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z in intimpinarea

Congresului partidului

ÎNTRECEREA 
SOCIALISTA 
o mișcare de masă 

entuziastă 
creatoare

spiritului 
de inițiativă 

tive prețioase, pentru 
dează nractica. viata.

însuflețiți de o nețărmurită dragoste față de 
partid, de dorința fierbinte de a întîmpina a- 
propiatul Congres al partidului cu cele mai fru
moase și mai de preț realizări din activitatea 
lor, oamenii muncii din fabrici și uzine, de pe 
șantiere, din gospodăriile agricole de stat și 
S.M.T. și-au reînnoit zilele acestea angajamen
tele luate în întrecerea socialistă pe acest an, 
propunîndu-și obiective concrete, mobilizatoare, 
pentru etapa pînă la 1 iulie. Din aceste angaja
mente se desprinde hotărîrea fermă a munci
torilor, inginerilor și tehnicienilor’ de a înde
plini-la toți indicatorii planul pe 1965, de a re
aliza întocmai sarcinile economice centrale tra
sate de partid : îmbunătățirea calității produ
selor, punerea in funcțiune la termen a noilor 
obiective, realizarea exemplară a sarcinilor 
pentru export. Concentrind activitatea colecti
velor de întreprinderi spre înfăptuirea acestor 
sarcini economice, angajamentele prevăd cifre 
mobilizatoare privind depășirea planului de 
producție. îndeosebi Ia acele sortimente de 
mare însemnătate pentru economia națională 
care au desfacere asigurată, creșterea producti
vității muncii? reducerea prețului de cost și 
sporirea beneficiilor.

Chezășia îndeplinirii cu succes a angajamen
telor, orientate spre obiectivele esențiale, ho- 
tărîtoare ale planului, o constituie participarea 
activă a maselor de muncitori, tehnicieni și in
gineri la întrecere, desfășurarea largă a aces
teia, antrenarea și stimularea oamenilor mun
cii din toate sectoarele. întrecerea socialistă în 
cinstea Congresului partidului este terenul fertil 
pentru manifestarea tot mai viguroasă a iniția
tivei și activității creatoare a oamenilor muncii, 
a priceperii și interesului lor de a lucra azi mal 
bine ca ieri, mîine mai bine ca azi, de a desco
peri și valorifica intens rezervele interne ale 
întreprinderilor, de a perfecționa și ridica ne
contenit nivelul tehnic al producției.

Muncind cu pasiune 
pentru înfăptuirea an
gajamentelor luate, mun
citorii, inginerii și teh
nicienii din diferite în
treprinderi dau la ivea
lă și își însușesc iniția- 

a căror eficacitate ple- 
Acestea ridică întrece

rea pe o treaptă superioară. O trăsătură 
comună a multora dintre inițiativele și ac
țiunile care se aplică acum în întrecere o 
constituie preocuparea pentru ridicarea con
tinuă a nivelului tehnic și calitativ al produse
lor. Semnificativă este în acest sens inițiativa 
constructorilor de tractoare din Brașov : „La fie
care fază și operație — o înaltă tehnicitate". 
Această acțiune a stimulat nuternic participarea 
întregului colectiv la promovarea largă în pro
ducție a tot ce apare nou în tehnică, a celor mai 
avansate procedee tehnologice, transformînd în
trecerea socialistă într-o mișcare pasionantă, 
entuziastă, al cărei mobil a fost și este ridicarea 
continuă a prestigiului ..mărcii" uzinei. Tot pe. 
aceeași linie merge și acțiunea minerilor de la 
Te) ic : „Nici un vagonet de minereu rebutat". 
Ea a dat roade : în patru luni minerii de aici au 
trimis furnaliștilor de la Hunedoara și Călan o 
cantitate de fier în minereu din care se pot ela
bora în plus 11 000 tone de metal.

Multe, dintre inițiativele și acțiunile care au 
apărut în întrecere sînt menite să ducă la creș
terea productivității muncii, gospodărirea judi
cioasă a materiei prime prin reducerea consu
murilor specifice — cale principală de reducere 
a prețului de cost. Extinzând inițiativa : „Cu 
instalațiile noastre să forăm mai mult, mai re
pede și mai ieftin", sondorii sectoarelor de foraj 
din regiunea Ploiești au sporit simțitor vitezele 
mecanice, dînd producției mai mult de 10 sonde 
înainte de termenul prevăzut, au sporit produc
tivitatea muncii cu peste 2 la sută .față de plan 
și au redus prețul de cost pe metrul forat. Deose
bit de valoroasă este și acțiunea furnaliștilor de 
la Combinatul siderurgic Hunedoara : „Fiecare 
tonă de fontă peste pian — cu cocs economisit". 
Prin aplicarea acestei acțiuni, consumul de cocs 
pe tona de fontă a fost redus. în primele patru 
luni ale anului, cu 70—80 kg; întreaga cantitate 
de fontă elaborată peste prevederi de furnaliștii 
hunedoreni a fost obținută numai eu cocs econo
misit.

Numărul mare de inițiative și acțiuni valo
roase apărute în întrecere exprimă conștiința 
înalță a oamenilor muncii, abnegația și devota
mentul cu care ei luptă pentru înfăptuirea poli
ticii partidului. Esențial este ca asemenea iniția
tive să-și găsească un cîmp larg de aplicare a- 
cum, în întrecerea în cinstea Congresului parti
dului, să fie sprijinite cu căldură și extinse de 
către organizațiile de partid și sindicate din în
treprinderi, să fie popularizate în rîndurile mun
citorilor obiectivele acestor inițiative și rezulta
tele ce se obțin. Ele trebuie adaptate. îmbo
gățite cu elemente noi. în funcție de specificul 
fiecărei întreprinderi. Firește, oricît de valoroasă 
ar fi o inițiativă, ea nu se poate extinde de la 
sine ; în consfătuirile de producție și în adună
rile grupelor sindicale trebuie analizate condi
țiile tehnico-organizatorice necesare pentru ea 
inițiativele să fie imediat aplicate și să-și dove
dească pe deplin eficacitatea.

(Continuare în pag. IlI-a)

Drumurile „E“
O tăbliță verde 

purtînd un număr 
și litera E. Desi
gur că nu numai 
oamenii volanului, 
ci și numeroși 
pietoni au obser
vat acest nou semn 
de circulație apă
rut în Capitală, în 
alte orașe și pe 
cîteva din marile 

■șosele.' Iată ce 
ne-a relatat cu 
privire la aceste 
noi indicatoare ru
tiere tom ing. Ion 
Iepureanu, direc
tor în Ministe
rul Transporturi
lor și Telecomuni
cațiilor :

Pentru circula
ția rutieră erau 
folosite în trecut 
semne și marcaje 
care difereau de 
la o țară la' alta. 
In urma creșterii 
considerabile a 
circulației rutiere 
internaționale a 
apărut necesitatea 
de a șe unifica 
semnalizarea, Sub 
egida O.N.U., la 
Geneva au fost a- 
doptate în această 
problemă hotărîri 
la care a aderat și 
țara noastră.

Cîteva drumuri 
continuă pe teri
toriul țării noas
tre traseul unor 
mari artere euro
pene. Acestea sînt 
drumurile „E“. 
Numărul înscris 
pe tăbliță indică 
itinerarul. Cîteva 
exemple : Dru
mul internațio
nal „E 94“ era 
cunoscut pînă a- 
cum pe itinerarul 
Klagenfurt —-Lju
bljana — Zagreb 
— Belgrad — fron
tiera româno-iugo- 
slavă. Acest drum 
trece acum și prin 
teritoriul țării noa
stre, pe traseul : 
Moravița — Timi
șoara — Caran
sebeș — Turnu 
Severin — Craio
va — Slatina — 
Pitești — Bucu
rești. Drumul „E 
15" are două va
riante ; Prima : de

la frontiera româ- 
no-ungară, prin 
Oradea — Cluj.— 
Turda — Tg. Mu
reș — Sighișoara 
;— Brașov — Plo
iești — București 
•—, Hîrșova — 
Constanța — Ne
gru Vodă spre 
frontiera româno- 
bulgară. A doua 
variantă' trece 
prin Valea Oltu
lui.

Pe porțiunile 
care traversează 
țara noastră, dru
murile „E“ se în
cadrează în an
samblul și carac
teristicile marilor 
drumuri interna
ționale europene. 
De-a lungul aces
tor artere a în
ceput construirea 
unor stații pentru 
întrețineri și re
parații auto, s-au 
prevăzut locuri 
speciale pentru 
parcare, se măreș
te numărul stații
lor de alimentare 
cu carburanți, al 
posturilor telefo
nice și de prim 
ajutor, se con
struiesc pasaje de
nivelate față de 
calea ferată pen
tru a se înlătura 
opririle la bariere.

Pe drumurile 
„E" a fost intro
dus marcajul ori
zontal — o linie 
albă continuă sau 
întreruptă care 
împarte drumul 
în două. Pe por
țiunile unde axul 
șoselei este mar
cat cu linia albă 
întreruptă, depă
șirea altor vehicu
le e permisă și 
prin jumătatea 
st.îngă a șoselei. 
Acolo unde linia 
este continuă, de
pășirea e permisă 
numai în cadrul 
culoarului trasat. 
Linia continuă 
marchează zone 
periculoase — ser
pentine. puncte de 
încrucișări, pasaje 
de cale ferată, 
locuri cu vizibili
tate redusă.

