 
locului, săteni călări, în port 
național au ieșit în întîmpi- 
narea Șahinșahului. Aceeași 
primire ospitalieră și la sediul 
gospodăriei agricole de stat din 
localitate. La sosire, suveranul 
Iranului a fost salutat de An- 
gelo Miculescu, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Superior 
al Agriculturii. Prezentarea 
activității gospodăriei, de că
tre directorul ei, ing. Ion 
Toma, a suscitat interesul Șa
hinșahului, care și-a exprimat 
dorința de a cunoaște îndea
proape fermele sectorului zoo
tehnic. „Ne interesează foarte 
mult ce ați realizat dv., de
oarece avem intenția de a or
ganiza în Iran o fermă de a- 
cest gen pe 4 000 de hectare“ 
— a subliniat înaltul oaspete. 
Au fost arătate „recordmene- 
le‘‘ fermei, fiecare vacă de 
rasă de aici dînd în jurul a 45 
litri de lapte pe zi. S-a mers

apoi la păstrăvărla gospodă
riei. La încheierea acestui po
pas la Prejmer, Șahinșahul a 
felicitat pe directorul gospo
dăriei. „Vă doresc cele mai 
bune realizări și o prosperita
te continuă — a spus Maiesta
tea Sa Imperială. Contribuția 
pe care o aduceți economiei 
țării dv. să fie tot mai mare“.

...Din nou o scurtă revedere 
cu orașul de la poalele Tîmpei, 
în drum spre Poiana Brașov. 
La una din serpentinele noii 
șosele ce șerpuiește în coasta 
muntelui, mașinile se opresc. 
Oaspeții admiră panorama o- 
rașului ce se pierde în depăr
tare, spre țara Bîrsei.

La amiază, în saloanele ho
telului „Sport“ din Poiana, 
președintele Sfatului popular 
regional a oferit un dejun în 
onoarea Maiestății Sale Impe
riale.

în timpul mesei, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă cordialitate, au fost ros
tite scurte toasturi.

Este pentru mine o deosebi
tă cinste să salut prezența în 
mijlocul nostru a Șahinșahului 
Iranului — a spus Ion Mărcuș, 
președintele Sfatului popular 
regional. Ne exprimăm satis
facția că în cursul călătoriei 
în România, Maiestatea Sa Im
perială a binevoit să viziteze 
și regiunea Brașov, pentru a 
cunoaște unele din realizările 
noastre. Brașovul — a conti
nuat el — oraș cu o veche și 
bogată tradiție culturală și e- 
conomică, este astăzi un pu
ternic centru industrial cunos
cut în multe țări prin produ
sele fabricilor sale. Tractoare
le, rulmenții și alte mașini ex
portate peste hotare, în cadrul 
relațiilor noastre comerciale, 
contribuie la strîngerea legă
turilor cu alte popoare, prin
tre care și cu harnicul popor 
iranian prieten.

Primirea făcută de locuito-

IContinuare tn pag. a lll-a)



CONSFĂTUIREA PE TARĂ A CONSTRUCTORILOR DE MAȘINI
(Urmare din pag. I)

lățirea activității în toate sec
toarele acestei ramuri.

Numeroși vorbitori s-au 
referit, în cuvîntul lor, la 
principalele aspecte ale dez
voltării, diversificării și mo
dernizării continue a produc
ției de mașini-unelte în lumi
na sarcinii trasate de docu
mentele Congresului al IX-lea 
al P.C.R., privind sporirea 
contribuției acesteia la reîn
noirea și creșterea parcului 
de mijloace tehnice al uzine
lor, la automatizarea procesu
lui de producție al diferitelor 
ramuri ale economiei naționa
le. Ing. Aurel Bozgan, direc
torul general al Fabricii de 
mașini-unelte și agregate din 
București, ing. Virgil Bogza, 
directorul întreprinderii me
canice din Roman, ing. Con
stantin Ionescu, directorul U- 
zinei „înfrățirea“ din Oradea, 
și alții au arătat că îndepli
nirea sarcinilor de asimilare 
și producere, în cantități spo
rite, a noi mașini-unelte la 
nivelul tehnicii contemporane 
trebuie să se bazeze nu numai 
pe crearea de noi capacități, ci. 
într-o mai mare măsură, pe 
folosirea integrală a capacită
ților de producție și a forțelor 
de muncă existente. Darea în 
exploatare a noi capacități 
trebuie să creeze, ca și în alte 
domenii, posibilități de extin
dere a celor mai avantajoase 
tehnologii.

O sursă importantă de su
gestii și măsuri pentru per
fecționarea activității din a- 
cest sector principal al indus
triei constructoare de mașini 
o constituie urmărirea atentă, 
organizată și sistematică, a 
comportării în exploatare a 
mașinilor-unelte. Schimburi 
de experiență în țară, studii 
în străinătate, examinarea 
aprofundată a unor modele de 
referință, ca și analiza compa
rativă a cataloagelor de pro
duse ale diferitelor firme con
structoare din lume — au a- 
rătat vorbitorii — ar trebui 
să constituie, de asemenea, 
într-o mai mare măsură, mij
loace pentru continua ridicare 
a calificării și îmbogățirea do
cumentării proiectanților și 
executanților de mașini-unelte.

Ing. Alexandru Roșea, di
rectorul întreprinderii „Elec- 
t,romureș“-Tg. Mureș, ing. 
Sanda Popescu, constructor- 
șef al Uzinei „Electronica“, și 
alți participanți la discuții 
s-au ocupat de problemele in
dustriei electrotehnice. Ei au 
arătat necesitatea ca investi
țiile prevăzute în acest sector, 
de 3,5 ori mai mari decît în 
cei 5 ani precedenți, să fie 
realizate într-un ritm accele
rat. S-a relevat că la realiza
rea sarcinii de a se asimila și 
moderniza în 5 ani 2 000 tipo- 
dimensiuni de produse trebuie 
să dea un aport mai substan
țial Institutul de cercetări și 
proiectări electrotehnice. Se 
cere intensificarea cercetării 
proprii din partea specialiști
lor care lucrează în institutele 
departamentale și laboratoa
rele uzinale, precum și valori
ficare deplină și cît mai ope
rativă a licențelor și docu
mentațiilor tehnice procurate 
de peste hotare. în subramura 
radio-electronică, ca și în alte 
domenii, trebuie să-și găseas
că un larg cîmp de aplicare 
acțiunea de tipizare a unor 
produse și subansamble, ela
borarea unor aparate unitare 
din punct de vedere funcțio
nal, constructiv și tehnologic.

Ing. Emil Drăgănescu, mi
nistrul energiei electrice, ing. 
Iosif Opriș, directorul general 
al Uzinei de construcții de 
mașini din Reșița, și alții au 
adus în dezbatere unele pro
bleme ale construcției de a- 
gregate destinate valorificării 
mai intense a potențialului e- 
nergetic al țării, potrivit obiec
tivelor prevăzute în planul de 
dezvoltare a energeticii în 
următorii 10 ani elaborat de 
Congresul al IX-lea al P.C.R. 
S-a arătat că industria 
constructoare de mașini a 
asigurat o serie de echi
pamente, utilaje și apara- 
taje energetice, subliniindu-se 
că pe viitor atenția construc
torilor trebuie să se concen
treze spre asimilarea hidro- 
agregatelor necesare impor
tantelor obiective aflate în 
construcție, printre care hi
drocentralei de la Porțile de 
Fier, a grupurilor turbogene- 
ratoare mari, a turbinelor de 
termoficare, a stațiilor de 
transformare pentru tensiuni 
ridicate etc.

Posibilitățile de a asigura, 
în tot mai bune condiții, pie
sele de schimb necesare între
prinderilor din diferite rarpuri 
ale economiei au fost analizate 
de ing. Mircea Bilă, director 
general al Uzinei „Steagul 
roșu“-Brașov, și de alți vorbi
tori. Ei au subliniat că piesele 
de schimb constituie un pro
dus care nu trebuie subapre
ciat. Sporirea cantității aces
tora se va putea obține — de
sigur — prin darea în exploa
tare a noi capacități, dar mai 
cu seamă prin utilizarea rațio
nală a capacităților de pro
ducție existente. Este imperi
os necesar, totodată, ca u- 
tilajele să fie exploatate și în
treținute corect de către bene
ficiari, încît să nu se uzeze și 
să nu aibă nevoie de repara
ții decît după o îndelungată 
funcționare.

Unii vorbitori, între care 
Aurel Boghici, directorul Uzi
nei mecanice-Sinaia, și Cornel 
Berian, muncitor la Uzina me- 
canică-Cugir, s-au ocupat, în 
intervențiile lor, de necesita
tea dezvoltării si îmbunătățirii 
activității sculeriilor și altor 
secții auxiliare. Ei au arătat 
că există încă suficiente posi
bilități de îmbunătățire a or
ganizării producției, de intro
ducere a unor tehnologii mo
derne, specifice fabricației de 
scule. Referindu-se Ia expe
riența proprie în acest dome
niu, ei au relevat o seamă de

metode de lucru moderne și au 
propus studierea posibilității 
ca sculele standardizate să fie 
produse exclusiv în uzinele 
specializate, încît să poată fi 
procurate cu ușurință, iar uzi
nele să nu mai fie nevoite 
să-și confecționeze singure și 
asemenea scule.

Constantin Scarlat ministrul 
industriei chimice, Ion Tu- 
dose, adjunct al ministrului 
petrolului, Ion Căpățînă, di
rectorul Uzinelor „Semănă
toarea“ din Capitală, Petre 
Moldovan, prim vicepreședin
te al Consiliului Superior al 
agriculturii, Ioan Cristea, di
rectorul Șantierului naval din 
Oltenița, Mihai Mihăiță, ad
junct al ministrului căilor fe
rate, Pavel Ștefan, adjunct al 
ministrului transporturilor au
to, navale și aeriene, Chiriță 
Apostol, adjunct al ministrului 
industriei construcțiilor, Pa- 
naît Melisaratos, director ge
neral al Șantierului naval din 
Galați și alții, au reliefat, în 
cuvîntul lor, însemnatul aport 
adus de industria constructoa
re de mașini la dotarea celor
lalte ramuri ale economiei na
ționale cu mașini, utilaje și in
stalații de înaltă tehnicitate. 

Modernele instalații de foraj, 
utilajele și instalațiile pentru 
prelucrarea țițeiului, cunoscu
te și apreciate atît în țară, cît 
si în străinătate, au permis pe
troliștilor să introducă noi me
tode de lucru și tehnologii, 
care au dus la sporirea pro
ducției, la valorificarea supe
rioară a țițeiului. Constructo
rilor de utilaj petrolier li s-a 
cerut să contribuie și mai 
mult în viitor la creșterea pro
ducției de instalații de foraj 
de mare adîncime.

In ce privește dotarea indus
triei chimice, s-a subliniat că 
specialiștii din această ramură 
și constructorii de mașini sînt 
chemați să-și intensifice efor
turile pentru asimilarea în
tr-un timp cît mai scurt a 
unor linii complete de fabrj- 
care a amoniacului, îngrășă
mintelor cu azot și fosfor, pro
duselor sodice, maselor plas
tice și altor produse de mare 
însemnătate pentru economia 
națională.

Realizarea importantului 
volum de investiții prevăzut 
în actualul cincinal cere din 

, partea industriei constructoare 
de mașini să sporească pro
ducția de utilaje pentru meca
nizarea lucrărilor de cons
trucții și montaj, să fie lărgită 
gama de tipuri de utilaje în- 

. deosebi pentru manioularea 
și transportul pieselor de greu
tăți și lungimi mari și a celor 
cu funcțiuni multiple.

înzestrarea într-o măsură 
tot mai mare a sectorului mi
nier cu numeroase tipuri de 
mașini și utilaje a permis 
mecanizarea unor importante 
lucrări în subteran. Ținînd 
seama de sarcinile sporite ce 
revin în cincinal acestei ra
muri, se impune asimilarea în 
fabricație a unor noi tipuri de 
mașini și utilaje pentru extin
derea mecanizării lucrărilor 
de susținere în abataje, a ope
rațiilor de tăiere și încărcare, 
mărirea capacității de trans
port în subteran, sporirea 
securității prin fabricarea de 
noi aparate antigrizutoase.

A fost relevat faptul că în 
ultimii șase ani constructorii 
de mașini au trimis oamenilor 
muncii de pe ogoare peste 100 
de tipuri de mașini agricole 
diverse, patru tipuri de trac
toare, peste 80 000 combine de 
cereale și de recoltat porumb, 
semănători și alte utilaje, din
tre care multe la nivelul rea
lizărilor tehnice pe plan mon
dial. îndeplinirea sarcinilor 
trasate de partid pentru dez
voltarea multilaterală a agri
culturii, lărgirea și moderni
zarea continuă a bazei sale 
tehnico-materiale necesită di
versificarea producției de trac
toare, sporirea producției și a 
sortimentului de instalații și 
utilaje, îndeosebi a celor pen
tru lucrările de hidroamelio
rații, o mai bună aprovizio
nare a unităților agricole cu 
piese de schimb.

A fost subliniată, de aseme
nea, contribuția întreprinderi
lor producătoare de material 
rulant, de autovehicule și nave 
la dotarea ramurii transportu
lui. S-a arătat, totodată, nece
sitatea luării unor măsuri 
pentru asimilarea și omologa
rea într-un timp mai scurt 
a noilor produse, pentru îm
bunătățirea în continuare a 
calității vagoanelor, produ
cerea de noi tipuri de insta
lații de automatizare și tele
comunicații și ridicarea per
formanțelor celor existente.