S
ă nu rîdefi. Vreau să vor
besc despre satiră și umor. 
Toată lumea este de acord 
— și chiar umoriștii î — ca 

problema e serioasă și că nu poate 
și nu trebuie să fie tratată cu ușură
tate. Ceea ce s-ar cuveni să fie mai 
pufin ,,serioasă", mai pufin gravă,
mai pufin greoaie, e practicarea a- 
cestui gen atît de îndrăgit de către 
cititorii obligați de prea multe ori sa 
facă haz de necaz, așa cum se spune, 
la lectura unor producfii ce scot în 
relief numai... platitudinea autorilor 
lor. Sau, în alte cazuri, fericite, să 
facă uz de umorul involuntar pe 
care îl atrage după sine mimarea 
umorului veritabil, caricatura caricatu
rii. în ce constă rămînerea în urmă 
a pozițiilor... înaintate pe care ar tre
bui să le ocupe umorul și satira — 
forme, prin excelență, ale exercitării 
criticii tovărășești ? înainte de toate, 
în sărăcia temelor abordate, în repe
tarea, pîna la sațietate, a acelorași 
subiecte, devenite obiecte de uz cas
nic sub pana celor care se îndelet
nicesc cu mînuirea lor ; în proporțiile 
reduse ale hergheliei din care sînt 
recrutați caii de 
bătaie, tot mai 
costelivi și mai 
vlăguiți...

Să ne gîndim la 
excesiva pondere 
a unor subiecte 
minore și de mult 
îmbătrînite : tacti
cosul ospătar care 
nu „vineee", cla
sica soție care se 
extaziază în fața 
vitrinei în timp ce 
soțul o privește vi
zibil îngrijorat, e- 
ternul tată care 
preia obligațiile 
școlare ale odras
lei sale, logoreea 
unei persoane de 
sex feminin, care 
a blocat un telefon 
public îndărătul 
căruia se agită o 
,,coadă" de oa
meni exasperați 
etc.

Dar să ne gîndim și la alte aspecte. 
Nu se ajunge oare la un adevărat 
birocratism umoristic prin obsedanta 
galerie de birocrați care defilează în 
una și aceeași ipostază în fața ochi
lor noștri osteniți ? Nu se practică un 
soi de chiul profesional prin satiri
zarea în serie, pe bandă rulantă, a 
chiulangiului ? Nu se soldează în re
but încrîncenata și stereotipa abor
dare a xelor care dau — și umo
riștii ! — piese confecționate fără
atenție, fără pasiune ? Și comodei 
zeflemisiri a servilismului nu i se fac 
prea multe plecăciuni, pînă la urmă, 
servile ?

Nu încape îndoială că moravurile 
și năravurile incriminate sînt reale, 
moștenire a trecutului, și trebuie de
fectate, combătute. Dar acest nobil 
scop nu justifică și nu scuză mijloa
cele rudimentare, nediferențiafe, mi
nimalizate prin șablonizarea lor, și, în 
ultimă instanță, lipsite de eficacitate, 
folosite de caricaturiști și umoriști. 
Eăiălia dintre vechi și nou nu se cîș- 
t:gă doar îmbrîncind și prăvălind pe 
panta minimei rezistențe ceea ce 
este depășit, străin de eTica’ no’a? 
stră, ci mai ales luînd pieptiș ră

Nu 
e de
rîs

de Marcel BRESLAȘU

fuiala cu aspectele insidioase, subtile, 
cu deghizările mai îndemînatice și 
mai derutante, cu nuanțele mai „pas- 
telizate“ sub care se strecoară, stăruie 
și încearcă sa supraviețuiască ase
menea apucături. A simplifica proce- 
su! acestei investigări, a te menține 
la suprafață și la periferie înseamnă 
a pierde procesul sau a te rătăci 
în meandrele unei proceduri sterile, 
tergiversînd adevărata judecată, esca- 
motînd adevărata soluție, sentința 
asupra „fondului".

Mă refer, precum se vede, mai 
mult la paupertatea registrului tema
tic, la îngrădirea „sortimentului" ti
pologic, la stasurile instaurate și a că
ror încălcare pare atît de anevoioasă ; 
dar reflecții similare se pot face și în. 
privința prezentării acestui bun de 
larg consum care e umorul, Prea a- 
desea ambalajul artistic este și el 
anodin, cenușiu, făcut mai curînd să 
conțină conținutul decît să-l pună în 
valoare. Dar de ce ar costa mai mult 
ața decît fața ? Fără a mai vorbi (și 
aceasta, mai ales, și la modul auto
critic) de „împachetările" excesive, 
fastidioase, total neeconomice, ale u- 

nu; bob stingher 
de orez oferit în- 
tr-o pungă de
două kile... Unii,
ca să mai recupe
reze din cheltuieli, 
uită bobul.

Cele mai multe 
dintre observațiile 
care preced pot 
fi ilustrate cu ma
terialul... ilustrativ 
al paginilor de sa
tiră și umor : cari
catura, șarja, co
mentariul grafic. 
Ca printr-un făcut, 
„ascuțișul" creio
nului se îndîrjește 
prea adesea îm
potriva acelorași 
subiecte răsuflate.

Ceea ce deose
bește funciar — și 
ar trebui să deose
bească din ce în 
ce mai pregnant 
— satira din vre

murile noastre de aceea care a func
ționat și a acționat în celelalte orîn- 
duiri, este optimismul robust pe care 
se întemeiază, în locul mizantropiei 
sau măcar al scepticismului, este 
„cieditul" acordat oamenilor, bizuit 
pe certitudinea perfectibilității lor, 
este convingerea tonică și molipsi
toare a utilității satirei, a capacității 
ei transformatoare, în locul predicii 
în deșert și al protestului în van.

Printr-o optică, pe cît de legitimă, 
pe atît de buclucașă, umoristul în- 
cheietor de pluton prinde în obiectiv 
pe cel care tîrșește pasul, pe cel care 
se dă după zarzăr. Dar, îmboldindu-i 
pe codași, el ajută la coeziunea co
loanei și la ritmul înaintării ei...

De-abia în vremea noastră putem 
înscrie — nu ca un iluzoriu dezide
rat, ci cu simțămîntul deplin al reali
tății pe frontonul umorului și al sa
tirei, vestitele cuvinte : „Castigat ri- 
dendo mores" — „Rîzînd îndreptăm 
moravurile".

Cu condiția ca perechea de pilaștri 
care-l susțin să nu-l descumpănească, 
b'a înfr-o rîna, ba în alfa : nici umor 
gratuit, nici satiră fără haz.

IN ZIARUL DE AZI
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Un puternic stimulent pentru sporirea 
producției agricole

Hotărîrea partidului și guvernului cu privire la unele măsuri de îmbunătățire a 
regimului de valorificare a produselor vegetale și animale a fost primită cu un viu 
interes de către oamenii muncii. In telegrame adresate Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Român, membrii cooperativelor agricole își exprimă hotărîrea de 
a depune toate eforturile în munca pentru creșterea producției agricole, de a valo
rifica, pe bază de contract, cantități sporite de produse, contribuind astfel la o mai 
bună aprovizionare a populației. Redăm mai jos fragmente din cîteva telegrame 
sosite.

In telegrama trimisă de coopera
tiva agricolă de producție din co
muna Arborea, regiunea Suceava, 
se spune : „Luînd cunoștință de 
noile măsuri de îmbunătățire a 
regimului de valorificare a pro
duselor agricole, noi, țăranii coo
peratori din comuna Arborea, 
ne exprimăm, o dată cu bucuria, 
dragostea și recunoștința noastră 
față de partid și guvern, care în 
cursul anilor au luat un șir de mă
suri pentru creșterea continuă a 
producției agricole, a nivelului de 
trai al țărănimii. Statul ne-a ajutat 
și ne ajută permanent prin mașini, 
îngrășăminte chimice, cadre de spe
cialiști etc.

îmbunătățirea continuă a sistemu
lui de valorificare a produselor agri
cole stimulează pe țăranii coopera
tori să muncească și mai bine. Statul 
este~ un cumpărător sigur care ne 
oferă prețuri bune, ferme, dîndu-ne 
avansuri dacă încheiem contrac
te înainte de strîngerea recoltei. 
$i în acest an vom vinde statului, 
pe lingă cereale, cantități însemnate 
de cartofi, lapte, carne de porc.

Majorarea prețurilor de contractare 
la unele prqduse înseamnă pentru 
cooperativa noastră realizarea în 
plus a unui venit bănesc de 358 940 
lei, pe care îl va folosi pentru dez
voltarea avuției obștești și creșterea 
bunăstării membrilor ei.

Pentru a răspunde grijii partidu
lui și guvernului, ne angajăm să ne 
organizăm și mai bine munca, să 
aplicăm exemplar metodele agro
zootehnice, să folosim din plin aju
torul dat de stat și posibilitățile 
proprii pentru a spori producția 
agricolă pe măsura cerințelor ac
tuale.

..Hotărîrea partidului și guvernu
lui a fost primită cu bucurie și viu 
interes și de către noi toți — se 
arată în telegrama trimisă de 
țăranii cooperatori din comuna Dur- 
nești. Cooperativa noastră cultivă 
mari suprafețe de cereale și plante 
tehnice, crește animale. Pentru noi, 
sursa principală de venituri o con
stituie vînzările pe bază de con
tracte cu statul. Stabilirea de noi 
prețuri la unele produse a creat 
condiții pentru creșterea producției

în toate sectoarele cooperativelor 
agricole. Dar noi sîntem conștienți 
că rentabilitatea în agricultură, ca 
și în alte sectoare, se poate asigura 
numai atunci cînd realizezi produc
ții mari. De aceea, îndrumați de că
tre organizația de partid, ne unim 
eforturile pentru a aplica metode 
înaintate de lucrare a pămîntului și 
de creștere a animalelor, pentru a 
gospodări mai chibzuit mijloacele și 
a valorifica din plin rezervele de 
sporire a producției agricole pe care 
le are cooperativa noastră. In acest 
an vom vinde statului, pe bază de 
contract, 130 tone gfîu. 450 tone 
porumb. 481 tone floarea-soarelui,
3 850 tone sfeclă de zahăr, 1 000 
hectolitri lapte de vacă, 250 hecto
litri lapte de oaie, 13 500 kg carne 
de porc și alte produse pentru care 
cooperativa noastră va primi
4 333 000 lei. Aplicarea prevederilor 
recentei Hotărîri aduce cooperati
vei noastre un venit suplimentar de 
130 000 lei".