Referindu-se la problemele 
exportului de mașini, utilaje 
și instalații, o seamă de vor
bitori au reliefat progresele 
obținute în acest domeniu și 
au dezbătut metodele pentru 
menținerea și creșterea pres
tigiului produselor românești 
pe piața mondială. Vasile 
Abrudan director general al 
Uzinei de vagoane din Arad, 
Dumitru Butuc, maistru la 
Fabrica de rulmenți din Bîr- 
lad, și alții s-au. declarat de 
acord cu sublinierea făcută în 
raport cu privire la faptul că 
stabilitatea și sporirea volu
mului produselor noastre pe 
piețele externe depinde de ri
dicarea permanentă a perfor
manțelor tehnico-economice 
ale produselor, de adaptarea 
operativă a producției la parti
cularitățile pieței și cerințele 
beneficiarilor externi. în legă
tură cu aceasta, ei au arătat 
importanța unei mai strinse 
colaborări între Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Ma
șini și Ministerul Comerțului 
Exterior pentru stabilirea și 
lansarea din timp a comenzilor 
pentru export, pentru pros
pectarea piețelor externe, ca 
și necesitatea organizării unor 
servicii de documentație și 
asistență tehnică ale întreprin
derilor furnizoare în țările

Discuții la raportul general
unde se exportă produsele a- 
cestora.

Numeroși reprezentanți ai 
întreprinderilor producătoare 
și beneficiare au abordat mul
tilateral problemele îmbunătă
țirii continue a calității produ
selor, care constituie — așa 
cum s-a subliniat și în rapor
tul prezentat la consfătuire — 
o sarcină centrală. Ion Rusa
lii!, maistru la Uzina „Electro- 
precizia“ — Săcele, Vasile Szi- 
lăghi, maistru la Uzina „Uni
rea“ — Cluj, au scos în evi
dență experiența și preocupă
rile colectivelor de muncă în 
ridicarea performanțelor teh- 
nico-funcționale ale produse
lor, sporirea durabilității lor și 
siguranței în exploatare. Ei au 
arătat că realizarea unor pro
duse care să satisfacă deplin 
cerințele diverșilor beneficiari 
implică adoptarea de măsuri 
eficiente pe toate treptele de 
fabricație, pînă la realizarea și 
expedierea produsului finit.

Bujor Almășan, ministrul 
minelor, Victor Chiribău, ad
junct al ministrului economiei 
forestiere, Constantin Tuzu, 
director general al Direcției 
generale de metrologie, stan
darde și invenții, și alți repre
zentanți ai unor instituții și 
organizații economice centrale 
au prezentat o serie de propu
neri valoroase privind ridica
rea calității produselor la ni
velul cerințelor și exigențelor 
diferitelor ramuri ale econo
miei naționale. Ei au subliniat 
că sînt necesare intensificarea 
activității de cercetare în ve
derea stabilirii parametrilor 
optimi ai mașinilor, adaptarea 
documentației tehnice la pro
gresele înregistrate pe plan 
mondial. ridicarea nivelului 
tehnic al proiectelor de execu
ție, stabilirea, pentru fiecare 
grupă de produse și fiecare 
produs în parte, a criteriilor 
de determinare a calității și 
îmbunătățirea, pe această 
bază, a standardelor și norme
lor.

Problemele cercetării știin
țifice, ale proiectării și asimi
lării de noi mașini și utilaje, 
în lumina măsurilor luate de 
conducerea partidului și sta
tului, pentru înfăptuirea sarci
nilor trasate de Congresul al 
IX-lea al P.C.R. cu privire la 
creșterea contribuției știin
ței și tehnicii în opera 
de desăvîrșire a construc
ției socialiste, au fost abor
date de acad. Remns Răduleț, 
vicepreședinte al Academiei 
Republicii Socialiste România, 
prof. ing. Constantin Dineu- 
iescu, președintele Consiliului 
Național al Inginerilor și Teh
nicienilor, dr. ing. Vasile Chi
riță, vicepreședinte al Consi
liului Național al Cercetării 
Științifice, dr. ing. Ion Roman, 
directorul Institutului de cer
cetări tehnologice pentru con
strucția de mașini, ing. Ion 
Crișan, director general al 
Direcției generale tehnice din 
M.I.C.M., Alexandru Heinrieh, 
director tehnic al Uzinelor 
„Electroputere“ — Craiova, 
ing. Ion Barbu, de la Institu
tul de cercetări și proiectări e- 
lectrotehnice, ing. Gheorghe 
Tănăsoiu, director general al 
Uzinei de utilaj petrolier — 
Tîrgoviște, și de alți vorbitori.

Evocînd creațiile unor iscu
siți meșteri, contribuția unor 
personalități ilustre ale știin
ței și tehnicii românești, vor
bitorii au arătat că acestea sîfrt 
mărturii ale capacităților 
creatoare ale poporului nostru, 
cărora li se deschid largi po
sibilități de valorificare în 
condițiile industrializării țării.

în legătură cu cercetările 
din unitățile secției de științe 
tehnice a Academiei, s-a ară
tat că, printr-o colaborare 
strînsă cu unitățile de cerce
tare departamentale și cate
drele din învățămîntul supe
rior, trebuie acordată o aten
ție sporită finalizării și aplică
rii în producție a rezultatelor 
cercetărilor. Colaborarea din
tre cercetători, proiectanți și 
constructori va trebui să se 
materializeze în abordarea și 
rezolvarea operativă a unor 
probleme majore de interes 
acut pentru economia națio
nală. Chiar și în cazurile cînd, 
pentru a se cîștiga timp, se a- 
chiziționează licențe, este ne
cesar să se dezvolte activita
tea de cercetare proprie. A 
fost relevat exemplul pozitiv 
al colectivului Uzinei „Electro
putere“, care a adus impor
tante îmbunătățiri locomotivei 
Diesel electrice de 2 100 CP, 
ridicînd performanțele sale 
tehnico-funcționale și sigu
ranța în exploatare. Totodată, 
a fost criticat faptul că în a- 
similarea fabricației unor pro
duse pentru care s-au achizi
ționat licențe, ca de pildă frî- 
nele „Knorr“ (la Uzinele „23 
August“), s-au manifestat în
târzieri care implică cheltuieli 
nejustificate de devize. Pe 
baza experienței de pînă acum, 
vorbitorii au făcut propuneri 
privind scurtarea ciclurilor de 
asimilare, întocmirea pentru 
fiecare obiectiv în parte a unor 
grafice detaliate de progra
mare a pregătirii tehnice, pre
cizarea atribuțiilor și stimula
rea materială a uzinelor în 
stabilirea și îndeplinirea sarci
nilor de asimilare a produse
lor noi.

Ștefan Bălan, ministrul în- 
vățămîntului, ing. Ilie Șerbă- 
nuț, directorul grupului școlar 
„Unirea din București, Vasile 
Văzul, strungar la Uzina me
canică din Cîmpina, și alții au 
abordat problema asigurării 
cadrelor necesare industriei 
construcțiilor de mașini. Ei au 
arătat că fondurile alocate în 
cincinal școlilor aparținînd Mi
nisterului Industriei Construc
țiilor de Mașini vor fi de peste 
opt ori mai mari decît în anii 
șesenalului, că fiecare leu tre

buie gospodărit cu cea mai 
mare chibzuință și, în același 
timp, trebuie valorificate, în 
mai mare măsură, posibilită
țile locale de dotare a școlilor 
cu material didactic, prin con
tribuția întreprinderilor. Au 
fost făcute propuneri privind 
organizarea și îndrumarea mai 
competentă a practicii în pro
ducție a elevilor, întărirea co
laborării cu Ministerul învăță- 
mîntului în vederea îmbună
tățirii planurilor și programe
lor în învățămîntul profesio
nal de zi și seral, organizarea 
viitoarelor licee de speciali
tate în strînsă corelație cu ce
rințele actuale și de perspec
tivă ale producției din diferite 
sectoare.

Reluînd ideea formulată în 
raportul prezentat la Consfă
tuire, vorbitorii au subliniat 
că în unele întreprinderi ingi
nerii trebuie folosiți mai ra
țional, repartizați în locurile- 
cheie, orientați spre proble
mele esențiale ale organizării 
științifice a producției, asigu- 
rînd stabilitatea lor și degre- 
vîndu-i de diferite sarcini ad
ministrative.

Realizarea la timp și în con
diții de eficiență sporită a pro
gramului de investiții a stat în 
atenția multor vorbitori, prin
tre care Dumitru Fuiorea, di
rectorul Șantierelor navale 
Constanța, Ion Fătăceanu, di
rectorul Institutului de proiec
tări pentru construcții de ma- • 
șini. și ing. Constantin Nicu. 
directorul general al Uzinei 
,.Progresul“-Brăila. Ei au ana
lizat. sarcinile ce le revin 
pentru scurtarea timpului de 
execuție și pentru reducerea 
costului lucrărilor și au arătat 
modul în care noile capacități 
de producție, înaltul nivel teh
nic la care sînt realizate vor 
influența calitatea și perfor
manțele tehnice ale produse
lor, le vor spori gradul de 
competitivitate pe piețele ex
terne. A fost subliniată necesi
tatea unei colaborări strînse in
tre beneficiari și proiectanți. 
în alegerea celor mai bune 
soluții și realizarea practică a 
acestora la un înalt nivel ca
litativ.

S-a propus, printre altele, 
ca la fiecare obiectiv impor
tant să fie stabilit un colectiv 
permanent, format din proiec
tant, constructor, beneficiar, 
care să răspundă pînă la atin
gerea parametrilor proiectați 
ai noilor obiective intrate în 
funcțiune.

Emil Oniga, directorul ge
neral al Uzinelor „Tracto
rul“ — Brașov, Ion Constan
tin, muncitor la Uzinele „Gri- 
vijța Roșie, ing. Niță Constan
tin, vicepreședinte al Comite
tului de Stat pentru Protecția. 
Muncii, Eugen Zarcula, ingi-î 
ner-șef al Uzinelor de pompe ' 
din București, și alți vorbitori 
s-au referit la realizările ob
ținute și preocupările de viitor 
în organizarea științifică a 
producției, în creșterea, pe 
această cale, a eficienței eco
nomice a activității întreprin
derilor respective. Au fost re
levate, printre altele, succese
le unor colective, ca cele de la 
Uzinele mecanice și Uzina „E- 
lectromotor“ din Timișoara, 
în ridicarea indicilor de folo
sire a mașinilor și utilajelor, 
experiența Uzinei „înfrățirea“ 
— Oradea în organizarea de 
fluxuri tehnologice închise, 
simplificarea planificării și 
urmărirea operativă a pro
ducției, metodele folosite în
tr-o serie de unități pentru a- 
sigurarea asistenței tehnice la 
locul de muncă, aproviziona
rea ritmică tehnico-materială, 
folosirea din plin a timpului 
de lucru etc. Vorbitorii au a- 
rătat, totodată, unele lipsuri și 
greutăți ce mai persistă în 
activitatea de organizare a 
producției, în aprovizionarea 
tehnico-materială și au făcut 
propuneri pentru înlăturarea 
acestora. In legătură cu folo
sirea rațională a capacității 
mașinilor și utilajelor, s-a ară
tat că trebuie redus timpul de 
imobilizare a acestora pentru 
reparații și asigurată pro
gramarea lor în trei schim
buri de lucru. Vorbitorii 
s-au declarat de acord cu 
analiza făcută în raport 
problemelor stabilirii unor 
norme mai stimulatoare, cu o 
temeinică fundamentare știin
țifică, asigurării la timp a do
cumentației tehnologice, în
drumării tehnice competente 
la fiecare loc de muncă.

A fost arătată, de asemenea, 
necesitatea ca organizațiile de 
cercetări și proiectări, servicii
le de concepție din uzine și 
consiliile tehnico-științifice ale 
ministerului de resort, toți cei 
care organizează și conduc 
procesele de muncă, să între
prindă, în continuare, măsuri 
pentru respectarea normelor 
de protecția muncii, să se ma
nifeste mai multă grijă pentru 
respectarea timpului legal de 
lucru.

O serie de vorbitori s-au o- 
cupat de cooperarea dintre în
treprinderi și colaborarea din
tre ministerele producătoare 
ca ing. Ștefan Constantinescu, 
adjunct al ministrului indus
triei metalurgice, Victor Nagy, 
directorul Uzinelor Mecanice 
din Cîmpulung-Muscel. Au 
fost înfățișate preocupările în
treprinderilor siderurgice de a 
pune la dispoziția constructo
rilor de mașini, la termenele 
stabilite și conform contracte
lor, un sortiment mai larg de 
produse, de a îmbunătăți ne
contenit calitatea acestora. 
S-a propus ca ministerele să 
sincronizeze dezvoltarea capa
cităților de producție ale uzine
lor coordonatoare și furni
zoare.

Mai mulți vorbitori, printre 
care ing. Vasile Trif, directo
rul Fabricii de șuruburi din

Brașov, Maria Dumitrescu, 
șefă de brigadă la întreprin
derea Electroaparataj din 
București, Ion Purcărea, con
tabil șef la Uzinele de trac
toare din Brașov, s-au ocupat 
de problema descoperirii și 
valorificării unor noi rezerve 
interne, în scopul sporirii pro
ductivității muncii, reducerii 
prețului de cost și realizării de 
beneficii peste plan. Ei au 
subliniat că în această pri
vință au o mare importanță 
ridicarea calificării și speciali
zarea personalului, folosirea, 
de norme de consum stimula
toare. aprovizionarea cu mate
riale într-o corelație mai 
strînsă cu nevoile producției. 
S-a relevat, printre altele, ne
cesitatea utilizării mai rațio
nale a fondurilor alocate, a în
lăturării unor cauze care duc 
la creșterea prețului de cost, la 
nerealizarea planului de bene
ficii : transporturi cu mijloace 
costisitoare, aprovizionări pes
te necesarul curent, modificări 
dese în planul de producție 
etc. S-a arătat că în uzinele

Concluziile dezbaterilor din secții
Concluziile secției industriei 

de autovehicule, tractoare, 
rulmenți, vagoane și nave au 
fost prezentate de ing. Gheor
ghe Oprea, adjunct al minis
trului industriei construcțiilor 
de mașini. Participanții au 
relevat contribuția întreprin
derilor din acest sector la 
mecanizarea agriculturii, la 
dotarea transporturilor, per
formanțele tehnice ridicate 
ale unor produse ca tractoare, 
vagoane, cargouri și remor
chere.

Pentru ridicarea continuă 
a nivelului tehnic al produse
lor, scurtarea perioadei de 
asimilare și îmbunătățirea ca
lității s-a propus să se urgen
teze definitivarea de către mi
nister, împreună cu beneficia
rii. a produselor- care urmează 
a fi asimilate în cadrul unei 
familii. S-a arătat că menține
rea calității produseloi- la cel 
mai înalt nivel poate fi reali
zată prin urmărirea durabili
tății, pe perioade îndelungate, 
în paralel cu o documentare 
permanentă asupra noutăților 
care apar la produsele simi
lare executate în străinătate. 
Au fost subliniate sarcinile 
deosebite care revin uzinei de 
tractoare și colaboratorilor a- 
cesteia în vederea realizării 
gamei de tractoare de 40 CP 
pentru mecanizarea lucrărilor 
în pomicultură, viticultură și 
legumicultura.

Pentru ridicarea activității 
de cercetare, concepție și ex
perimentare a produselor s-a 
propus înființarea institutelor 
de cercetare și proiectare 
pentru autovehicule-t.ractoare 
și pentru construcții navale.

Ținînd seama de creșterea, 
în continuare, a complexității 
produselor s-au făcut propu
neri de lărgire a cooperării șl 
adîncire a specializării unor 
întreprinderi, transferarea fa
bricației de la o întreprindere 
la alta urmînd să se facă nu
mai după o analiză temeinică, 
bazată pe criterii tehnice și 
economice.

Au fost făcute, de asemenea, 
numeroase propuneri menite 
să asigure o bună aprovizio
nare a întreprinderilor con
structoare de mașini cu ma
terii prime, materiale, nece
sare procesului de fabricație. 
In acest sens, s-a propus cre
area unor baze de materiale, 
cu o gamă variată de lamina
te, care să dețină în perma
nență materialele necesare 
consumului uzinelor pe cel 
puțin un trimestru.

O serie de propuneri se re
feră la îmbunătățirea calității 
și lărgirea sortimentului ma
terialelor pe care le furnizează

Aspect din timpul lucrărilor Foto: AGERPRES

constructoare de mașini s-ar 
putea economisi mari cantități 
de metal prin livrarea lamina
telor la toleranțe minime și la 
lungimi fixe. De asemenea, se 
impune îmbunătățirea meto
dologiei de stabilire a norme
lor de consum de materiale.

Abordînd problema îmbună
tățirii stilului și metodelor 
de muncă Mihai Dumi- 
trașcu, inginer șef la U- 
zina „Unio“ din Satu Mare. 
Constantin Anghel, secretarul 
comitetului de partid de 
la Uzina nr. 2 din Brașov, ing. 
Itovin Bust an, director gene
ral al Uzinei „Vulcan“ din 
București, și alții au subliniat 
necesitatea adaptării neconte
nite a metodelor de conducere 
a întreprinderilor la schimbă
rile intervenite în tehnică, 
în procesul de producție. 
Pentru aceasta va trebui să se 
manifeste o mai mare opera- 
tivitațe în popularizarea și 
generalizarea experienței 
înaintate, folosind mai larg 
una din metodele de mare efi
ciență — organizarea perio
dică a schimburilor de expe
riență.

alte ministere : laminate,
lacuri și vopsele anticorozive, 
articole de cauciuc etc. De 
asemenea, au fost analizate 
posibilitățile de lărgire a pro
ducției de piese de schimb.

Concluziile dezbaterilor din 
ședința secției pentru utilaje 
tehnologice și echipament me
talic au fost prezentate de 
către ing. Ion Avram, adjunct 
al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini.

Dezbătînd în profunzime 
diversele aspecte ale activită
ții în acest domeniu, sarcinile 
ce trebuie îndeplinite pentru 
satisfacerea cerințelor ramu
rilor economiei naționale, par
ticipanții la discuții au făcut 
numeroase propuneri prețioa
se. Astfel, pornind de la ce
rințele actuale ale progresului 
tehnic în industria chimică, 
s-a propus organizarea unei 
unități economice complexe, 
avînd funcția de furnizor 
intern de utilaje, în care să se 
concentreze activitatea de 
cercetare, proiectare, însușirea 
de procedee tehnologice mo
derne, contractarea și livrarea 
de instalații complexe pentru 
nevoile interne și export și 
acordarea de asistență tehnică 
pentru montaj.

In vederea dotării sectorului 
energiei electrice cu echipa
mente din producția internă, 
a realizării programului com
plex de dezvoltare a fabrica
ției echipamentelor termo- 
energetice cu puteri ridicate, 
precum și a centralelor termo
nucleare în perioada 1966-1975, 
M.I.C.M. va trebui să livreze, 
în afară de grupurile de 
50 MW, grupuri de puteri mai 
mari pentru . termocentrale’ 
clasice și nucleare. Pentru 
realizarea acestei sarcini s-au 
propus măsuri legate atît de 
dezvoltarea unor capacități 
de producție, cît și de accele
rarea intrării în funcțiune a 
altor noi obiective.

O serie de propuneri au fost 
prezentate în ce privește orga
nizarea producției de utilaje 
pentru industria petrolieră, 
minieră, construcții etc., dota
rea acestora cu utilaje specia
lizate și instalații perfecțio
nate, de mare productivitate, 
asimilarea unor produse cu 
performanțe superioare.

S-a accentuat necesitatea ca 
beneficiarii de investiții să se 
preocupe cu mai multă atenție 
de elaborarea din timp a docu
mentației tehnice și de emite
rea, cu cel puțin un an înainte 
de perioada de plan, a comen
zilor către uzinele construc
toare. în vederea specializării 
în domeniul reparațiilor s-a 
propus centralizarea sau gru
parea reparațiilor capitale.

Competența cu care cadrele 
tehnice din întreprinderi au 
știut să rezolve cu succes 
multe din problemele com
plexe ale asimilării unor pro
duse noi — au spus vorbitorii 
— justifică propunerea făcută 
în cadrul dezbaterilor de a se 
analiza posibilitatea ca mo
dernizarea produselor curente, 
lărgirea gamelor de produse 
curent fabricate, asimilarea 
unor produse de mică com
plexitate să fie coordonate la 
nivelul uzinelor. în acest fel, 
activitatea organelor apara
tului central, a direcțiilor ge
nerale și serviciilor din mi
nister ar putea fi mai mult 
axată pe problemele mai de 
ansamblu și de perspectivă ale 
muncii de conducere și îndru
mare a uzinelor.

Referindu-se la sarcinile 
trasate de Congresul al IX-lea 
al partidului, privind crește
rea continuă a rolului și com
petenței organelor și organi
zațiilor de partid în conduce
rea economiei, Viorel Metea. 
prim-secretar al Comitetului, 
orășenesc Brașov al P.C.R., și 
ing. Trandafir Cocîrlă, secre
tar al Comitetului regional 
Banat al P.C.R., și alți vorbi
tori au înfățișat consfătuirii 
experiența unor organe de

Pentru îmbunătățirea aprovi
zionării tehnico-materiale s-a 
susținut necesitatea înființării 
unor baze la producători, pre
cum și a altora profilate pe 
desfacerea organismelor de a- 
samblare și armături.

în vederea rezolvării opera
tive a problemelor legate de 
avizarea ofertelor, contracta
rea și urmărirea realizării a- 
cestora, s-a propus ca între
prinderile de comerț exterior 
să lucreze direct cu beneficia
rii importurilor.

S-a propus, de asemenea, a- 
cordarea unor recompense de 
vechime în vederea stabilității 
cadrelor tehnico-inginerești, 
crearea funcției de tehnician 
specialist, pentru a se utiliza 
mai corespunzător un număr 
însemnat de tehnicieni cu ex
periență îndelungată în activi
tatea de concepție. în afară de 
acestea s-au făcut numeroase 
alte propuneri, care vor face 
obiectul unei analize amănun
țite în cadrul ministerului, 
urmînd a se lua măsuri cores
punzătoare în vederea reali
zării lor.

Prezentînd concluziile sec
ției de electrotehnică ing. Cor
nel Mihulecea, adjunct al mi
nistrului industriei construc
țiilor de mașini, a arătat că 
participanții la discuții au ex
primat hotărîrea lucrătorilor 
din întreprinderile electroteh
nice de a înfăptui în mod 
exemnlar sarcinile trasate de 
partid și guvern pentru dez
voltarea industriei electroteh
nice din țara noastră. Ei au în
fățișat pe larg rezultatele po
zitive cu care s-au prezentat 
la consfătuire întreprinderile 
din acest sector. Totodată, ei 
au scos în evidență o serie de 
lipsuri, subliniind că ele pot 
și trebuie să fie înlăturate. S-a 
propus ca elaborarea părții de 
tehnologie a proiectelor de 
dezvoltare a uzinelor să fie în
credințată unor colective din 
întreprinderile beneficiare, în 
întreprinderile ce urmează să 
se dezvolte substanțial să se 
organizeze compartimente care 
să răspundă sub toate aspec
tele de darea în funcție a noi
lor capacități și de asimilarea 
de noi produse ; să se studieze 
posibilitatea de sporire a ope
rativității și a competințelor 
de avizare a proiectelor ; în
treprinderile beneficiare să a- 
probe direct proiectele de exe
cuție ce se încadrează integral 
ca soluție și valori în proiec
tele de ansamblu aprobate de 
forurile superioare. Alte pro
puneri se referă la îmbunătă
țirea metodelor de prospectare 
a cerinței piețelor, sporirea in
teresului partenerilor de peste 
hotare pentru produsele elec
trotehnice românești, limitarea

partid în acest domeniu. Orga
nizarea de consfătuiri și ana
lize periodice pentru dezbate
rea unor probleme economice, 
constituirea de colective de 
activiști de partid și specia
liști, care au studiat 
diferite aspecte ale producția!, 
precum șl folosirea altor me
tode au contribuit la îmbună
tățirea activității economice 
în numeroase întreprinderi, la 
mobilizarea colectivelor pen
tru mai buna organizare a 
producției și a muncii, la înlă
turarea deficiențelor existen
te în unele sectoare. S-a ară
tat că uneori ministerul a 
lăsat problema organizării 
științifice a producției pe sea
ma organelor și organizațiilor 
de partid. Amintind o serie de 
probleme a căror rezolvare 
intră în atribuțiile directe 
ale ministerului și conduceri
lor de întreprinderi, vorbitorii 
au subliniat că și pe viitor 
organizațiile de partid vor 
desfășura o largă activitate 
de mobilizare a oamenilor 
muncii pentru descoperirea și 
valorificarea rezervelor inter
ne ale întreprinderilor în 
vederea creșterii eficienței 
economice a întregii activități 
productive, ridieîndu-și con
tinuu rolul și competența în 
conducerea economiei.

importurilor pentru această 
ramură numai la părțile de 
furnitură și la acele procedee 
tehnice care nu se pot realiza 
corespunzător și la timp în 
țara noastră, îmbunătățirea 
metodologiei privind contrac
tarea pentru export, precum și 

pentru importurile necesare fa
bricării diferitelor produse. 
S-au prezentat, de asemenea, 
propuneri privind întărirea 
sectoarelor de concepție din 
întreprinderi și a sectorului de 
cercetări din I.C.P.E., sporirea 
competenței întreprinderilor și 
cointeresarea lor în ce pri
vește realizarea produselor 
noi, reexaminarea și stabili
rea mai judicioasă a nomen
clatorului produselor reparti
zate pe plan central.

O serie de propuneri pri
vesc îmbunătățirea aprovizio
nării cu materiale, dezvoltarea 
sectoarelor de sculerie și auto- 
utilare, rezolvarea fabricării 
unor produse necesare in
dustriei electrotehnice — sor
turi speciale de hîrtie și 
carton, unele metale neferoa
se, țesături din fire de sticlă 
și a altor produse.

Concluziile secției de ma
șini-unelte, mecanică fină și 
mașini agricole au fost pre
zentate de ing. Nicolae Con
stantin, adjunct al ministru
lui industriei construcțiilor de 
mașini. Vorbitorii care au luat 
cuvîntul au relevat realizările 
obținute de colectivele între
prinderilor din acest sector, 
faptul că au fost livrate eco
nomiei peste 35 000 de mașini 
unelte și au fost acoperite 94 
la sută din nevoile de dotare 
a agriculturii cu mașini și u- 
tilaje. Analizînd lipsurile ma
nifestate și cauzele lor, ei au 
făcut numeroase propuneri 
pentru lichidarea acestora.