(Continuare în pag. IlI-a)

îngrijirea 

culturilor

PLANTELE
AU CRESCUT
DAR BURUIENILE
LE ÎNTREC

Ne-am propus să ur
mărim stadiul lucrărilor 
de îngrijire a culturilor 
prășitoare în două raioa
ne ale regiunii Argeș 
Primul popas — raionul 
Găeșli Tov Marin Bă
lan. președinlele consi
liului agricol raional ne 
informează că lucrările 
de întreținere a culturi
lor au constituit obiectul 
unei analize în cadrul 
consiliului agricol la 
care au participat pre 
ședintii cooperativelor a- 
gricole de producție 
și inginerii agronomi. 
Cu acest prilej s-au 
adoptat măsuri corespun
zătoare : verificarea ma
șinilor agricole din 
S M T și repartizarea lor 
pe unități în funcție de 
suprafața ce trebuie lu
crată ; s-a făcut consilii

lor de conducere din 
cooperativele agricole 
recomandarea de a întoc
mi planuri operative pe 
brigăzi și echipe cu pre
cizarea volumului de lu
crări și al termenelor 
cind trebuie efectuate; 
specialiștii din perma
nența consiliului agricol 
au fost repartizați pe 
unități.

Ce arată acum situația 
de pe teren? Acolo unde 
au fost luate măsuri or
ganizatorice temeinice, 
lucrările de întreținere 
se desfășoară bine. Așa 
stau lucrurile la Pelrești, 
Vișina, lonești, Mogo- 
șani. Aci plantele prăși
toare au răsărit viguroa
se, iar îngrijirea lor se 
face corespunzător.

— Ne-am convins din

proprie experiență — ne 
spune tov. Gh. Costache, 
președinlele cooperativei 
din Pelrești — că prăși- 
lele făcute la timp con
tribuie în mare măsură 
la obținerea de recolte 
sporite. Folosim fiecare 
oră prielnică pentru exe
cutarea acestei lucrări. 
Pînă acum s-a și execu
tat prășitul pe toate cele 
100 ha la floarea-soarelui, 
iar cu sapa rotativă s-a 
trecut pe jumătate din 
suprafața ocupată cu po
rumb. 400 pînă la 500 de 
membri cooperatori lu
crează zilnic la prășitul 
porumbului.

Gh. CIRSTEA
coresp. „Scînteii"

(Continuare în pag. lil a)
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LA CANNES

e mo- 
cu 
cu

Prezentat pe ecranele Festi
valului de la Cattnes, filmul 
românesc „Pădurea spinzura
ților" este comentat pe larg de 
presa franceză. O serie de zia
re fac aprecieri elogioase la a- 
dresa filmului. Ziarul „Paris 
Presse l’Intransigeant" scrie : 
„Este un film lung dar mi
nunat. Durează două ore și 
jumătate, adică problema este 
enunțată, aprofundată și re- . 
zolvată cu cea mai mare rigoa
re". CaracterizîHd filmul drept, 
o „vastă frescă" despre război 
ziarul menționează :. „Cea mai 
frumoasă scenă de dragoste 
văzută în cadrul Festivalului 
se desfășoară în acest film, în
tre un ofițer și o țărancă". 
„Sper — conchide cronicarul 
— că se va găsi o recompen
să pentru „Pădurea spinzura
ților".

Ziarul „Combat" publică o 
cronică intitulată „O mare 
frescă umanitară a lui Liviu 
Ciulei a apărat în mod onora
bil culorile românești". Ex- 
primîndu-și părerea că „filmul 
românesc face figură de capo
doperă". ziarul scrie : „Aceas
tă lecție de umanitate
ț’ionează. cu atît mai mult 
cit Ciulei refuză patosul 
„șiretlicuri" și generozitatea 
facilă... Această capodoperă nu 
este destinată să mobilizeze 
mulțimile și să trezească en
tuziasmul lor prin procedee de 
formă, ci să le facă să reflec
teze". Reproșînd tonul prea 
declamatoriu, lungimea dia
logurilor și 
ale stilului 
ticolul subliniază 
iere : „Pădurea spinzuraților" 
dovedește anul acesta la Can
nes că cinematografia română 
există și că este capabilă să 
dea o operă, matură".

„L’Humanite" scrie : „O re
velație a Festivalului o con
stituie incontestabil filmul ro
mânesc al lui Liviu Ciulei, pe 
care l-am cunoscut din „Va
lurile Dunării" și care ne pre
zintă de astă dată o mare 
frescă meditativă, ..Pădurea 
spinzuraților". Este o operă 
importantă, delicată, pasio
nantă în toate privințele, al 
cărei singur defect e lungi
mea... Regizorul român posedă 
un gust sigur, originalitate, 
simț al limbajului. ...Pe o 
temă atît de dificilă, Liviu 
Ciulei a reușit nu numai să 
reconstituie atmosfera de e- 
pocă (noroiul t.ranșeelor, de
zolarea, tristețea unui sat si
tuat în zona frontului și nepă
sarea din spatele frontului) ci, 
mai mult, să facă cinema viu 
și foarte contemporan... Este 
un film frumos, pasionant în 
calmul său, lucid în gîndirea 
sa, curajos în expresia sa“.

In cronica, publicată de „Le 
,.Monde" se arată : „în fața ți
nui bloc atît de masiv ești cu
prins de respect. Ai impresia 
că te afli în prezența unei 
opere bogate, care hrănește o 
sevă generoasă. Ei academis
mul realizării, accentuează a- 
cest sentiment de bogăție șt 
gravitate". Formulînd o serie 
de rezerve personale, cronica
rul ziarului menționează că 
filmul s-a bucurat, de bune 
aprecieri din partea unor 
membri ai juriului.

Făcînd considerații defavo
rabile la adresa filmului, că
ruia îi reproșează caracterul 
trenant și ponderea excesivă 
a dialogurilor, cronicarul zia
rului „La Croix" socotește to
tuși. că „anumite secvențe au 
grandoare, războiul în noroi 
este adesea arătat, problemele 
dezbătute sînt interesante".

„Pădurea spinzuraților" — 
scrie ziarul „Nice-Matin" — 
este „un excelent film româ
nesc. Realizarea lui Liviu Ciu
lei a. fost magistrală Nici un 
plan nu poate lăsa indiferent 
pe spectator. Ciulei are un 
ochi sigur și un rar talent al 
compoziției începutul filmului 
său este o mare demonstrație 
de cinematografie... Bravo Ro
mânia

Referindu-se la. finalul fil
mului, ziarul „Le Provensal" 
scrie: ..Această, secvență va
lorează cit numeroase filme. 
Ea reprezintă marea, foarte 
marea cinematografie".

unele aspecte 
regizoral, ar

in înche-

Al. GHEORGHIU
Paris (prin telefon). *
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Au cuvîntul 
propagandiști, 

lectori și cursanți 
din regiunea Hunedoara

In acest an școlar, într-un număr de mari întreprinderi, 
instituții, cooperative agricole de producție, cercurile de 
studiu de același fel (statutul P.M.R., istoria P.M.R., bazele 
politicii partidului) au fost grupate, în mod experimental, în 
cite un singur curs, cu scopul de a se înlătura paralelismul 
inutil, care ducea la dispersarea forțelor, a se asigura o mai 
bună selecționare a lectorilor și, prin aceasta, ridicarea cali
tății învățămîntului.

Ce a arătat experiența de un an a acestor cursuri? S-au 
dovedit ele eficiente ? Și dacă da, care sînt metodele ce 
le-au asigurat succesul ? Ce probleme se ridică în activita
tea lor și cum ar putea fi ele soluționate ? lată chestiuni 
care preocupă organizațiile de partid mai ales acum, cînd 
se face bilanțul rezultatelor obținute în anul de învățămînt 
ce se încheie și se trag concluzii pentru activitatea viitoare. 
Tocmai aceasta a fost și tema unei consfătuiri organizate de 
redacția ziarului „Scînteia" împreună cu Comitetul regional 
de partid Hunedoara. In această regiune au funcționat 22 
cursuri de studiere a Statutului P.M.R.., 18 cursuri de pro
bleme de bază ale politicii partidului, 7 de istoria P.M.R. 
și 3 de economie concretă — în total 50 cursuri dintre care 
12 la sate — toate cuprinzînd aproape 4 500 cursanți. Aceste 
cursuri s-au format prin gruparea a 183 cercuri de studiu. La 
consfătuire au participat lectori, propagandiști și cursanți de 
la unele cursuri, activiști de partid. Publicăm în cele ce ur
mează o sinteză a discuției.

CE ARATĂ 
EXPERIENȚA 
CURSURILOR

DE PARTID

Calitatea prelegerilor ■

;<

V A S I L E B I TJ; R, 
cursant Ia cursul de 
studiere a Statutului 
P.M.R. de la exploata
rea minieră Petrila.

zina noastră, au venit, 
alături de cei înscriși, 
și mulți alți muncitori 
și tehnicieni pe care îi 
interesa cursul.

Am început anul de 
învățămînt fiind cursant 
la un cerc de studiere 
a Statutului P.M.R., din 
care făceau parte 12 
oameni. Curînd după 
aceea s-a luat măsura 
unirii tuturor cercuri
lor de studiere a Statu
tului P.M.R. de la mina 
Petrila într-un singur 
curs, cu 170 de oameni. 
Noi toți am primit cu 
mult interes acest 
curs, dîndu-ne seama 
de la bun început că 
aici nivelul învățămîn
tului era cu totul altul. 
Vă pot arăta un indi
ciu sigur că acest curs 
a fost apreciat: munci
torii veneau singuri să 
se intereseze despre ur
mătoarele prelegeri.