în legătură cu scurtarea ter
menelor de dare în funcțiune 
a lucrărilor de investiții au 
fost propuse măsuri pentru în
tărirea capacității de proiecta
re a institutului de specialita
te, elaborarea cît mai detaliată 
a studiilor tehnico-economice, 
contractarea din timp a mași
nilor din import, profilarea u- 
nor întreprinderi pentru fa
bricarea de echipamente de 
tehnicitate înaltă, necesare 
mașinilor-unelte.

Pentru reducerea ciclurilor 
de asimilare a noilor produse 
a fost recomandată metoda de 
proiectare pe familii de ma
șini, folosindu-se subansamble 
și repere comune. în legătură 
cu asimilarea mașinilor desti
nate agriculturii, mai multi 
vorbitori au cerut să se asigu
re o concepție unitară în pro
gramul de cercetare, proiecta
re și asimilare, prin unifica
rea activității Institutului de 
cercetări pentru mașini agrico
le și întreprinderii de proto
tipuri de mașini agricole, să 
se definitiveze din timp stu
diile tehnico-economice si te
mele de proiectare din planul 
de perspectivă.

O serie de propuneri s-au 
referit la măsuri pentru redu
cerea importului de utilaje ne
cesare industriei ușoare, in
clusiv studierea profilării unei 
întreprinderi în fabricarea a- 
cestor utilaje, extinderea fa
bricației de scule și elemente 
de dispozitive tipizate, studie
rea cerințelor cumpărătorilor 
și îmbunătățirilor ce trebuie 
aduse produselor de larg con
sum.

O bună parte a discuțiilor a 
fost consacrată problemelor 
legate de organizarea produc
ției, colaborarea între între
prinderi și dezvoltarea bazei 
materiale. Măsurile propuse 
pentru îmbunătățirea activită
ții în acest domeniu s-au re
ferit la organizarea de secții 
specializate în repararea ma
șinilor-unelte de mare com
plexitate, reorganizarea linii
lor de fabricație și introduce
rea unor tehnologii tipizate 
pentru fabricarea pieselor de 
schimb, corelarea dezvoltării 
întreprinderilor colaboratoare 
cu cele de bază.

O serie de sugestii rezulta
te din discuții se referă la 
probleme privind simplificarea 
formalităților de avizare si 
fundamentare a documentații
lor. recrutarea, formarea și 
stabilizarea cadrelor, asigura
rea unei mai bune ritmicități 
în aprovizionarea cu mate
riale.



Cu privire la accidentul de cale ferată 

pe linia București-Galați
In ziua de 31 mai a. c., la 

orele 16,15 a avut loc un grav 
accident de cale ferată. Trenul 
accelerat 703, plecînd din 
București spre Galați, s-a 
ciocnit între km 8-9 cu trenul 
cursă locală 8 040, care circula 
dinspre Otopeni spre Bucu
rești Triaj. în accident și-au 
pierdut viața 38 persoane, iar 
alți 65 călători au fost răniți.

S-au luat toate măsurile 
necesare pentru acordarea 
ajutorului de primă urgență 
și îngrijirea răniților.

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

Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român și Con

siliul de Miniștri al Republi
cii Socialiste România au in
stituit o comisie pentru cerce
tarea cauzelor accidentului, 
condusă de tov. Alexandru 
Drăghici — membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român.

Pentru repetate cazuri de 
indisciplină care au avut loc 
în transportul feroviar, minis
trul căilor ferate, Dumitru 
Simulescu, a fost destituit 
din funcție.

în funcția de ministru al 
căilor ferate a fost numit to
varășul Florian Dănălache — 
membru supleant al Comite
tului Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român.

" Sosirea tovarășului
I Constantin Drăgan 

de la Nicosia

Din partea Comitetului Central 

a! Partidului Comunist Român 

și a Consiliului de Miniștri

al Republicii Socialiste România

Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român și Con
siliul de Miniștri al Republicii 
Socialiste România exprimă 
condoleanțe familiilor celor ce

și-au pierdut viața în tragicul 
accident de cale ferată care a 
avut loc în ziua de 31 mai a.c. 
pe linia București — Galați.

Concursul de fizică 

și chimie - ediția 1966
Ieri, la Liceul „Nicolae Băl- 

cescu" din Capitală a avut loc 
festivitatea de închidere a 
Concursului de fizică și chi
mie — ediția 1966.

Au luat cuvintul: din partea 
Ministerului învățământului 
Eugen Blideanu — director 
general; din partea C.C. al
U. T.C. Cornel Voicu — ad
junct al secției școli; din 
partea Societății de științe fi
zice și chimice acad. Theodor
V. Ionescu — președintele so
cietății.

La toate fazele acestui con
curs au participat peste 20 000 
de elevi. La faza pe țară —

care s-a desfășurat la Bucu
rești între 29 și 31 mai a.c. — 
au fost prezenți 366 de elevi, 
selecționați din rîndurile celor 
4 000 de participanți la faza 
regională. 92 dintre elevii 
participanți la ultima fază au 
primit premii și mențiuni, li 
consemnăm aici pe cîștigătorii 
premiului I. Pentru fizică: 
clasa a IX-a — Dan Bulic; 
clasa a X-a — Tudor Buican; 
clasa a Xl-a — Andrei Iacob. 
Pentru chimie : clasa a IX-a — 
Rodica Vaculov; clasa a X-a
— Florin Vitan ; clasa a Xl-a
— Sandu Samson.

A. V.

Primirea la C.C. al P.C.R. a delegației 

de activiști ai P.C. Bulgar

Colectivul Uzinei de alumină din Oradea se străduiește să 
îmbunătățească calitatea aluminei calcinate. Datorită activi
tății cercetătorilor din uzină și ajutorului primit din partea 
ICECHIM-București calitatea aluminei calcinate s-a îmbunătă
țit. Colectivul uzinei caută să ridice continuu nivelul realiză
rilor în ce privește Îndeplinirea planului la toți indicatorii. 
Capacitatea de producție a principalelor instalații a crescut 
continuu, înregistrîndu-se o îmbunătățire progresivă a indici

lor de utilizare intensivi și extensivi.

Vizita Maiestății Sale Imperiale

Șahinșahul Iranului
(Urmare din pag. I)

rii regiunii noastre este o do
vadă a sentimentelor priete
nești pe care poporul român 
le nutrește față de poporul 
iranian. Gazda a toastat apoi 
în sănătatea Maiestății Sale 
Imperiale, Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr, Șahinșahul 
Iranului, pentru prietenia ro- 
mâno-iraniană, pentru pace în 
lume.

A răspuns Șahinșahul Ira
nului. Mulțumindu-vă pentru 
calda ospitalitate, a spus înal
tul oaspete, țin să vă felicit 
pentru realizările impresio
nante obținute în regiunea și 
orașul dv.

După ce s-a făcut interpre
tul sentimentelor de prietenie 
nutrite de poporul iranian față 
de poporul român, suveranul 
Iranului și-a exprimat convin
gerea că relațiile dintre cele 
două țări se vor dezvolta con
tinuu. Uzinele de tractoare pe 
care le-am vizitat prezintă un 
interes deosebit pentru noi — 
a subliniat Șahinșahul, ex- 
primîndu-și speranța că în vii
tor Iranul va fi o mare piață 
de export pentru tractoarele 
românești.

Transmit harnicilor locuitori 
ai regiunii și orașului Brașov 
urări de viață lungă și de suc
ces pentru o economie tot mai 
înfloritoare — a spus în în
cheiere suveranul iranian — și 
ridic paharul pentru prosperi
tatea, fericirea și înflorirea 
vajnicului și nobilului popor 
român, pentru pace și colabo
rare internațională.

După-amiază, Maiestatea 
Sa Imperială a plecat apoi 
cu un tren special spre Bucu
rești. în drum spre gară, su
veranul Iranului a fost salutat 
călduros de numeroși brașo
veni. în gara Brașov o compa
nie militară a prezentat 
onorul.

La sosirea la București, 
înaltul oaspete a fost salutat 
de Ilie Murgulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
Roman Moldovan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, Ștefan S. Nicolau, vicepre
ședinte al Marii Adunări Na-

I
Ișul Constantin Drăgan, pre

ședintele Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindi-I

I Comitetului Exect 
derației Sindicale

i
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Marți a sosit la București, 
venind de la Nicosia, tovară-

catelor din Republica Socia
listă România, membru al 
Comitetului Executiv al Fe- 

> Mondiale, 
care a participat la lucră
rile celei de-a 32-a se
siuni a Comitetului Executiv 
al F.S.M.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, au fost de față tova- 

Dumitru Gheorghiu, 
Consiliului 
Generale a 

Anderco, 
Gheorghe

rășii: 
vicepreședinte al 
Central al Uniunii 
Sindicatelor, Iosif 
Larisa Munteanu,
Petrescu, Ion Preoteasa, secre
tari ai Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicate
lor, membri ai Comițetului 
Executiv, activiști.
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Șefi ai misiunilor diplomatice
acreditați la București

in vizită ia Muzeul Satului
Șefi ai misiunilor diploma

tice acreditați la București și 
Ialți membri ai corpului diplo

matic au vizitat, marți dimi- 
_ neața, Muzeul satului din 

i, cu prilejul aniversă- 
- rii a trei decenii de la înfiin- 

i sa.
Oaspeții au fost întîmpinați

I Capitală, 
rii a tre

Ițarea 
Oas
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de Ion Moraru, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă.

Erau prezenți Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, funcționari supe
riori din M.A.E.

După ce directorul Muzeului 
satului, Gheorghe Focșa, a în
fățișat oaspeților date privi
toare la tezaurul culturii popu
lare, aflat în muzeu, a urmat 
vizitarea exponatelor.

La sfîrșitul vizitei, s-a sem
nat în cartea de onoare a mu
zeului.

(Agerpres)

ționale, Grigore Geamănu, a 
secretarul Consiliului de Stat, ■ 
Eduard Mezincescu, adjunct I 
al ministrului afacerilor ex- 9
terne, de generali ai forțelor 
noastre armate.

CRONICĂ
Prin Decrete ale Consiliului 

de Stat al Republicii Socialis
te România, ministrul căilor 
ferate, Dumitru Simulescu, a 
fost destituit din funcție.

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

E curios cit de tolerant 
poate ii uneori un scriitor 
talentat cu sine însuși. Nici 
vorbă, Vasile Băran are o 
notabilă putere de seducție, 
e adesea sclipitor în numai 

cîteva rinduri dar și, mai depar
te, dispus la concesii dezar
mante. Peste tot inventiv — 
invenție e un fel de a spune că 
scriitorul iși „amintește" lu
cruri văzute numai de el — ri
sipind nenumărate formule de 
o izbitoare noutate, intuind fără 
reproș aerul trebuitor relatării 
unor „întimplări", acest proza
tor afirmat cu destul aplomb 
publicistic cade nu o dată în 
plasa unui banal nerecuperabil 
cu nici un preț incit, cu toate 
riscurile, aș spune de la început 

Ică scriitorului 
îi lipsește per
cepția estetică 
a faptelor care-i 
cad sub condei. 
Altfel spus, ia
ră altă alegere 
decit una în
temeiată pe o 
precară impre
sie, prozatorul e 
în stare să scrie 
despre tot ce-i 
pică sub ochi, 
adică niște „in- 
tîmplări", cum a 
vrut, sâ le zică. 
Nu-mi pot ex
plica, altminteri 
aerul prețios 
al metaforei 
din „Prefață", 
chipul forțat în 
care circulă 
„fulgerul conti
nuu“ intr-o sală 
de concert 
(„Concertul“), 
ostentația des
coperirii unei 
stări obsesive
(„Izvorul", — a- 
ceasta încă acceptabilă I), arii- 
ficiozitatea unor construcții sti
listice crezute simbolice („Des
cătușarea"), didacticismul vetust 
strecurat chiar cînd ai senzația 
unei bucăți izbutite („Umbra"), 
rindurile unor metafore stridente 
(Hemingway : „Cu dinții unui 
fierăstrău mai ascuțit ca 
dinții de rechin, el a tăiat bu
căți de viață (I) și a turnat ci
ment peste ele, lăsind tot atitea 
statui“ I), trecerea nepăsătoare 
prin „clasice“ locuri comune 
(și ele aparținind unui soi de 
reportaj I) ca în „Cărămida" 
ș.a.m.d

N-am obsesia volumelor des
tinate direct rîndului întîi al 
istoriei literare, nici nu cred 
că e posibil, in cazul unui tinăr 
scriitor, ca o carte să nu fie 
inegală și uneori nici nu e ca
zul să insistăm asupra „inega
lităților“. Dar lipsa unor ferme 
rigori estetice (nu neapărat 
norme), duce la stringerea in 
acest volum a unor bucăți nu
mai în virtutea vizibilului cri
teriu al „semnificației", fără nici 
o altă justificare , lucru care îl

costă în primul rind pe autor, 
dispus să „inventeze“ peste 
marginile puterii iul de transfi
gurare. O analiză sumară a 
„Șantierului" (puțind fi repetată 
în cazul multor schite citate 
mai sus) indică tot tipicul sem
nificației ostentative. Spre șan
tierul care va fi, oamenii gîn- 
desc viitoarele construcții. 
Schema se înfiripă repede și, 
in locul sugestiei, scriitorul tra
ge linii groase, imposibile. Gîn- 
dul unuia ia forma buldozeru
lui, altul taie cu gindul bare 
metalice, un al treilea iși urcă 
gindul în virful turnului de ră
cire! Bucata e stridentă ca un 
hîrșîit de cuie pe o tablă rugi
nită. Singurul rind notabil e 
definiția viroagei: ..o bucată
de natură cu ochi de' proprie
tar încremenit“ Fără îndoială,