POMPILIU UNGUR, 
directorul Cabinetului 
orășenesc de partid Pe- 
troșeni.

Cele arătate de tov. 
Biter sînt valabile nu 
numai pentru cursul de 
la Petrila. în Valea Jiu
lui, niciodată nu a exis
tat o asemenea afluență 
la învățămîntul de par
tid ca la aceste cursuri.

Ing. FELIX TREGER, 
lector — Uzinele chi- 
mico-metalurgice Zlatna.

La cursul de istoria 
P.M.R., organizat în u-

REDACȚIA : Ce con
siderați că a determinat 
interesul deosebit pe ca- 
re-l relevați ?

Ing. FELIX TREGER
Punctul de atracție al 

cursurilor îl con
stituie, fără îndoială, 
calitatea prelegerilor. 
Avînd nevoie de mai 
puțini lectori decît în 
condițiile în care orga
nizarea învățămîntului 
era fărîmițată în nume
roase cercuri, s-a putut 
asigura pretutindeni o 
mai bună selecționare a 
acestora. în uzina noas
tră, de pildă, din cele 4 
cercuri de studiere a is
toriei P.M.R., a fost or
ganizat un singur curs, 
al cărui responsabil a 
fost numit un lector al 
comitetului raional de 
partid. El a fost ajutat 
de doi tovarăși din u- 
zină, aleși dintre ca
drele cele mai bine pre
gătite și cu experiență 
în munca de propa
gandă. Acești tovarăși 
au ținut toate lecțiile. 
S-a creat și avantajul 
că pentru fiecare prele
gere dispunem de 1 1/2— 
2 ore ; în felul acesta, 
problemele pot fi trata
te într-un mod amplu, 
aprofundat, așa cum nu 
era posibil în cadrul u- 
nui cuvînt introductiv 
de 15—20 de minute.

IOAN DTJȘE, respon
sabilul cursului de stu
diere a Statutului 
P.M.R. din cooperativa 
agricolă de producție 
Daia.

La cursul nostru, mul
te lecții au fost ținute de 
tovarăși din exterior: 
lectori ai comitetului ra
ional de partid, cadre di
dactice de la școala de 
partid. Dificultatea pe 
care o crea necunoaște
rea problemelor concre
te locale a fost însă în
vinsă și iată cum : noi 
ne-am îngrijit întotdea
una de anunțarea din 
timp a lectorilor asupra 
temei pe care urmau s-o 
predea, spre a le da po
sibilitatea să se pregă

tească și să se documen
teze cît mai bine; la 
rîndul lor, lectorii au 
venit în comună cu o zi 
înainte de a ține expu
nerea, au discutat cu 
biroul organizației de 
partid, cu consiliul de 
conducere și cu alți 
membri ai cooperativei 
agricole. în felul acesta, 
ei au putut ridica în lec
ții unele probleme im
portante privind viața și 
activitatea organizației 
de partid, a cooperativei 
ca, de pildă, întărirea 
controlului de partid în 
brigăzile de producție, 
intensificarea muncii po
litico-educative în ve
derea dezvoltării atitu
dinii noi față de muncă.

lor mei, de pildă, le-a 
plăcut cînd la lecția 
despre centralismul de
mocratic le-am desenat 
pe tablă o schemă a 
structurii organizatori
ce a partidului. Alte

lecții se pretează cu 
mult mai bine la folo
sirea materialului in
tuitiv. Asemenea mate
rial există și sînt largi 
posibilități de a-1 îmbo
găți.

importantă, și anu
me problema omogeni
tății grupelor. Din pă
cate, la noi nu s-a ținut 
întotdeauna seama de 
aceasta. Din grupa pe 
care am condus-o, de 
pildă, au făcut parte to
varăși foarte inegal pre
gătiți din punct de ve
dere politic și profesio
nal, ceea ce, firește, nu 
a putut să nu se răs- 
frîngă negativ asupra 
activității seminarului.

LAZĂR frențoni, 
membru al Comitetului 
de partid de la între
prinderea de construcții 
siderurgice Hunedoara,

Selecționarea unor 
lectori de înaltă califi
care — iată într-ade- 
văr secretul succesului 
cursurilor.

Totuși, din cele spuse 
de tov. Treger mi se 
pare că la U.C.M. Zlat
na n-au fost valorificate 
toate posibilitățile exis
tente în acest domeniu. 
Pe lingă tovarășii din 
colectivul de conducere 
al cursului, ar fi putut 
fi atrași la ținerea lec
țiilor și alți specialiști, 
atît din uzină cit și din 
exterior. Tocmai așa s-a 
procedat la I.C.S. Hune
doara. Aici, comitetul de 
partid a pornit de la 
ideea că pentru a asigu
ra lecții cît mai bune 
este indicat să se adre
seze în primul rînd oa
menilor celor mai com- 
petenți dintr-un dome
niu sau altul. Astfel, 
pentru cursul de studie
re a Statutului P.M.R. 
am făcut apel la secre
tarul comitetului de 
partid din uzină, la 
activiști ai comitetu
lui raional ; pentru 
cursul de istoria P.M.R. 
— la profesori de istorie 
de la școala de partid 
sau din învățămîntul de 
stat. Pentru lecțiile des
pre politica economică 
a P.M.R. din cadrul 
cursului bazele politicii 
P.M.R., ne-am adresat 
unor cadre economice 
șl tehnice din uzină, 
care unesc o bună pre
gătire de specialitate cu

cunoașterea aprofundată 
a problemelor uzinei. în 
felul acesta am izbutit 
să asigurăm lecții boga
te în conținut, din care 
întotdeauna se învață 
ceva. Cu mult interes a 
fost ascultată, de pildă, 
lecția despre prețul de 
cost, ținută de un ase
menea bun cunoscător 
al problemei cum este 
ing. Alexandru Lugojan 
din uzina noastră. El a 
explicat cu multă com
petență nu numai pro
blemele teoretice ale 
prețului de cost, dar și 
căile prin care poate fi 
realizată reducerea a- 
cestuia în uzina noastră. 
Cursanții au luat cuno
ștință ’ cu acest prilej 
despre unele metode 
înaintate, aplicate cu 
eficiență în anumite 
sectoare ale uzinei, ca, 
de pildă, introducerea la 
fiecare echipă a fișelor 
limită pentru urmărirea 
consumului de materia
le, organizarea puncte
lor model de lucru.

REDACȚIA : Este lim
pede că atragerea ta 
elaborarea lecțiilor a ca
drelor cu o temeinică 
pregătire de specialitate 
dă excelente rezultate. 
In cazul în care aceste 
cadre vin din afară, și 
ca atare nu cunosc pro
blemele întreprinderii, 
se ridică unele dificul
tăți în calea legării lec
țiilor de viața colectivu
lui respectiv, de preocu
pările și sarcinile lui 
specifice, V-am ruga să 
ne spuneți dacă ui s-a 
pus o asemenea proble
mă în activitatea du și 
cum ați rezoluat-o.

REDACȚIA : Aceste 
cursuri reprezintă o 
formă a învățămîntu
lui care se adresea
ză masei membrilor 
de partid și altor oameni 
ai muncii. De aci și ne
cesitatea ca lecțiile să 
fie nu numai bogate în 
idei, bine documentate, 
dar și accesibile, expuse 
pe înțelesul tuturor. 
Ne-ați putea înfățișa 
unele aspecte din expe
riența dv. în ce privește 
asigurarea caracterului 
larg accesibil al lecții
lor ?

VIOREL BERȚA, res
ponsabilul cursului de 
probleme de bază ale 
politicii partidului din 
cooperativa agricolă de 
producție Teiuș.

întrebarea se referă la 
una din cerințele esen
țiale cărora trebuie să 
le răspundă lecțiile la a- 
ceste cursuri. Noi am 
verificat importanța a- 
cestei cerințe, aș putea 
spune aproape mate
matic.

La începutul anului de 
învățămînt, frecvența la 
cursul înființat în coo
perativa noastră era 
mai slabă. E drept că 
și munca organizato
rică pentru antrenarea 
cursanților la curs fu
sese defectuoasă. Exa- 
minînd în spirit auto
critic munca noastră, 
ne-am dat însă sea
ma că de vină 
pentru slaba frecvență 
era nu numai latura or
ganizatorică, ci și carac
terul abstract și greu 
accesibil al lecțiilor. în 
lecția despre clasele so
ciale, de pildă, pentru a 
se explica categoria de 
clasă socială se cita de
finiția dată de Lenin, 
fără a se da nici un fel 
de lămuriri suplimenta
re. Urmau în continuare 
alte fraze destul de pre
tențioase, în care se vor
bea despre noțiuni ca 
mijloace de producție, 
producție socială, scla
vagism. feudalism, fără 
a se aduce explicații a- 
supra conținutului lor. 
La o cercetare mai a- 
tentă am văzut că a- 
ceste fraze nu erau de 
fapt decît reproducerea 
unor pasaje din manua
lul editat de Editura 
Politică in ajutorul ce
lor ce studiază probleme 
de bază ale politicii 
P.M R. Aceasta, desigur, 
nu ne scuză, ci arată 
doar că și Editura Poli
tică. autorii manualului 
ar trebui să-și pună mai 
mult la inimă problema 
accesibilității.

La lecțiile următoare 
ne-am străduit să vor
bim oamenilor intr-un 
limbaj mult mai simplu 
mai clar, explicind eu 
răbdare noțiunile noi fo-

losite. Am căutat de ase
menea să ne referim cît 
mai mult la fapte de 
viață cunoscute cursan- 
ților, care să le permită 
o mai bună înțelegere a 
problemelor.