SUGESTIILE
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SCURTE )
chiar bucățile slabe nu ating 
„perfecțiunea“ acesteia. însă 
mai toate conțin un exces, 
de grade diferite, care In 
ultimă instanță nu e de
cit o manieră. S-a elogiat 
mult și nu fără o anumită în
dreptățire reabilitarea prin 
semnificații particulare a obiș
nuitului, așa zicind a banalu
lui. E curios numai cit de re
pede se dilată noțiunile pier- 
zîndu-și sensul și, deci, justifi
carea. Simpla proiecție a locului 
comun intr-o zonă care nu-i e 
proprie n-are însă decît efecte 
dintre cele mai negîndite. Va
loarea banalului nu ține de 
forțarea pătrunderii lui în zone 
care să-i dea altă culoare, ci 
de felul în care e pus să par
ticipe la o viziune a scriitoru
lui. Poet travestit in colecțio
nar de „întimplări“. Vasile Bă
ran este el însuși acolo unde 
nu se străduiește cu orice chip 
să dea lucrurilor o întorsătură 
convenabilă, de efect sigur. 
Simpla Intuiție a ritmului, cind 
e lăsată să se desfășoare lejer, 
fără tirania diletantă a poantei

ori depășind teama crincenă a 
celui ce se lasă sufocat de pro
priile descoperiri, schimbă din- 
tr-o dată neîncrederea în tac
tul artistic al scriitorului în sa
tisfacție deplină. Iată basmul 
de o exemplară consecvență a 
viziunii care este „Ieșirea din 
adîncuri". E o metaforă tratată 
epic, cu o gradare și un ritm 
fără cusur. Fantasticul — deri
vat dintr-o adevărată halucina
te a realului — creează într-ade- 
văr impresia unui teribil univers 
subpămîntean. cu boltă de lut 
prin care pătrund doar semnele 
vremii și nu anotimpurile înseși 
(„Primăvara o presimțeau după 
sunetul înfundat al ierbii“, 
„Apoi venea toamna : el o 
simțeau după foșnetul rece al 
frunzelor căzute"). Gestul ieșirii 
din acest univers, de sub bolta 
de lut. capătă grandoare, bas
mul „negru" încetează, bucata 
se sfîrșește aici. La alt pol al 

resurselor ace
stui talent vigu
ros e „întîmpla- 
rea". „El" veni
se din concediu 
dar parcă n-ar 
fi vrut să crea
dă că e adevă
rat din pric.ipa 
observării adul
terului. la faptul 
real ca pe o în
chipuire — ușor 
de trecut — 
„desființează o 
intimplare care 
nu-i trebuie" și 
iși continuă căs
nicia mergînd la 
film. vorbind 
despre pertan 
albastru. Iloti 
artificiale, uni- 
dițe de pescuit. 
Dar faptul tre
cut cu vederea 
se răzbună altfel 
surprinzător: fe
meia se spinzu- 
ră. Curios e nu
mai că scriitorul 
și-a înfrînt por

nirea didactică lăsind faptele să 
avertizeze și realizind încă o 
proză substanțială I Dar bucata 
zguduitoare prin laconism șl 
concentrarea de artizan e înecul, 
o dramă produsă de ignorarea 
alienării. Dramatismul e con- 
strins la o exemplară expresie 
.albă"; autorul înregistrează mut 
o „istorie“ zguduitoare. De ace
eași valoare expresivă sint 
Hora, Bărbații. Soldatii. Jocul, 
pe care le-aș socoti chiar anto
logice dacă distanta de celelal
te n-ar fi uluitoare. Nu e în ele 
nici-o ostentație, nimic strident, 
ci o perfectă mimare Ide fapt o 
repovestire cu accentele schim
bate) a virstelor omului. Sem
nificațiilor particulare ale fie
căreia II se adaugă savoarea a- 
proape inanalizabilă a recom
punerii unui unghi de percepție 
vecin cu visul, cu nerealul cu 
jocul. Un prozator în stare de 
asemenea ..surprize" fără a-i 
interzice eșecurile, trebuie să 
se considere ca atare.

•) „O raită prin pădurea de 
întimplări“ de Vasile Baran

Marți, 31 mai, tovarășul 
Virgil Trofin, secretar al C.C. 
al P.C.R., a primit delegația 
de activiști ai Partidului Co
munist Bulgar, condusă de 
tov. Kamen Ivcev, șeful secției 
agrare a C.C. al P.C. Bulgar, 
care, Ia invitația C.C. ai 
P.C.R., a vizitat țara noastră 
în schimb de experiență.

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

A fost de față Gheorghi

Numirea noului ambasador al Republicii Socialiste
România in Republica Populară Ungară

Printr-un decret al Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Dumitru Turcuș a fost numit 
în calitate de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al
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multă întîrziere și ca atare 
abia acum se cunoaște situația 
reală a necesarului pieselor 
de schimb.

La serviciul S.M.T. al Con
siliului agricol regional Argeș 
notăm : 68 la sută din com
bine sînt gata să intre în lan. 
Cum se explică această dife
rență față de situația din re
giunea Oltenia ? In primul 
rind, dezbaterea planului de 
măsuri privind pregătirea 
campaniei de recoltare cu 
conducerile S.M.T. a avut loc 
acum aproape o lună de zile. 
El cuprinde, totodată, măsuri 
concrete în adevăratul sens al 
cuvîntului. Studiind defecțiu
nile cele mai frecvente din 
anul trecut s-a recomandat 
stațiunilor de mașini și trac
toare să execute o serie de 
adaptări la combina CI : întă
rirea masei de tăiere în drep
tul suportului de fixare a 
roții de brazdă ; ramforsarea 
suportului de prindere a pi
ciorului de fixare a despică- 
torului de lan; îmbrăcarea 

Bogdanov, ambasadorul R.P. 
Bulgaria la București.

Cu acest prilej a avut loc 
o discuție prietenească.

★
în aceeași zi, delegația de 

activiști ai P.C.B. a plecat 
spre patrie. La plecare, pe 
aeroportul Băneasa, delegația 
a fost condusă de Matei Ște
fan, de activiști de partid și 
de stat.

Au fost de față Gheorghi 
Bogdanov, ambasadorul R. P. 
Bulgaria Ia București, și alți 
membri ai ambasadei.

Republicii Socialiste România 
în Republica Populară Ungară, 
în locul tovarășului Mihail 
Roșianu, care a primit o altă 
însărcinare.

(Agerpres)

cu tablă de 0,4 — 0,5 mm a 
platformei masei de tăiere; 
ramforsarea ghidajului pînzei 
etc.

Recepționarea tuturor com
binelor se va face numai în 
prezența unui delegat al 
serviciului regional S.M.T., a 
șefului de brigadă și a meca
nizatorului care va lucra cu 
combina respectivă.

La S.M.T. Titu, regiunea 
București, tovarășul inginer 
Ștefan Fonea, directorul stați
unii, ne enumera aproape ace
leași repere care lipsesc din 
baze și în regiunile Argeș și 
Oltenia.

„Pentru că timpul este des
tul de scurt și, practic, uzinele 
furnizoare nu mai pot execu
ta și trimite în cîteva zile pie
sele solicitate, aș propune ca 
la serviciile regionale S.M.T. 
să se întocmească nu numai 
necesarul de piese, dar și cele 
care le au în stoc toate unită
țile, dîndu-se asfel posibilita
tea unui schimb între unități 
și chiar între baze de aprovi
zionare din regiuni vecine".

Subscriem acestei propuneri, 
fără însă ca ea să minimali
zeze importanța pe care tre
buie să o acorde uzinele fur
nizoare comenzilor primite.

în raidul nostru am stat de 
vorbă și cu secretarii organi
zațiilor U.T.C. din stațiunile 
de mașini și tractoare cuprinse 
în itinerar. Din părerile no

(Urmare din pag. I)

țifică și umanistă. Congresul al IX-lea 
al P.C.R. a stabilit un program fără 
precedent de continuă dezvoltare a 
școlii noastre de toate gradele, afec
tând un efort general și cheltuieli din 
bugetul statului care, nu în puține țări 
ale lumii ar părea un vis prematur, 
dacă nu chiar irealizabil. Trecîndu-se 
încă din acest an școlar la aplicarea 
practică a hotărîrilor Congresului al 
IX-lea al partidului, s-a extins gratui
tatea manualelor la toți elevii din 
școala obligatorie de cultură generală 
și din licee. Valoarea numai a acestei 
măsuri s-a ridicat în anul de învăță- 
mînt 1965—66 la suma de peste 130 
milioane lei. Să mai adăugăm că în 
actuala vacanță de vară se prevede ca 
toți elevii să fie cuprinși în drumeții 
de mai lungă sau mai scurtă durată, 
ca 90 de mii dintre ei să-și petreacă 
timpul în tabere la munte și la mare. 
Nu toți sîntem ceea ce se numește „oa
meni de cifre", dar incontestabil că pe 
toți asemenea cifre, care ne vorbesc 
despre dragoste, grijă și gingășie, ne 
emoționează. Ele reprezintă un răspuns 
direct, revelator, la întrebarea pe care 
ori ce om de pe glob și-o pune cu pri
vire la viitor, integrînd cu îndreptățire

COPIII
pe această noțiune vastă viața și soar
ta copilului.

Ne place, în fiecare dimineață, să ne 
adresăm savantului locuinței noastre, 
barometrul, solicitîndu-l să ne infor
meze dacă va fi senin sau nu. Adevă
ratul sens al informației dorite este 
departe de a fi unul strict meteorolo
gic. Senin sau înnourat, timp frumos 
sau furtună sînt cuvinte care găsesc în 
noi înțelesuri mai adinei. Privim cerul 
nu doar pentru a constata dacă și azi 
va fi albastru, ci, îndrăgostiți de cu
loarea purității și a speranței, dorim 
să-l vedem mereu astfel.

Ne-am îndreptat deci și astăzi — ba 
poate astăzi, de 1 Iunie, de Ziua copi
lului, mai mult ca oricînd — ochii 
spre cer, încercînd să-i smulgem, ve
rificând calculele savante ale barome
trului, un răspuns la întrebarea : „timp 
frumos sau furtună" ? Și astăzi, cu pri
sosința astăzi, nu ne mai putem mul
țumi cu un răspuns incert. Copiii noș
tri, puii noștri dragi, copiii de pretu
tindeni ne impun certitudini. Medita

tate se desprinde o părere cu 
totul greșită. Iată, de pildă, ce 
ne spunea tovarășul Marin 
Nae, secretarul comitetului 
U.T.C. de la S.M.T. Mărăci- 
neni, regiunea Argeș : „Pregă
tirile pentru campania de re
coltat nu intră în competența 
noastră, deoarece sînt proble
me de producție și noi nu ne 
mai ocupăm de așa ceva". în 
loc de orice alt comentariu, 
transcriem unele recomandări 
din rezoluția Congresului al 
VlII-lea al U.T.C.: „Con
gresul cere organizațiilor Uni
unii Tineretului Comunist 
să-și sporească contribuția la 
dezvoltarea în conștiința tine
rilor a înaltei responsabilități 
față de îndeplinirea în cele 
mai bune condiții a sarcinilor 
de producție și față de conti
nua lor pregătire profesiona
lă, pentru a deveni factori ac
tivi în promovarea progresului 
tehnic, creșterea productivită
ții muncii și îmbunătățirea 
permanentă a calității produ
selor“.

Este evidentă, deci, datoria 
organizațiilor U.T.C. din 
S.M.T. de a se preocupa cu 
toată răspunderea de antrena
rea tinerilor mecanizatori la 
lucrările de pregătire a mași
nilor și tractoarelor care vor 
fi folosite în apropiata cam
panie de recoltare a cereale
lor păioase.

COTELE 
LACULUI 
VIDRARU

inaugurat cărăușia aeriană în
tre doi munți, începând să-l 
zămislească pe al treilea; și 
pînă în acea dimineață de 
iarnă 1966, cînd vanele-stăvi- 
lar au căzut, zăgăzuind defi
nitiv valurile rîului și făcîn- 
du-le să se rotească, buimă
cite, în fața unui perete înalt 
de 165 metri, istoria făuririi 
barajului a cunoscut milioa
ne de episoade demne de o 
mare cronică. Rînd pe rînd, 
ele au fost intr-adevăr con
semnate la vremea lor. Nu
mele exacte ale eroilor, trans
mise din carnetele reporteri
lor, au ajuns difuzate și cu
noscute în patru zări de țară, 
iar mai tîrziu le vom recu
noaște, poate, sub orice ana
gramări, în numele eroilor u- 
nor nuvele, romane, piese. Pe
liculele jurnalelor de actuali
tăți au dus în arhivele cine
matografiei fîșii de timp în
cremenit și acolo putem ori
cînd revedea scara cu cele 

patru mii de trepte, zilnic 
suite de o coloană de lămpașe 
— cățărătorii — cîndva, la în
ceputurile luptei pentru lu
mină; acolo putem vedea și 
zbaterea peștilor de argint pe 
albia secată a rîului, în aval 
de baraj, de curînd, în zilele 
triumfului. Dar toată istoria 
aceasta prin arterele căreia 
gîlgîie sîngele și idealul con
temporaneității, toate aceste 
nenumărate figuri de oameni 
frumoși, pe care îi știm, îi iu
bim, îi cîntăm, toate faptele 
lor într-atît de dense în sim
plitate și măreție, totul se jus
tifică, se simplifică, se limpe
zește și capătă relief de bronz 
în informația redactată cu 
maximă economie de mij
loace : „Cotele lacului Vi
draru“...