Datorită caracterului 
mai accesibil al lecțiilor 
a crescut și eficiența lor. 
Secretarul comitetului 
de partid ne-a spus 
că cursanții au de
venit mai activi și mai 
combativi, participă cu 
mai multă însuflețire la 
activitatea de produc
ție și obștească.

NICOLAE BÎRLAN, 
propagandist la între
prinderea de construcții 
siderurgice Hunedoara.

La cele spuse de tov. 
Berța în privința acce
sibilității lecțiilor aș 
mai adăuga încă o idee 
pe care am desprins-o 
din experiența mea de 
mai mulți ani ca pro
pagandist : lecția să fie 
expusă liber, nu citită 
— bineînțeles cu con
diția ca lectorul să aibă 
pregătirea corespunză
toare. Contactul viu pe 
care-1 realizează cu 
cursanții prin expune
rea liberă dă posibili
tate lectorului să ob
serve tot timpul reacția 
lor la problemele tra
tate, îl stimulează și îl 
ajută să se facă mai 
bine înțeles.

VIOREL BERȚA
încă o vorbă despre 

accesibilitate. Cred că 
această cerință majoră, 
care se pune în fața 
cursurilor de partid, nu 
poate fi desprinsă de 
programă. Anumite te
me prea cuprinzătoare 
prevăzute în programă 
împing inevitabil la o 
tratare prea încărcată, 
greoaie. Astfel, într-o 
singură lecție se prevăd 
a fi tratate problemele 
referitoare la clasele 
sociale, lupta de clasă, 
revoluție, stat, dictatu
ra proletariatului. De 
aceea, ar fi necesară 
simplificarea unor teme, 

o anumită descongestio
nare a programei. în 
același timp însă, ar 
merita să reflectăm 
dacă n-ar fi cazul să 
fie introduse în pro
gramă alte teme de larg 
interes și utilitate, re
feritoare la morala so
cialistă, la regulile de 
conviețuire în societa
tea noastră etc.

IOAN DUȘE
Este știut că lecțiile 

devin mai accesibile, 
mai atractive atunci 
cînd se folosesc mate
riale intuitive — sche
me, grafice, albume, 
diafilme etc. Cursanți-

REDACȚIA. Ne-ați 
putea ilustra prin unele 
exemple contribuția a- 
dusă de cursuri la o 
bună informare politică 
a oamenilor muncii ?

ION CERNĂIANU, di
rectorul cabinetului re
gional de partid.

Lrfi aceste cursuri, ca 
și în întregul învăță
mînt de partid, progra
ma a fost axată pe stu
dierea documentelor de 
partid, a politicii parti
dului nostru. După se
siunea Marii Adunări 
Naționale din decembrie 
1964, ideile cuprinse în 
documentele acestei se
siuni, sarcinile stabilite 
pentru dezvoltarea eco
nomiei naționale pe anul 
1965 au fost amplu pre
zentate în toate lecțiile 
referitoare la politica 
economică a partidului. 
După plenara C.C. al 
P.M.R. din 14—15 aprilie 
a.c. la cursurile de stu
diere a Statutului 
P.M.R. a fost inclusă o 
lecție despre sarcinile 
puse de plenară privind 
întărirea continuă a rîn- 
durilor partidului, se
lecționarea, creșterea și 
promovarea cadrelor.

Totuși, succesiunea te
melor stabilite în pro
gramă nu permitea în
totdeauna o informare 
operativă asupra tuturor 
evenimentelor mai im
portante sau a docu-

mentelor noi, care apar. 
De pildă, cum se pu
teau integra în lecțiile 
ținute la cursul de is
torie a P.M.R., anul I, 
ideile cuprinse în recen
ta Hotărîre a C.C. al 
P.M.R. și a Consiliului de 
Miniștri privind unele 
măsuri de îmbunătățire 
a regimului de valorifi
care a produselor agri
cole ?

O bună rezolvare au 
dat acestei probleme to
varășii din comitetul de 
partid al minei Petrila ; 
ei ne-ar putăa vorbi aci 
despre ea.

ION CARPEN, mem
bru în comitetul de 
partid al minei Petrila.

Rezolvarea la care se 
referă tov. Cernăianu 
constă în faptul că noi 
am luat măsura ca la 
toate cele trei cursuri 
care au funcționat a- 
nul acesta în mină — 
de istoria P.M.R., Sta
tutul P.M.R. și bazele 
politicii partidului — să 
se țină, în afara expu
nerilor din program, și 
scurte informări asupra 
evenimentelor politice 
mai importante sau a do
cumentelor noi. S-au ți
nut informări despre 
ultimele hotărîri de par
tid și de stat, despre 
situația din Vietnam. 
Cursanții le-au apreciat, 
exprimîndu-și dorința 
să aibă loc cît mai des, 
chiar la fiecare lecție.

:?Si;

REDACȚIA. La or
ganizarea cursurilor s-a 
făcut recomandarea ca 
la unele teme să se 
țină seminarii (3—4 
pe an) pe grupe de 
cursanți. V-am ruga să 
ne spuneți cîteva cu
vinte despre felul cum 
au fost organizate se- 
minariile.

POMPILIU UNGUR
Potrivit recomandări

lor, la cursurile organi
zate în Valea Jiului s-au 
ținut anul acesta semi
narii pe teme mai im
portante din programă, 
cum ar fi întărirea con
tinuă a rîndurilor parti
dului, politica P.M.R. de 
industrializare socialistă 
etc. Cursanții au primit 
din timp bibliografia 
pentru temele respecti
ve. Unii tovarăși și-au 
exprimat părerea că ar 
fi bine să se țină mai 
multe seminarii, întrucît 
în acest fel se poate a- 
sigura o mai bună în
sușire a cunoștințelor. 
Prin mai multe semina
rii s-ar ajunge însă la 
o supraîncărcare a 
cursanților. Cum să asi
gurăm totuși dezbaterea 
mai multor teme, în se
minarii ? Soluția ar fi, 
după părerea mea, nu 
să mărim numărul se- 
minariilor, ci să organi
zăm seminarii de sinte
ză, în care să fie puse 
în discuție principalele 
probleme tratate în mai 
multe lecții.

TEODOR MALAN- 
CEA, conducătorul unei 
grupe a cursului de stu
diere a Statutului 
P.M.R. de la I.C.S.H.

Organizarea unor ase
menea seminarii presu
pune elaborarea din 
timp a unor planuri te
matice bine gîndite. La 
noi a dat bune rezul
tate discutarea planului 
de seminar în colecti
vul de conducere al 
cursului. Aceasta a per
mis îmbunătățirea con
ținutului planurilor și, 
în același timp, o temei
nică însușire a lor de 
către conducătorii de 
seminar.

NICOLAE BÎRLAN
în legătură cu organi

zarea seminariilor, aș 
vrea să atrag atenția a- 
supra unei probleme 
care mi se pare foarte

VIOREL SENI, cursant 
la cursul de economie 
concretă de Ia Uzine
le metalurgice Cugir.

Omogenitatea cursu
lui, a seminariilor, pri
vește nu numai nivelul 
de pregătire al cursan- 
ților, ci și preocupările 
lor. Organizînd grupele 
de seminar în cadrul 
cursului, comitetul nos
tru de partid s-a îngri
jit ca fiecare grupă să 
cuprindă tovarăși cu 
profesiuni și preocupări 
apropiate. Aceasta a fă
cut cu putință ca discu
țiile să fie mult mai vii, 
mai concrete, bogate în 
aplicații și concluzii 
practice.

REDACȚIA. Organi
zarea acestor cursuri a 
ridicat probleme noi în 
domeniul pregătirii lec
torilor și propagandiști
lor. Cum a fost asigura
tă această pregătire în 
anul care a trecut ?

POMPILIU UNGUR
La unele cabinete ra

ionale, lectorii și propa
gandiștii acestor cursuri 
au fost pregătiți împre
ună cu ceilalți propa
gandiști de la formele 
de învățămînt similare. 
La noi s-a procedat în
tr-un mod oarecum di
ferit. Lectorii șl propa
gandiștii cursurilor au 
fost chemați la cabi
net numai pentru pre
gătirea temelor la care 
urmau să se țină semi
narii. Ei au participat, 
de asemenea, la expu
nerile organizate la ca
binet pentru toate ca
drele propagandistice pe 
teme generale ale politi
cii interne și externe a 
partidului. Separat, cu 
lectorii și propagandiștii 
cursurilor din Valea Jiu
lui ș-au organizat dez
bateri metodice despre 
elaborarea și expunerea 
lecțiilor, conducerea se
minariilor.

In viitorul an școlar 
va trebui să îmbunătă
țim sistemul de pregă
tire a lectorilor și 
propagandiștilor. întru
cît numărul acestora va 
crește, corespunzător cu 
dezvoltarea cursurilor, 
vom putea să-i pregătim 
separat, diferențiat, după 
un plan multilateral, 
care să cuprindă, în afa
ră de temele din pro
gram, simpozioane, dez
bateri teoretice, infor
mări asupra noutăților 
din diferitele domenii 
ale științei și culturii, 
precum și o activitate 
metodică mai largă.

T c- A<'T R 1
Sala Palatului R. P. Române : Pă

lăria florentină — (spectacol prezen
tat de Teatrul Muncitoresc C.F.R. — 
orele 19,30). Teatrul de stat de ope
retă : Țara surîsului — (orele 19,30). 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : Maria Stuart — (o- 
rele 19,30). (sala Studio) : Moartea 
unui artist — (orele 19,30). Teatrul de 
Comedie : Spectacole prezentate de 
Teatrul de stat din Timișoara : Nu 
prea Albă ca zăpada și Motanul des
călțat — (orele 16), Fizicienii — (o- 
rele 20). Teatrul Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1) : Opera de trei parale — 
(orele 19,30), (sala Studio, Str. Al. Sa- 
hia nr. 76 A) : Dragă mincinosule — 
(orele 19,30). Teatrul ,,C. I. Nottara" 
(sala Magheru> : Luna dezmoșteniți
lor — (orele 19,30), (sala Studio) : So
net pentru o păpușă — (orele 20). 
Teatrul „Barbu Delavrancea*1 (Șos.

Ștefan cel Mare nr. 34) : Noaptea la 
drumul mare — (orele 20). Teatrul 
Mic (Str. C. Miile nr. 16) : Cinci 
schițe și Cîntăreața cheală — (orele 
19,30). Teatrul ,,Ion Creangă** (Str. E- 
remia Grlgorescu nr. 24) : Cocoșelul 
neascultător — (orele 9,30). Studioul 
Institutului de artă teatrală și cine
matografică ,1. L. Caragiale** (Str. 
30 Decembrie nr. 9) : Anna Christie
— (orele 20). Teatrul ,.Țăndărică** 
(sala din Calea Victoriei nr. 50) : 
Doctorul Aumădoare — (orele 16), 
(sala din Str. Academiei nr. 18) : Bă
iatul și vîntul — (orele 10). Teatrul 
satiric-muzical ,,C. Tănase" (sala Sa
voy) : Revista dragostei — (orele 20), 
(sala Victoria) : Veselie la 174 — (o- 
rele 20). Ansamblul artistic al C.C.S. 
(Str. Lipscani nr. 59) : O carte des
pre frumusețe — (orele 20). Circul de 
stat : Aii Baba și cei 40 de acrobați
— (orele 20).

CI NEMATOGRAFE
Laleaua neagră — film pentru e- 

cran panoramic : Patria (9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30). Asta-i tot ce s-a în
tâmplat : Republica (completare Zi
lele Sighișoarei — 8; 10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21,15), București (comple
tare Zilele Sighișoarei — 9,30; 11,45; 
14; 16,30; 18,45; 21), Feroviar (com
pletare 1 Mai 1965 — 8,45; 11,15; 13,45; 
16,15; 18,45; 21,15),1 Excelsior (comple
tare 1 Mai 1965 — 10; 12,30; 15; 17,30;
20) , Modern (completare \ Mai 1965 —
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21), Stadio
nul Dinamo (Șos. Ștefan cel Mare — 
orele 20). Arenele Libertății (Str. 
11 Iunie — completare 1 Mai 1965 — 
orele 20). Spre culmi t Luceafărul (9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21), Festival (9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21; la grădină — Pasa
jul Eforie — orele 20), Grădina „Doi- 
na“ (Str. Doamnei nr. 9 — orele 20), 
Grivița (10, 12; 14; 16; 18,15; 20,30).
Viață sportivă . Carpați (10,30; 13,30; 
16). Ne asumăm răspunderea : Capi
tol (8,45; 11.15; 13,30; 16; 18,30; 21; la 
grădină rulează Șoferii iadului — o- 
rele 20). Spărgătorul — cinemascop : 
Victoria (9.45; 12; 14,15; 16,30; 18,45;
21) . Nopțile Cabiriei : Central (9,30;
11,45; 14; 16,15: 18,30; 20,45). Cronica 
unei crime — cinemascop : Lumina 
(10; 12; 14; 16: 18,15; 20,30), Floreasca 
(10; 12; 16; 18 15, 20,30). Două etaje de 
fericire : Union (completare Sport 
nr. 2/1965 — 16; 18,15; 20,30). Program 
pentru copii : Doina (orele 10 dimi
neața). Animalele : Doina (comple
tare Gura lumii — 11,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), Popular (completare Ce
lule amețite — 16; 18,15; 20,30). Krem
linul Rostovian — cinemascop : Ba- 
rankin, fii om ! — Păsări de noapte 
— Gelozia — Puiul de vultur — Jbris 
Ivens : Timpuri Noi (9,30 —16,30 în 
continuare ; 18,30; 20,30). Cronica
unui bufon : Ciulești (completare 
Rapsodia ungară — 16; 18,15; 20,30).
Cerasella. Grădina „Progresul" (Str. 
Ion Vidu nr. 5 — orele 20). Parisul 
vesel : Cultural (completare Călăto
rie imaginară — 15,30; 18; 20,30). Me
rii sălbatici: înfrățirea între popoare 
(completare Jbris Ivens — 10,30; 16; 
18; 20), Moșiloi (completare Rapsodia 
ungară — 15; 17; 19; la grădină — 
orele 20,30), Rahova (completare Să
nătate Tako — 16; 18,15; la grădină

— orele 20,30). Regina cîntecelor :
Dacia (9,30; 11 45; 14; 16,15; 18,45; 21). 
Ianoșik — cinemascop (ambele serii): 
Buzești (orele 15,30; la grădină — o- 
rele 19,45). Pădurea spinzuraților — 
cinemascop (ambele serii) : Cosmos 
(completare Pionieria nr. 2/1965 —
16; 19,15). Casa Ricordi : Bucegi (10; 
12,30; 15; 17,45; 20 30; la grădină — o- 
rele 20), Melodia (10; 12,30; 15; 17,45; 
20,30). Soții în oraș : Unirea (comple
tare Calatis — 16. 18,15; la grădină — 
orele 20). Fernand cow-boy : Tomis 
(completare Comori de artă româ
nească — 9,15 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30; la grădină — orele 20), Aurora 
(completare Comori de artă româ
nească — 9,30; 11,45, 14; 16,15; 18,30; 
20,45; la grădină — orele 20), Flamu
ra (completare 1 Mai 1965 — 10; 12,13; 
16; 18,15; 20,30). Fata în doliu : Fla
căra (14,30; 16,30; 18.30, 20,30), Cotro- 
ceni (15; 17; 19; 21) Cu bicicleta spre 
Lună : Vitan (16; 18. 20; la grădină 
rulează Cei șapte magnifici — cine
mascop — orele 20,30). Neamul Șoi- 
măreștilor — cinemascop (ambele se
rii) : Miorița (completare Șopîrle — 
10; 13; 16,30; 20), Arta (completare
Șopîrle — 11; 16; 19,30; la grădină — 
orele 20,30). Nu te atinge de fericire: 
Munca (completare Secretul diaman
tului — 16; 18,15; 20,30). Vieți uscate: 
Progresul (15,30; 18; 20,15). Joe limo
nada — cinemascop : Crîngași (com
pletare Pionieria nr. 2/1965 — 16;
18,15; 20,30). Gaudeamus igitur •‘.7/ii- 
torul (completare Praga fără > le- 
lari — 15,30; 18; 20.30), Drumul L.<aril 
(completare Sport nr. 2/1965 — 16;
18,15; 20,30;. Cartouche — cinemascop: 
Colentina (15; 17: i9: 21; la grădină 
rulează Hanka — orele 20). Rache
tele nu trebuie să decoleze — cine
mascop — Țărmul ospitalier — cine
mascop : Volga (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21). Pe urmele lui Ahmed : 
Lira (completare Scoarțe populare — 
15,30; 18; la grădină — orele 20,30). 
Doi băieți ca pîinea caldă : Feren
tari (completare Albinele și oamenii
— 15; 17; 19; 21). Scaramouche — ci
nemascop: Pacea (completare Pio
nieria nr. 2/196* — 11; 16; 18; 20).
Veselie la Acapulco — Artiști ama
tori: Grădina ,,Progresul-Parc“ (Str. 
11 Iunie — orele 20,30).

TELEVIZIUNE
Orele 16,00 — Aspecte de la semi

finala Campionatului european de 
box. Transmisiune de la Berlin. 18,30 
— Universitatea tehnică la televi
ziune. Automatizări în sistemele e- 
nergetice (I) de ing. Călin Mihăi- 
leanu, director general al Energiei 
electrice în Ministerul minelor și e- 
nergiei electrice 19.00 — Jurnalul te
leviziunii. 19,20 — Ce ne-a adus nou 
anul școlar 1964—65. Transmisiune de

la Școala medie nr. 40, 20,00 — Săp- 
tămîna. 21,00 — Avanpremieră. 21,05 
— Aspecte de ta semifinala Campio
natului european de box. Transmi
siune de la Berlin. 21,30 — Pagini
din opere iubite. Transmisiune de la 
Sofia. 22,00 — Buletin de știri, bu
letin meteorologic. 22,10 — Aspect© 
de la semifinala Campionatului eu
ropean de box. Transmisiune de la 
Berlin. r’t

Participanții la consfătuire s-au mai o- 
cupat în cuvîntul lor de numeroase alte 
probleme, între care modul de organizare 
a cursurilor în unitățile unde lucrul se 
desfășoară pe schimburi, asigurarea unor 
săli de predare încăpătoare pentru un nu
măr mare de cursanți ș. a. A rezultat, în 
ansamblu, o experiență interesantă, din a 
cărei analiză și confruntare cu propria ex
periență organele de partid pot trage con
cluzii prețioase pentru organizarea cursu
rilor în anul viitor.