In anii construirii socialis
mului, poporul român a scris 
multe poeme intr-un vers. A- 
tunci cînd avea de elaborat o 
asemenea operă, acest inspirat 
poet se pregătea de lucru cu 
o infinită seriozitate : făcea 
numeroase variante de pro
iect pînă îl alegea pe cel mai 
bun, organiza cu responsabi
litate nenumărate prospec
tări, corela activitatea a zeci 
și uneori sute de unități in
dustriale, trimitea la școli 
de calificare, ridicarea cali
ficării și specializare mii și, 
uneori, zeci de mii de oameni, 
iar o dată cu schelele înalta

ția permanentă la viitorul lor, invita
ția acestei sărbători de a o preface in
tr-un prilej special de meditație la 
cauza păcii, a siguranței și prosperi
tății, obligă întreaga omenire la o so
lemnă confruntare a angajamentului 
său de a pune capăt furtunilor și de
zastrelor, cu acțiunile neabătute, spri
jinind practic și eficient cauza nobilă 
a păcii. Și din acest punct de vedere, 
Republica Socialistă România, prin po

litica sa internațională, dusă în nu
mele rațiunii și lucidității, se înscrie ca 
un exemplu de consecvență militantă 
pentru apărarea păcii, pentru asigura
rea unui viitor de înțelegere și pro
gres.

Pentru zîmbetul senin al copiilor 
noștri, pentru ca acest zîmbet să în-, 
florească pe buzele tuturor copiilor 
lumii, nici cînd nu vom putea spune 
că am făcut prea mult, dar ne simțim 
mîndri de adevărul că facem tot ce ne 
stă în putință, că nu precupețim ni
mic, dăruind tot ce poate dărui un po
por liber și suveran, cu o bogăție su
fletească în care iubirea pentru copii, 
moștenită din străbuni, i-a fost și îi 
este caracteristică, așa cum i-a fost și 
îi este sentimentul păcii, al construc
ției creatoare, al demnității.

spre lumină comorile pămîn- 
tului vechi și conștiința de 
lacrimă a lucrătorului har
nic. Insă la sfîrșit, toată 
activitatea aceasta, pe cit de 
chibzuită pe atît de frene
tică, și tot atît de multi
laterală, pe cît de pro
fundă, poate fi rostită în nu
mai cîteva cuvinte, foarte pu
ține. De pildă, unul, din lim
bajul tehnicienilor: cotele. 
Plural și articulat, deci mar- 
cînd o evoluție, în cazul de 
față un spor, o creștere. Co
tele cui 2 Ce crește ? Cuvîn- 
tul al doilea : lacul. Vedem o 
oglindă a apei de mulți kilo
metri, în care se reflectă uni
versul. Cotele lacului... Care 
lac ? Cuvîntul al treilea: Vi- 
draru. Ne uităm pe toate hăr
țile de pînă acum. Nici un 
lac între munții Frunți și 
munții Ghițu, ramuri ale Car- 
paților Meridionali. Așadar, 
topografii încă nu știu nimic...

— Topografi, grăbițl-vă să 
învățați și voi poemele într-un 
vers 1 Cît cuprindeți cu ochii, 
în toate direcțiile României 
socialiste, s-au compus și sînt 
gata de tiparul nemuririi poe
mele noastre într-un vers. 
Concise, expresive, melodioa
se : „Luminile Combinatului 
petrochimic Brazi“... „Galații, 
orașul laminatelor"... Produc
ția de Alro la Slatina"... „Co
tele lacului Bicaz"... „Cotele
lacului Vidraru"...

CINEMATOGRAFE
SERBĂRILE GALANTE — In 
completare, Congresul sindi
catelor 1966 —

rulează la Patria (orele 10,
12.15, 14.30, 16.45, 19 , 21,15),
București (orele 8; 10, 12,
14.15, 16.30; 18,45; 21). Flamu
ra (orele 8; 10,15; 12,30; 14.45, 
17; 19,15; 21,30).

TREI PAȘI PE PÂMÎNT
rulează la Republica (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21).

NOAPTEA IGUANEI
rulează la Tomis (orele 10; 
12,15; 15, 17,15; 19,30); Modern 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,30:
18,15; 21).

OMICRON
rulează la Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Flo- 
reasca (orele 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45), Lumina (orele 
9,30; 11.45; 14; 16,15; 18,30;
20,30), Buzești (orele 14; 16,15; 
18,30 — grădină ora 20,30), Ca
pitol (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15 — grădină ora 20,30), 
Gloria (orele 8; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21), Grădina Doina 
(ora 20,15).

GENTLEMANUL DIN CO- 
CODY — cinemascop —

rulează la Festival (orele 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15), 
Feroviar (orele 8,45; 11,15;
13,45; 16,15; 18,45; 21,15), com
pletare Vizita în Republica 
Socialistă România a președin
telui Iosip Broz Tito i Excel- 
sior (orele 10; 12,30; 15; 17.30; 
20); In completare Vizita In 
Republica Socialistă România 
a președintelui Iosip Broz Tito; 
Melodia (orele 8,30; tl; 13,30; 
16; 18,30; 21) ; în completare 
1 Mai 1966,

SOȚIE FIDELA — In comple
tare Pescari amatori —

rulează la Victoria (orele 8,45; 
11; 13,15; 15,30, 18,15; 20,45);

ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC 
LA TINE

rulează la Central (orele 8,45; 
11; 13,15; 15,30; 18; 20,30);
Aurora (orele 9; 11,15; 13.30; 
15,45; 18,15; 20,45).

HAIDUCII — cinemascop — 
rulează la Giulești (orele 10,30; 
15,30; 18; 20,30); în completare 
1 Mai 1966; Bucegi (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21) , In 
completare al VlII-lea Congres 
al U.T.C.

ZILELE FILMULUI DE ANI
MAȚIE

rulează la Unfon (orele 11; 
17,30; 20).

PRINȚESA PĂUNIȚA
rulează la Doina (orele 10; 12; 
14. 16; 18.15, 20,30)

ILUSTRAȚIE LA DON QUI- 
JOTTE — BUHARA „U- 
RALI" — DUMINICA LA 
ȚARA — PRIVELIȘTI CAR
PATINE „URSUL" — ȚARA 
ORCHESTREI —

rulează la ..Timpuri Noi* - 
orele 10—21 în continuare

DUMINICA la new york
rulează la Dacia (orele 9.45:

14,15 continuare - 16.30,
18.45, 21)

OPERAȚIUNEA „1“ - In
completare, Palatul vechi — 

rulează la Arta (orele 9; 11.15;
13.30, 16, 18,15; 20,30), Rabova 
(orele 16; 18.15).

BARCAGIUL — cinemascop
— In completare Energia — 

rulează la Crîngași (orele
15.30, 18; 20.30)

NU PLÎNGE. PETER ! — cine
mascop — Orizont științific 
nr. 1 —

rulează la Cosmos (orele 14; 
16: 18, 20); în completare Mic 
roman.

SEMNALE DEASUPRA ORA
ȘULUI — cinemascop —. Ori
zont științific nr. 1 —

rulează la Grivița (orele 9,15;
11.30, 13,45, 16; 18,30; 21),
Volga (orele 9; 11.15, 14,15; 
16,30; 18,45; 21), în completare 
Vizita In Republica Socialistă 
România a președintelui Iosip 
Broz Tito.

DEPĂȘIREA — In completare. 
Și acum puțină... gimnastică

rulează la Unirea (orele 15 30; 
18)

ULTIMA CAVALCADA SPRE 
SANTA CRUZ —

rulează la Flacăra (orele 10: 
16. 18,15. 20,30).

WINNETOU (seria a Il-a) In 
completare — Cînd iarna 
triumfă —

rulează la Vitan (orele 16.
18.15, 20.30).

INSPECTORUL — în comple
tare Katiușa —

rulează la Miorița (orele 9.
11.15; 13,30; 16, 18,30. 21)

ADEVARATA FAȚA a FAS
CISMULUI

rulează la Munca (orele 15; 
17,30; 20).

O clasa neobișnuita — 
în completare. Două săptă- 
mîni în Yemen —

rulează la Popular (orele 16;
18.15, 20.30).

ATENTATUL — cinemascop 
rulează la Moșilo; (orele 1530; 
18). Lira (orele 16; 18.15)

HAI, FRANȚA ! — Orizont
științific nr. 2 —

rulează la Viitorul (orele 15.30, 
18; 20,30).

ÎN PUSTIUL PATAGONIEI
— în completare. Verificati- 
vă ceasul —

rulează la Colenttna (orele 16;
18.15)

FIFI ÎNARIPATUL — în 
completare Ivan Funev —

rulează la Progresul (orele
15.30, 18, 20,301.

RĂSCOALA — cinemascop — 
rulează la Drumul Sări: (orele
15.30, 17 45: 20).

VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 
SEARA — In completare — 
Vreau să știu tot, nr. 41 — 

rulează la Ferentari (orele 16t 
18 15, 20.30).

TOM JONES ,
rulează la Cotrocent (orele 
13.45; 16,15; 18.45; 21,151.
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La Saigon 
se menține 
încordarea

PESTE
HOTARE

din Cehoslovacia
Raportul prezentat de A. Novotny

SAIGON 31 (Agerpres). — în 
condițiile unei atmosfere de 
încordare ce a atins proporții 
îngrijorătoare, președintele 
Thieu și premierul Ky au or
ganizat luni seara la palatili 
prezidențial Già Long, din Sai
gon, o convorbire cu șase im
portanți membri ai comitetu
lui de conducere al Institutu
lui budist din Saigon, încer- 
cînd să găsească o soluție de 
compromis a actualei crize. Nu 
a fost dat publicității pînă 
marți seara nici un comunicat 
oficial, dar, dintr-o sursă ofi
cială sud-vietnameză, s-a aflat 
că nu s-a ajuns la nici un 
compromis și că ar putea 
urma alte negocieri. Șeful In
stitutului budist, Thich Tham 
Chau, a cerut credincioșilor „o 
pauză în acțiunile antiguver
namentale“, dar, sub presiunea 
majorității liderilor budiști, 
și-a menținut cererea cu pri
vire la instaurarea la putere 
a unui guvern civil.

Marți seara, în centrul Sai- 
gonului și în raioanele din a- 
propierea Institutului budist 
magazinele continuau să fie 
închise. Comercianții se aflau 
în grevă, în semn de solidari
tate cu participanții la demon
strațiile antiguvernamentale.

Sesiune festivă

P

a

viitoare ale parti

Comisiei Centrale 
și Control. 
Comitetului Cen- 

Cehoslovacia 
Centrale de

PRAGA. — Corespondentul 
Agerpres, Al. Liță, transmite : 
Marți dimineața, în Palatul 
Congreselor din Praga s-au 
deschis lucrările celui de-al 
XlII-lea Congres al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia. 
La Congres participă peste 
1 500 de delegați, reprezentînd 
circa 1 700 000 de membri ai 
P. C. din Cehoslovacia. Sînt 
prezenți, de asemenea, delegați 
ai 75 de partide comuniste 
și muncitorești și ai u- 
nor partide democratice. 
Delegația Partidului Comunist 
Român este alcătuită din to
varășii Alexandru Bîrlădeanu, 
membru al Comitetului Exe
cutiv și al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., condu
cătorul delegației, Manea Mă- 
nescu, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Gheorghe Nițescu, 
ambasadorul Republicii So
cialiste România la Praga.

Cuvîntul de deschidere
fost rostit de Antonin Novot
ny, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, care a 
salutat delegații și pe oas
peții străini.

După alegerea prezidiului 
și a comisiilor de lucru, Con
gresul a adoptat în unanimi
tate următoarea ordine de zi :

Raportul de activitate al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia 
și sarcinile 
dului.

Raportul 
de. Revizie

Alegerea
trai al P.C. din 
și a Comisiei 
Revizie și Control.

Raportul de activitate al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia 
a fost prezentat de Antonin 
Novotny, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia.

Antonin Novotny a înfățișat 
succesele obținute de poporul 
cehoslovac în perioada care a 
trecut de Ia Congresul prece
dent, precum și direcțiile prin
cipale ale activității în viitor. 
„Noi relevăm cu un sentiment 
de mîndrie, a spus raportorul, 
rezultatele muncii noastre im
portante, desfășurate de partid 
pentru victoria socialismului 
și viața pașnică a poporului 
cehoslovac.“

Prin reorganizarea și dez
voltarea statului nostru, ă ară
tat A. Novotny, a fost întărit 
substanțial caracterul indus
trial al țării, a fost înfăptuită 
industrializarea Slovaciei. A 
învins și s-a consolidat pro
prietatea socialistă asupra mij
loacelor de producție, a cres
cut volumul fondurilor fixe de 
producție, s-a obținut folosi
rea deplină a forței de muncă 
și a crescut nivelul de trai al 
oamenilor muncii.