[Cum e vremea

Anchetă realizată de 
Ada GREGORIAN 

ți Constantin GAUCA

Ieri In
variabil, ___ r_________________ ___

averse însoțite local de descărcări electrice în Cîmpia Dunării și Tran
silvania. In celelalte regiuni ploile au avut un caracter local. Vîntul 
a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura aerului la ora 14 oscila între 
12 grade la Tg. Secuiesc și Cîmpulung Muscel și 24 grade la Timișoara, 
Gurahonț, Buzău, Iași și Huși. In București : Vremea a devenit instabilă, 
cu cer mai mult noros Au căzut ploi ’ " ~ .
suflat potrivit. Temperatura maximă

probabil pentru zilele de 29, 30 și 31 . _
neral instabilă cu cer variabil, mai mult noros. Vor cădea ploi tempo
rare în cea mai mare parte a țării. Vîntul va sufla moderat din sectorul 
nordic. Temperatura aerului ușor variabilă la început apoi în scădere. 
Minimele fi cunrinse între 3 și 13 grade, iar maximele între 15 si 25 
grade In București Vreme în general instabilă, cu cet variabil mal 
mult noros. Ploi temporare. Vîntul va sufla modern* din sectorul nord- 
vest. Temperatura aerului ușor variabilă la început apoi în scădere.

țară : Vremea a devenit instabilă și s-a răcit. Cerul a fost 
mai mult acoperit. Au căzut ploi temporare sub formă de

sub formă de averse. Vîntul a 
a atins 24 de grade Timpul 
mai. în țară : Vreme în ge-
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Sosirea unei delegații 
de activiști ai P. M. S. U.

La invitația C.C. al Partidului 
Muncitoresc Român, joi a sosit în 
Capitală, în schimb de experiență, 
o delegație de activiști ai Partidu
lui Muncitoresc Socialist Ungar, 
condusă de Kozări Iozsef, adjunct 
al secției pentru construcții și 
transporturi a C.C. al P.M.S.U. La 
aeroport delegația a fost întîmpi- 
nată de tov. Simion Constantin, șef 
de secție la C.C. al P.M.R., de acti

viști ai C.C. al P.M.R. și ai Comi
tetului orășenesc București al 
P.M.R. Au fost de față Jozsef Vince, 
ambasadorul R. P. Ungare la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

In după-amiaza aceleiași zile de
legația a avut o discuție la C.C. al 
P.M.R., Ia care au participat tov. 
Simion Constantin, șef de. secție la 
C.C. al P.M.R., activiști de partid. 

(Agerpres)

Semnarea Acordului de colaborare culturală 
intre R. P. Română și R. P. Chineză

între 7-17 iunie

„DECADA TEATRELOR DRAMATICE"
Comitetul de Stat pentru Cul

tură și Artă organizează între 
7—17 iunie „Decada teatrelor 
dramatice". Decada iși propune 
stimularea activității teatrale, 
creșterea calității artistice a 
spectacolelor. Teatrele bucureș- 
tene și din întreaga țară vor 
prezenta pe scenele Capitalei 
cele mai bune spectacole din 
repertoriul lor actual. Sînt pro
gramate 23 de reprezentații, cîte 
2 pe zi, majoritatea fiind specta
cole noi.

Colectivul Teatrului Național 
,,I. L. Caragiale" a pregătit pen- 

decadă spectacolele „Vlaicu 
'Vodă" de Al. Davila și „Oameni 
și șoareci” de John Steinbeck. 
Naționalul ieșean va prezenta 
„Bălcescu” de Camil Petrescu ; 
Teatrul Național din Cluj va 
juca piesa „Constructorul Sol- 
ness" de Ibsen, iar cel craiovean 
— „Othello" de Shakespeare.

In programul acestei manifes
tări figurează numeroase spec
tacole cu piese contemporane și 
cu opere ale dramaturgiei națio
nale. Din creația lui Horia Lovi- 
nescu vom vedea „Moartea unui 
artist” (Teatrul maghiar de stat 
din Cluj), „Citadela sfărîmată" 
(Teatrul de stat din Petroșeni), 
„Surorile Boga" (Teatrul de stat 
din Galați), „Omul care și-a 
pierdut omenia" (Teatrul „C. I.

Nottara"). Colectivul Teatrului de 
stat din Sibiu va interpreta „Șe
ful sectorului suflete" de Al Mi- 
rodan. Teatrul Mic va susține 
spectacolul „Oricît ar părea de 
ciudat" de Dorel Dorian, iar 
Teatrul de stat din P. Neamț „Nu 
sînt turnul Eiffel" de Ecaterina 
Oproiu. Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" prezintă „Nimic nu se 
pierde, dragul meu" de Ionel Hris- 
tea și „Opera de trei parale" de
B. Brecht. Teatrul de stat din Tg. 
Mureș (secțiile română și maghia
ră) va prezenta „Ștafeta nevă
zută" de Paul Everac și „Vede
re de pe pod" de Arthur Miller. 
Au mai fost selecționate pentru 
decadă „Școala nevestelor” de 
Moliâre (Teatrul „Barbu Dela- 
vrancea"), „Pălăria florentină" 
de Labiche (Teatrul Muncitoresc
C. F.R.), „Fizicienii" de Diirren- 
matt (Teatrul de Comedie), „Răz
bunarea suflerului" de Victor 
Ion Popa, în interpretardS Tea
trului de stat din Timișoa
ra, „Zoo" (Asasinul filantrop) 
de Vercors, pus în scenă de 
Teatrul de stat din Ploiești, „Pri
vește înapoi cu mînie” de John 
Osborne, spectacol realizat de 
Teatrul maghiar de stat din Satu 
Mare, „Frank al V-lea" de Fr. 
Dfirrenmatt (Teatrul evreiesc de 
stat).

Joi la amiază a avut loc, la Minis
terul Afacerilor Externe, semnarea 
noului Acord de colaborare cultura
lă între R. P. Română și R. P. Chi
neză.

Acordul stabilește principiile 
dezvoltării relațiilor dintre cele 
două țări în domeniile științei, învă- 
țămîntului, culturii, artei, presei, 
radioteleviziunii, ocrotirii sănătății 
și sportului prin organizarea de 
vizite reciproce pentru documenta
re, schimb de experiență, specializa
re și participare la diferite reuniuni 
cu caracter internațional, sprijinirea 
studiului limbii române în R. P. 
Chineză și a limbii chineze în R. P. 
Română, organizarea de expoziții, 
turnee de formații artistice și soliști, 
prezentări reciproce de piese de 
teatru și filme, traduceri și editări 
de lucrări de autori români și chi
nezi, schimb de cărți, publicații și 
materiale de specialitate etc.

Acordul a fost semnat de Pompiliu 
Macovei, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și de către Li 
Cian, prim-vicepreședinte al Comi
tetului de Relații Culturale cu Străi
nătatea.

La semnare au asistat Constanța 
Crăciun, președintele Comitetului

de Stat pentru Cultură și Artă, 
Eduard Mezincescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Costin 
Nădejde, adjunct al ministrului în- 
vățămîntului, Dumitru Dumitrescu, 
secretar-prim al Academiei R. P. 
Române, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe și din 
alte instituții centrale.

Au asistat, de asemenea, Van Tun, 
însărcinatul cu afaceri a.i. al R. P. 
Chineze la București, și membri ai 
ambasadei.

Au fost de față membrii celor 
două delegații.

P. Macovei și Li Cian au rostit 
scurte cuvîntări.

★
Cu ocazia semnării noului Acord 

de colaborare culturală dintre R. P. 
Română și R. P. Chineză, Pompiliu 
Macovei a oferit o masă în cinstea 
delegației culturale a R. P. Chineze.

★
Seara, însărcinatul cu afaceri ad- 

interim al R. P. Chineze la Bucu
rești, Van Tun, a oferit, cu prilejul 
semnării noului Acord de colaborare 
culturală dintre R. P. Română și 
R. P. Chineză, un dineu în saloanele 
ambasadei.

(Agerpres)
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DE PESTE HOTARE
Convorbirile dintre Waldeck Rochet
și Luigi Longo
PARIS 27 (Agerpres). —
Ziarul „l’Humanite” de joi pu

blică o știre în care se arată : „în 
zilele de 24 și 25 mai a. c. s-au în- 
tilnit la Geneva Waldeck Rochet, 
secretar general al P.C.F., și Luigi 
Longo, secretar general al P.C.I. 
Convorbirile, care s-au desfășurat 
într-un climat de prietenie și de 
franchețe, au permis un schimb li
ber de opinii și de informații asu
pra a numeroase probleme de in
teres comun. Tovarășii Luigi Longo 
și Waldeck Rochet au reafirmat 
sprijinul deplin acordat de cele 
două partide luptei eroice a poporu
lui vietnamez împotriva agresiunii 
americane și au subliniat voința lor 
de a dezvolta o solidaritate tot mai 
amplă și concretă”.

Au fost abordate diverse alte 
chestiuni importante ale situației în 
lume și în Europa, cu privire la con

secințele grave ale dominației tot 
mai apăsătoare a monopolurilor în 
fiecare țară și la nivelul Pieței co
mune ; necesitatea colaborării tu
turor forțelor muncitorești și de
mocratice în lupta pentru salvgar
darea drepturilor și libertăților mun
citorești și afirmarea unei politici 
democratice ; împotrivirea față de 
înarmarea atomică a Germaniei oc
cidentale întrevederile au per
mis să se constate o largă conver
gență de vederi asupra acestor pro
bleme. A fost subliniată necesitatea 
urgentă a unirii tuturor forțelor care 
se declară pentru socialism, demo
crație și progres și care militează 
pentru triumful coexistenței pașnice. 
„Cele două partide, arată în înche
iere ziarul, vor întări colaborarea lor 
frățească în diferitele domenii, în 
lupta comună pentru pace, democra
ție și socialism”.

Congresul
Partidului Comunist 
din Austria

VIENA 27 (Agerpres). — Joi 
s-a deschis la Viena cel de-al 
XIX-lea congres al Partidului 
Comunist din Austria. Pe or
dinea de zi a congresului se 
află „Raportul de activitate al 
C.C. al P.C. din Austria”, ra
poartele comisiilor centrale Se 
revizie și control, alegerea 
noilor organe conducătoare 
ale partidului.