Trecînd în revistă principa
lele sarcini și direcții ale po
liticii partidului, raportorul 
a arătat că țelul întregii acti
vități de viitor a partidului va 
consta în întărirea și dezvol
tarea multilaterală a societății 
socialiste. O însemnătate ho
tărîtoare pentru dezvoltarea 
continuă a societății socialiste 
o au baza sa tehnică materia
lă și avîntul forțelor de pro
ducție socialiste. Forța condu
cătoare a societății noastre, a 
spus el, va fi și de acum îna
inte clasa muncitoare, iar baza 
politică a statului — alianța 
clasei muncitoare cu țărăni-

mea cooperatistă și intelectua
litatea socialistă. In domeniul 
activității ideologice, se va 
pune accent pe educarea oa
menilor muncii, în special a 
tinerei generații, în spiritul 
marxism-leninismului, al pa
triotismului socialist și inter
naționalismului proletar. Prin
cipala premisă pentru dezvol
tarea cu succes a societății 
noastre o constituie adîncirea 
continuă a rolului conducător 
al partidului în toate domenii
le vieții sociale, în politică, e- 
conomie și ideologie.

în continuare, A. Novotny 
s-a ocupat de principalele sar
cini ale celui de-al 4-lea plan 
cincinal (1966—1970). Apreciem 
că pînă în 1970, volumul con
sumului individual va putea să 
ereâscă cu 17—18 la sută în 
comparație cu anul 1965, iar 
volumul consumului social cu 
19—20 la sută. Ponderea inves
tițiilor în fondurile fixe va ră- 
mîne aproximativ la nivelul 
actual. Pentru realizarea a- 
cestor proporții este necesară 
o creștere a venitului națio
nal de 22—24 lâ sută. Produc
tivitatea muncii , în sfera pro
ducției va trebui’să crească cu 
22—25 la sută. Ponderea prin
cipală în această dezvoltare va 
reveni pe viitor în special in
dustriei, volumul producției 
nete urmînd să. crească cu 
28—30 la sută. în Anii cinci
nalului producția agricolă va 
trebui să crească cu 15 la sută, 
iar producția marfă cu 19 la 
sută; baza dezvoltării agri
culturii va continua să rămîriă 
creșterea cu precădere a pro
ducției vegetale.

Raportorul a arătat în con
tinuare că R. S. Cehoslovacă 
este o parte componentă de 
nădejde a comunității mondia
le a țărilor socialiste și un 
membru activ al Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc. A- 
ceasta determină în măsură 
hotărîtoare condițiile externe 
ale colaborării economice și 
tehnico-științifice ale Ceho
slovaciei.

A. Novotny a subliniat ne
cesitatea întăririi continue a 
capacității de apărare a statu
lui cehoslovac. „Atunci cînd 
vorbim de apărarea patriei 
noastre socialiste împotriva 
pericolului agresiunii imperia
liste externe, a spus el, privim 
în petmanență această sarcină 
prin prisma unității trainice a 
tuturor țărilor participante la 
Tratatul de la Varșovia, a în
tăririi potențialului lor de apă
rare și a colaborării strînse cu 
Uniunea Sovietică“.

Raportorul se ocupă apoi de 
sarcinile partidului privind 
orientarea activității sindicate
lor, privind educarea tinerei 
generații și politica în dome
niul artei și culturii. Vorbind 
despre creșterea influenței 
partidului în toate domeniile 
vieții sociale, A. Novotny a a- 
rătat că la 1 ianuarie 1966 nu
mărul membrilor și candida- 
ților de partid era de 1 698 002 
oameni.

Raportorul a relevat dezvol
tarea și adîncirea colaborării 
frățești a R. S. Cehoslovace cu 
Uniunea Sovietică și cu’țările 
socialiste, solidaritatea inter- 
naționalistă cu forțele revolu
ționare din celelalte țări. El a 
condamnat politica imperialis
tă a S.U.A. arătînd că manife
starea cea mai brutală a aces
teia este agresiunea împotriva 
poporului vietnamez. Poporul

cehoslovac stă ferm alături de 
eroicul popor vietnamez și va 
sprijini și în viitor, prin toate 
mijloacele posibile R. D. Viet
nam și eforturile poporului 
sud-vietnamez îndreptate spre 
înfăptuirea năzuințelor sale 
juste.

Vorbind despre situația din 
Europa, A. Novotny a arătat: 
„în interesele securității euro
pene și ale asigurării păcii noi 
nu vom face nici o concesie în 
lupta împotriva militarismului 
și revanșismului vest-german 
și a încercărilor lui de a ob
ține acces la arma nucleară“.

Referindu-se la problemele 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, vorbitorul 
s-a pronunțat pentru unitatea 
partidelor comuniste și mun
citorești în lupta comună îm
potriva imperialismului a- 
gresiv.

în încheiere, A. Novotny și-a 
exprimat convingerea că P. C. 
din Cehoslovacia merge pe ca
lea cea bună și că va conduce 
poporul cehoslovac spre noi 
victorii în construcția socia
listă.

în ședința de după-amiâză 
Pavei Hron a prezentat ra
portul Comisiei Centrale de 
Revizie și Control. Au început 
apoi dezbaterile pe marginea 
rapoartelor.

Tot în cursul ședinței de 
după-amiâză, Congresul a fost 
salutat de Leonid Brej- 
nev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., conducătorul dele
gației. El a dat apoi citire 
mesajului de salut al C.C. al 
P.C.U.S.

Lucrările
tinuă.

Ii. S. F. IUGOSLAVIA. Vedere 
a barajului Jablanica de pe 

riul Neretva
la Dubna

Congresului con-

650 de nave britanice 
imobilizate

LONDRA 31 — Corespondentul Agerpres, L. 
Rtodescu, transmi te : Greva marinarilor brita
nici a intrat în cea de-a treia 
să crească zi de 
zate.

Potrivit datelor de pînă a- 
cum, sînt afectate peste 650 de 
vase ale flotei comerciale 
(dintr-un total de circa 2 500), 
precum și aproximativ 19 000 
de marinari.

Pe măsură ce acțiunea gre
vistă continuă să ia amploare, 
cercurile oficiale își multipli
că eforturile în direcția căută
rii unei soluții de compromis. 
Această idee a fost refuzată 
pînă. în prezent de liderii sin
dicali ai marinarilor, care cer 
ca revendicările lor să fie sa
tisfăcute integral.

Sub egida Ministerului 
Muncii a fost constituită o co
misie de anchetă — formată 
din patru membri și condusă 
de lordul Pearson — avînd ca 
obiectiv principal examinarea 
pozițiilor celor două părți a- 
flate în conflict și redactarea 
unui raport final care ar putea 
surveni după circa două săp- 
tămîni.

Prima ședință a acestei co
misii a avut loc marți dimi
neață la Ministerul Muncii, 
unde, cu ușile închise a fost 
discutată procedura ce va fi 
urmată în cursul anchetei. în

zi numărul
săptămînă, făcînd 
navelor imobili-

ședința de 
fost invitați 
atît William 
rul general al sindicatului ma
rinarilor, cit și Ford Geddes, 
președintele Federației firme
lor de transporturi maritime, 
pentru o confruntare prelimi
nară a punctelor de vedere.

după-amîază au 
în fața comisiei 

Hogarth, secreta-

MOSCOVA 31 — Corespon
dentul Agerpres, S. Podină, 
transmite : La 31 mai s-a des
chis sesiunea Consiliului ști
ințific al Institutului unificat 
de cercetări nucleare de la 
Dubna, consacrată împlinirii 
unui deceniu de la înființare. 
La sesiune participă o delega
ție română condusă de acad. 
Șerban Țițeica și Teodor Ma
rinescu, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în 
U.R.S.S.

Nikolai Bogoliubov, directo
rul Institutului unificat, a 
prezentat un raport. El a rele
vat succesele importante ob
ținute de institut, subliniind 
faptul că el este dotat cu in
stalații dintre cele mai mo
derne. Acad. Bogoliubov a ci
tat experiențele care au dus 
la descoperirea a 40 de noi 
izotopi și a primului antihipe- 
ron cu încărcătură electrică.

Sentința in procesul
de la Kinshasa

KINSHASA 31 (Agerpres). —■ 
„După deliberări, care au durat 
cinci minute, tribunalul militar spe
cial din Congo a pronunțat marți 
sentința de condamnare la moarte 
în procesul intentat Iui Evariste 
Kimba, Jerorne Anany, Emmanuel 
Bamba și Alexandre Maliamba“, 
învinuit! de tentativă de lovitură 
de stat, anunfă agenfia France 
Presse. în relatările lor, agențiile 
de presă subliniază că grupul celor 
patru acuzafi a fost supus anterior 
unui „interogatoriu sever", după

La școala din Binh Da...

Pentru a nu întrerupe cursurile și în același timp pentru a evacua repede pe școlari 
în cazul unui atac al aviației americane, la școala din Binh Da (R. D. Vietnam) au 

fost organizate cursuri în curte

® CU prilejul încheierii celei 
de-a 6-a întîlniri a reprezentanților 
Comitetelor pentru colaborarea 
balcanică, la Solia a avut loc un 
miting, Ia care au luat cuvîntul 
participan/i Ia întîlnire, printre 
care și prof. univ. Mihail Ghelme- 
geanu, președintele Comitetului 
român pentru colaborare și înțele
gere reciprocă între popoarele din 
Balcani. Vorbitorii au subliniat 
printre altele necesitatea încetării 
acțiunilor milita » ale S.U.A. din 
Vietnam, acțiuni e».re amenință 
pacea lumii.

• ÎN capitala Republicii Panama 
are loc o reuniune a membrilor 
guvernului, condus de președintele 
Robles Marco Aurelio, în vederea 
discutării condițiilor construirii de 
către Statele Unite a unui nou ca
nal interoceanic pe teritoriul pa
namez. O reuniune asemănătoare a 
avut loc săptămînă trecută, în 
urma căreia s-a hotărît ca guver
nul panamez să ceără autorităților 
nord-americane ca viitoarea admi
nistrație a canalului să aibă exclu
siv rolul de supraveghere a cana
lului.

Organizații populare și persona
lități politice din Panama au cerut 
guvernului ca prevederile statutu
lui viitorului canal „să nu știrbeas
că suveranitatea țării așa cum s-a 
întîmplat cu prevederile tratatului 
actualului canal Panama*.

tură din Cuba, pictori, scriitori, 
personalități culturale, ziariști și 
membri ai corpului diplomatic acre
ditat in Cuba.

Au fost de tată Vasile Mușat, 
ambasadorul 
România în 
basadei.

Republicii Socialiste 
Cuba, și membrii Am-

mai- s-au încheiat la

• LA Muzeu! de Bellas Arles 
din Havana s-a deschis o expoziție 
de artă plastică românească.

Au participat funcționari supe
riori din Consiliu] Național de Cui-

• LA 30
Karl-Marx-Stadt -lucrările Congre
sului tineretului muncitoresc ger
man. Congresul a adoptat în una
nimitate un apel adresat tineretu
lui muncitoresc din cele două sta- 

l te germane și din Berlinul occi
dental, în care se cere normaliza
rea relațiilor dintre cele două state 
germane și înfăptuirea dezarmării 
în întreaga Germanie. Se sublinia
ză totodată că de pe teritoriul ger
man nu trebuie să mai fie dezlăn
țuit niciodată un război. Apelul 
cere tineretului să continue luptă 
împotriva războiului de agresiune 
al S.U.A, în Vietnam și exprimă 
solidaritatea tineretului german cu 
poporul vietnamez.

• ÎN Munții Tatra și în munții 
învecinați ninge în continuu clin 
dimineața zilei de 29 mai. Luni la 
Zakopane s-a înregistrat un ger de 
—5 grade, iar grosimea zăpezii a 
atins 23 cm. In împrejurimile loca
lității Zakopane circulația auto s-a 
întrerupt, nămeții de zăpadă au izo
lat bazele turistice, firele telefoni
ce s-au rupt sub greutatea zăpezii 
umede.

pe viitor colaborarea sovieto-iu'go- 
slavă în interesul popoarelor celor 
două țări, al menținerii 
lumea întreagă.

păcii în

• La Moscovă a fost dat publici
tății comunicatul cu privire Ia vizi
ta oficială făcută de Marko Nike- 
zici, secretarul de stat pentru afa
cerile externe al R.S.F. Iugoslavia, 
în U.R.S.S. între 24 și 31 mai. în 
timpul convorbirilor, se arată în 
comunicat, ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., Andrei Gromîko, 
și Marko Nikezici au constatat cu 
satisfacție evoluția favorabilă a 
relațiilor dintre cele două țări, ex- 
primîndu-și dorința de a extinde și

e ÎNTREPRINDERILE 
Electronic ‘Industries Co*, 
kio oferă aparate ce se 
sub forma unei table, pentru in
struirea în domeniul muzicii. Este 
vorba de table de perete sau table 
de scris Cu dispozitive de demons
trare pentru a fi folosite în școlile 
de muzică. Profesorul de muzică 
introduce în tablă contacta sub 
formă de note muzicale. Atingînd 
aceste elemente cu. vîrfuri de con
tact, generatorul de ton cuprins 
în tablă produce tonurile respecti
vei Instalația poate fi . folosită la 
predarea lecțiilor de canto,. ia lec
ții de muzică, Ia compoziții, pre
cum și la cîntarea unor melodii 
întregi cu posibilitatea alegerii rit
mului melodiei.

„Beam- 
din To- 
prezintă

care a urmat o „discuție' de 15 
minute cu generalul Mobulu.

Cei patru acuzați au iost traduși 
în fata tribunalului militar special 
sub învinuirea de a fi pus Ia cale 
răsturnarea actualei administrații 
și înlocuirea ei printr-un „consiliu 
executiv provizoriu" în frunte cu 
Jerorne Anany. în cursul dezbate
rilor, în fata tribunalului au luat 
cuvîntul loji cei patru implicați 
în proces. „Noi am acționat la 
instigarea militarilor, care au pre
luat inițiativa declanșării unei lo
vituri de stat vizînd nu răsturnarea 
regimului, ci a guvernului*, au de
clarat, 
Presse, 
Kimba, 
xandre Maliamba. 
acei care au otganizat reuniunile, 
la care am fost invitați să asis
tăm. Ei, și, repet, nu noi, s-au ocu
pat de partea militară a acțiunii și 
ne-au cerut să formăm un guvern 
provizoriu compus din civili", a 
declarat Mahamba. La rîndul său, 
scrie agenfia citată, Evariste Kim- 
ba „a cerut o confruntare cu ofi
țerii care au denunțat complotul".

Postul de radio Kinshasa a anun
țat mărfi că guvernul congolez a 
remis Ambasadei belgiene o notă 
în care se arată că Alain Rens, 
secretar al ambasadei, a fost decla
rat persona non-grata, punîndu-i-se 
în vedere să părăsească teritoriul 
Congoului în decurs de 24 de ore. 
Potrivit aceluiași post, Alain Rens 
ar fi întreținut legături cu cei pa
tru acuzați.

Din Kinshasa, agenfia United 
Press Internațional relatează că 
guvernul congolez continuă inves
tigațiile în vederea descoperirii și 
a altor participant! la complot. 
Deocamdată se pare că toate e- 
forturile n-au dat rezultate Intrucît 
nu a putut fi stabilită participarea 
altor persoane la această acțiune.

potrivit agenției France 
Jerorne Anany, Evariste 

Emmanuel Bamba și Ale- 
„Militarii sînt

entru a doua oară în ultimii patruzeci de ani, 
dominicanii se vor prezenta astăzi Ia urne pen
tru a desemna viitorul președinte, vicepreședin
tele, senatorii și deputății. Protagoniștii scrutinu- 
nului sînt trei ex-președinți: Juan Bosch (spri
jinit de partidele revoluționar dominican, revo
luționar creștin și „Mișcarea de la 14 iunie“), 
.Joaquin Balaguer, adept fățiș al politicii trujil- 
liste (susținut de partidele democrat-revoluțio-

nar, dominican, progresist-democrat creștin și reformist, și 
ultimul candidat, Rafael Bonnelly, din partea partidelor libe
ral evoluționist și Avangarda revoluționară.

Datorită condițiilor în care s-a desfășurat campania elec
torală, precum și posibilității de falsificare a rezultatelor 
votului, nici un pronostic nu poate fi emis. în cel mai bun 
caz pot fi înregistrate șansele aproximative ale fiecărui 
candidat. Juan Bosch se bucură de popularitate, ca urmare 
a poziției sale de împotrivire față de prezența trupelor in- 
teramericane. în ultimii patruzeci de ani, el a fost singurul 
președinte dominican ales prin sufragiu universal, direct; Ia 
alegerile din 1962 a obținut cu 600 000 de voturi mai multe 
decît rivalul său. în actuala campanie electorală, el n-a pă
răsit reședința sa decît de două ori, fiind amenințat cu asasi
narea. Bosch contează pe faptul că cei doi contracandidați, 
Balaguer și Bonnelly, sprijiniți fățiș de Washington, și-au 
atras antipatia maselor dominicane.

Balaguer, a cărui propagandă electorală a fost difuzată 
din Miami, (unde a stat cîțiva ani și unde se află fostul șef 
al juntei de la San Isidro, generalul Wessin y Wessin) se 
bucură de sprijinul cercurilor de dreapta și al ambasadei 
Statelor Unite Ia Santo Domingo. In preajma alegerilor, el 
a amenințat că se va retrage din cursa prezidențială, deoare
ce tribunalul e- 
leetoral nu i-a sa
tisfăcut cererea 
ca femeile să se 
prezinte la vot fă
ră legitimație de 
votare. Cu două 
zile înainte de a- 
legeri, președin
tele guvernului 
provizoriu, Hec- 
tor Garcia Godoy, 
a promulgat legea 
care satisface ce
rerea candidatului 
dreptei. Mulțumit 
de noua lege, Ba
laguer a declarat 
să-și mențină candidatura.
Bosch a caracterizat-o ca un abuz menit a favoriza falsifi
carea rezultatelor alegerilor.

în ceea ce privește al treilea pretendent la președinția 
tării, (Bonnelly), unii comentatori își exprimă părerea că el 
ă fost propus candidat pentru a semăna confuzie în rîndul 
simpatizanților lui Bosch. Alții completează această idee, 
afirmînd că „scindarea“ dreptei este numai o manevră și că 
nu este exclusă posibilitatea coalizării acestor forțe în ulti
mul moment, pentru a împiedica alegerea lui Bosch.

Se apreciază că, în fapt, confruntarea directă va fi între 
Balaguer și Bosch. Eventuala victorie a lui Balaguer depinde 
de modul în care se vor desfășura alegerile. în cazul în care 
ele vor avea loc (surprizele nu trebuie excluse pînă în 
ultimul moment) și dacă vor decurge în condiții de calm și 
legalitate, balanța victoriei înclină spre Bosch. Sînt greu de 
prevăzut însă condițiile în care se va desfășura scrutinul. 
Campania electorală, pentru a cărei pregătire, guvernul pro
vizoriu dominican era răspunzător, a decurs într-o atmosferă 
de încordare și asasinate. Numai Ia ultimatumul lui Bosch, 
Godoy a dispus consemnarea în cazărmi a celor 8 900 de 
militari ai forțelor interamericane, ai armatei și poliției do
minicane. în cursul ultimei perioade a crescut numărul con
cesiilor acordate candidaților dreptei, care au culminat cu 
satisfacerea recentei cereri a lui Balaguer.

Cert este că, în aceste condiții, scrutinul care va avea 
Ioc exact la data cînd se împlinesc 400 de zile de cînd popu
lația trăiește în tensiune politică și sub spectrul amenințător 
al foametei, nu va putea reflecta decît în parte voința do
minicanilor de a obține libertăți democratice și o reală in
dependență a țării. Esențial este ca poporul dominican să fie 
lăsat să-și hotărască soarta fără nici o imixtiune. în condi
țiile în care trupele americane continuă să rămînă în Repu
blica Dominicană, alegerile, după cum s-a exprimat Juan 
Bosch, constituie o „soluție" a problemei dominicane doar 
pentru Statele Unite dar „nu și pentru dominicani“.

Comentariul zilei

la urne
Referindu-se la noua măsură,

IOAN TIMOFTE
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unei noi crize ?
Referindu-se la reuniunea 

miniștrilor agriculturii ai „ce
lor șase“ care s-a ținut săp- 
tămîna trecută la Bruxelles, 
publicația franceză „Agence 
Economique et Financière“ 
scrie că „ministrul olandez al 
agriculturii, Biesheuvel, a 
amenințat că va denunța 
acordul cu privire la finanța
rea politicii agrare comune 
dacă Franța va continua să 
împiedice negocierile rundei 
Kennedy cu privire la reduce
rile tarifare“. Ministrul olan
dez a criticat poziția Franței 
cu privire la acordurile inter
naționale asupra cerealelor. 
Olanda și alte țări membre 
ale C.E.E. cer Franței să spri
jine un plan, preconizînd o 
anumită limitare a producției 
cerealiere atît în întregul an
samblu al C.E.E. cît și în alte 
regiuni cerealiere. Franța, 
însă, se opune categoric aces-

Turneul lui Rusk
WASHINGTON 31 (Agerpres). — Secretarul 

de stat al S.U.A., Dean Rusk, a plecat marți 
pe calea aerului spre Europa unde va efectua 
o vizită oficială în capitalele Finlandei și 
Norvegiei, după care va sosi la Bruxelles, 
unde va participa la sesiunea Consiliului Mi
nisterial al N.A.T.O. Rusk intenționează „să 
explice la Helsinki și Oslo poziția americană 
în diferite probleme internaționale și în 
special politica S.U.A. în Vietnam“.

Un alt obiectiv al vizitei lui Rusk este ace-

Cu tot vălul des al 
discreției ce-1 Înconjoa
ră, procesul de dezvol
tare a unei puternice in
dustrii de armament greu 
In Republica Sud Afri
cană a devenit de noto
rietate publică. Date dis
parate publicate în pre
sa americană și britani
că ne indicau în primele 
luni ale acestui an crea
rea la Kempton Park, a- 
proape de Johannesburg, 
a unei mari uzine aero
nautice. Construcția a- 
ceslei uzine a iost con
cesionată concernului a- 
merican Atlas Aircralt 
Corporation. Uzina, care 
va intra foarte curînd în 
funcțiune, va produce a- 
vioane de luptă și bom
bardament „Macchi — 
326“, adoptate In tarile 
N.A.T.O. Încă în cursul 
acestui an, forțele aerie-

propiere de Pretoria. 
Știri recente din capita
la sud-africană, atestă că 
guvernul rasist Ver- 
woerd se grăbește să 
organizeze producția 
unui alt gen de arma
ment greu. Luînd cuvîn
tul Ia Port Elisabeth, ge
neralul Hiemstra, co
mandantul șef al forțe
lor armate sud africane 
a anunțai că în aurind

plan care tinde să limitezetui 
producția de cereale în Piața 
Comună. Totodată, delegația 
franceză consideră că aplica
rea acestui plan este suscep
tibilă să favorizeze creșterea 
importurilor de produse agri
cole în Piața Comună din ter
țe țări, ceea ce ar constitui un 
pericol pentru agricultorii 
francezi. Publicația lasă să se 
înțeleagă că excedentele agri
cole ale S.U.A. în condițiile 
aplicării planului olandez ar 
deveni un pericol real pentru 
debușeele agricultorilor fran
cezi.

Intrucît miniștrii nu 
reușit să se înțeleagă, ei au 
hotărît să treacă această pro
blemă pe seama unei comisii 
de experți naționali, iar apoi 
să fie reluată în discuție cu 
prilejul Consiliului Ministerial 
al C.E.E. în zilele de 13 și 14 
iunie.

au

la de a ralia țările nordice la punctul de ve
dere american privind o reorganizare a 
N.A.T.O. în lumina retragerii Franței din 
sistemul integrat al alianței atlantice.

De altfel, într-o declarație făcută înainte de 
plecare, Rusk a spus că „acțiunea Franței a 
provocat un anumit proces în cadrul alianței 
care va continua și după sesiunea de la 
Bruxelles a Consiliului Ministerial al 
N.A.T.O.'1. După cum menționează 
de presă, este vorba de un proces 
autoritățile americane încearcă să-l 
de „reorganizare“, pentru a evita 
„dezintegrare“.

agențiile 
pe care 
prezinte 
cuvîntul

rea rasială. Revista 
FLIGHT INTERNAȚIO
NAL care apare la Jo
hannesburg semnala de
unăzi că avioanele 
„Macchi — 326“ sînt
„foarte indicate pentru 
atacarea grupurilor de 
insurgenți". Este însă 
greu de crezut că tot a- 
cest arsenal de 
grele, începînd cu 
bardierele de mare

Arsenalul
arme 
bom- 
tonaj

sud-african
,,R;S.A. va fi în măsură 
sä construiască vase de

ne sud-africane vor pri- război, inclusiv subma-
mi primul Iot de 250 rine de cel inai modern
„Macchi*. Acest tip de tip".
avioane rapide și mo- Ca ce scop se constru-
derne va fi urmat în iește un asemenea arse-
scurt timp de avioane 
purtătoare de rachete 
fabricate de uzina de Ia 
Kempton în colaborare 
cu un nou „institut teh
nic pentru proiectarea 
rachetelor", instalat în a-

nal vast, ultra-modern ? 
Evident, regimul Ver- 
•woerd se teme de reac
ția populației africane 
din R.S.A. care nu vrea 
să se resemneze cu o- 
presiunea și discrimina-

și terminînd cu rachete, 
submarine și ogive nu
cleare ar fi necesar doar 
pentru „asigurarea or- 
dinei interne". Se poate 
presupune că un aseme
nea gen și un atare grad 
de înarmare are ca
biect exercitarea unei 
presiuni militare asupra 
statelor 
pendente și menținerea 
pozițiilor colonilor 
în posesiunile unde a-

o-

africane inde-

albi

ceștia mai domină. Po
trivit dezvăluirilor pre
sei africane, soldați șl 
ofijeri din R.S.A., com
bat în rîndul trupelor 
coloniste portugheze în 
Angola, aproape jumă
tate din armamentul uti
lizat de corpul expedi- 
tionar portughez fiind de 
proveniență sud-africa
nă. în conformitate cu 
un acord semnal Ia 
siîrșitul anului trecut 
autoritățile sud-africane 
au livrat guvernului ra
sist Smith din Rhodesia 
de sud un important lot 
de blindate și arme de 
infanterie. Surse oficia
le din Pretoria au lăsat 
să se înțeleagă că exis
tă o convenție privind 
trimiterea „în caz de 
urgentă" în Rhodesia de 
sud a unui număr de 
250 000 soldați complet 
instruit! și echipați la 
dispoziția Iui Ian Smith.

Revista JEUNE AFR1- 
OUE asocia arsenalul 
militar sud-african în 
explozivă dezvoltare cu 
imaginea unui pistol în
dreptat spre inima Afri
cii. Este, ni se pare, o 
apreciere absolut iudi- 
cioasă.

E. R.
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