Raportul de activitate al 
C.C. a. fost,.prezentat de Franz 
Muhrij membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. din Aus
tria.

jȘ-t i, 13. ' O,.l
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Informații
La sediul Uniunii Ziariștilor din 

R. P. Română a avut loc joi după- 
amiază o întîlnire între ziariști din 
Capitală și deputății Siegfried Zogl- 
mann, Martin Berthold și Friedrich 
Zimmermann, membri ai Bundesta- 
gului din R. F. Germană, care Se 
află în țara noastră la invitația gru
pului român al Uniunii interparla
mentare. Cu acest prilej oaspeții 
și-au împărtășit impresiile despre 
vizita făcută în țara noastră și au 
răspuns la întrebările puse de zia
riștii români.

Colectivul Teatrului de Comedie 
s a întors în Capitală

După succesul înregistrat la Pa
ris în cadrul „Teatrului Națiunilor” 
colectivul Teatrului de Comedie s-a 
înapoiat joi seara în Capitală. La so
sire, solii artei românești au fost în- 
tîmpinați și felicitați de numeroși 
colegi de teatru și iubitori ai artei 
scenice. Directorul teatrului, Radu 
Beligan, artist al poporului, a făcut 
următoarea declarație redactorului 
Agenției Române de Presă Agerpres, 
Alexandru Brad :

„Sîntem foarte bucuroși că vă

putem aduce vești bune. Echipa 
noastră a avut o excelentă compor
tare la această competiție internațio
nală. La Paris există o părere una
nimă a publicului, a presei, a oame
nilor de specialitate, a membrilor 
din juriu că revelația stagiunii a fost 
trupa românească. Este fără îndoia
lă rodul unei munci colective și a- 
cest lucru, remarcat de toată lu
mea, se datorează condițiilor pen
tru care ne invidiază colegii noștri 
francezi".

Sesiune științifică

în sala de festivități a Palatului 
C.F.R. s-au deschis joi lucrările ce
lei de-a doua sesiuni tehnico-știin- 
țifice a Institutului de proiectări în 
transporturi și telecomunicații. Cu- 
vîntul de deschidere a fost rostit de 
Marin Măroiu, adjunct al ministru
lui transporturilor și telecomunica
țiilor. Timp de două zile vor fi pre
zentate comunicări științifice și 
dezbătute diverse probleme ale teh
nicii noi în domeniul proiectării 
obiectivelor de cale ferată, a con
strucțiilor de drumuri, poduri și a 
celor de telecomunicații.

Conferința națională 
de istoria medicinii

Joi dimineața au început in Capi
tală lucrările Conferinței naționale 
de istoria medicinii, organizată de 
Uniunea Societăților de Științe Me
dicale din R. P. Română.

Participă academicieni, profesori 
universitari, cercetători, medici de 
diferite specialități, farmaciști din 
întreaga țară, precum și reprezen
tanți de seamă ai mișcării medica
le din numeroase țări. Conferința 
a fost deschisă de prof. dr. Valeriu 
Bologa, președintele Societății de is
toria medicinii a U.S.S.M., vicepre
ședinte al Societății internaționale 
de istoria medicinii. Au adus salu
turi loan Moraru, secretar general 
în Ministerul Sănătății și Prevede
rilor Sociale, și prof. dr. Dumi
tru Ștefănescu, vicepreședinte al 
U.S.S.M. Au adus, de asemenea, sa
luturi secretarul general al Socie
tății internaționale de istoria medi
cinii, dr. L. Diilien — Franța, pre
cum și oaspeți de peste hotare, 
în cadrul lucrărilor conferinței sînt 
prezentate numeroase rapoarte și 
comunicări cu privire la contribuția 
românească la dezvoltarea științelor 
medicale în diferite ramuri ale me
dicinii ca endocrinologia, neurologia, 
infrâmicrobiologia, chirurgia și al
tele.

Lucrările conferinței continuă.
(Agerpres)

Hqndbql: Au început finalele

Întreceri internaționale 
ale sportivilor noștri
8W In cea de-a doua manșă a 
“■ probei de skeet din cadrul 
campionatelor europene de tir 
de la Lisabona, pe primul loc s-a 
clasat sportivul român Gheorghe 
Sencovici, cu 73 de puncte, ur
mat de suedezul Lennard (același 
rezultat). Bogdan Marinescu a 
ocupat locul 4 cu 72 de puncte.

La feminin în proba de skeet 
pe locul întîi s-a situat Smirno
va (U.R.S.S.) cu 134 puncte din 
150 posibile.

H| în sala sporturilor de la Flo- 
“ reasca au continuat joi în
trecerile concursului internațio
nal de scrimă. S-a disputat pro
ba masculină de floretă. Primul 
s-a clasat Ghenadie Sveșnikov 
(U.R.S.S.), cu 6 victorii. Locurile 
următoare le-au ocupat Egon 
Franke (R. P. Polonă) — 5 vic
torii, Zbigniew Skrudlik (R. P. 
Polonă) — 5 victorii, Tănase 
Mureșanu (R.P.R.) — 5 victorii 
și A. Lîsewski (R. P. Polonă) — 
3 victorii. Astăzi are loc proba 
masculină de floretă pe echipe.

La Petroșeni a început ieri 
turneul final al campionatului 
republican de handbal feminin. 
Iată rezultatele primelor me
ciuri: Știința Timișoara — Știința 
București 4—-2 ; Rapid — Mu
reșul 8—8. Astăzi și mîine au loc 
celelalte partide ale primei părți 
a finalelor. între 1 și 3 iunie, la 
Turnu Severin se vor desfășura 
meciurile retur.

Turneul final al campionatului 
republican masculin este progra

mat la Hunedoara, între 30 mai și 
1 iunie. Ieri federația ne-a comu
nicat ordinea meciurilor : 30 mai 
Steaua — Știința Timișoara, Di
namo București — Dinamo Bra
șov ; 31 mai Dinamo București — 
Știința Timișoara, Steaua — Di
namo Brașov ; 1 iunie Dinamo
Brașov — Știința Timișoara ; Di
namo București — Steaua. Retu
rul finalelor masculine se dispu
tă în orașul Victoria (4—6 iunie).

Finala „C. C. E.“ la fotbal

Internazionale Milano și-a păstrat titlul
Aseară, pe stadionul „San Siro" 

din Milano s-a disputat finala „Cu
pei campionilor europeni" la fotbal 
între echipele Internazionale Mila

no și Benfica Lisabona. învingînd 
cu 1—0 (1-—0) prin golul înscris de 
Jair (min. 42), fotbaliștii italieni au 
cîștigat pentru a doua oară trofeul.
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„ELITA ECONOMICĂ" Șl
Ziarul „WALL 

STREET JOURNAL" 
publică un articol în 
care se arată :

„Sosita economică 
a țărilor sărace ale 
lumii face o cotitură 
majoră — spre mai 
rău. Deși rădăcinile a- 
cestei schimbări sint 
în mare măsură de 
ordin economic, multi 
diplomați și econo
miști consideră impli
cațiile ca fiind cople
șitor și periculos de 
politice. Actuala ten
dință conține «germe
nii unui conflict de
zastruos», previne, 
printre altele, econo
mista engleză Barbara 
Ward.

Recenta întorsătură 
în situația economică 
poale fi întrezărită în 
statisticile alcătuite 
de Fondul Monetar 
International (F.M.I.). 
O unitate de măsură, 
larg folosită pentru 
bunăstarea economică 
a unei țări, este can
titatea de aur și valu
tă — dolari și lire 
sterline — pe care le 
are în- rezervă pentru 
a-și plăti datoriile fată 
de alte țări. Pînă spre 
mijlocul anului trecut, 
aceste rezerve ale ță
rilor pe care F.M.I. le 
clasifică drept «mai 
puțin dezvoltate» — 
din America Lati
nă, Orientul Mijlociu, 
Africa și Asia — 
crescuseră. Imagi
nea s-a schimbat ra
dical cu începere de 
la jumătatea anului 
1964. Țările industria
le au adăugat aproa
pe 2 miliarde de do
lari la rezervele lor, 
care sînt în prezent 
de aproximativ 52 
miliarde de dolari. 
Totodată, rezervele 
grupului «mai puțin 
dezvoltat» nu numai 
că au încetat să 
crească, dar au scăzut

cu 200 milioane de 
dolari.

Pentru economiști, 
semnificația unor a-, 
semeneă statistici 
este clară: prăpastia 
economică se lărgeș
te cu repeziciune 
«între o elită nord- 
americană, mulțumită 
de sine, foarte bur
gheză, foarte boga
tă și foarte redusă, 
șt ceilalți, iar aceasta 
nu este, desigur, o 
moștenire foarte co
modă de lăsat pentru 
copii».

«Ceilalți» cuprind 
aproximativ două tre
imi din populația glo
bului, aproape 100 de 
națiuni din regiunile 
geografice amintite■, 
este, poate, un semn 
al frustrării lor econo
mice crescînde faptul 
că aceste țări insistă, 
în general, să fie nu
mite mai puțin dez
voltate, sau in curs 
de dezvoltare, decît 
subdezvoltate. în ma
joritatea țărilor slab 
dezvoltate venitul pe 
cap de locuitor este 
dureros de scăzut.

Națiuni sărace, tră
ind alături de națiuni 
relativ bogate, au e- 
xistat incă de la înce
puturile istoriei ,■ os
cilațiile ciclice ale 
soartei țărilor mai pu
țin dezvoltate, țări 
producătoare de ma
terii prime, nu sint 
ceva nou ; ele au re
flectat perioadele de 
prosperitate și rece
siune în regiunile in
dustriale care consu
mă materii prime Ac
tuala înrăutățire a 
condițiilor economice 
in țările mai puțin 
dezvoltate se ivește 
într-un moment cînd 
unii economiști de ta
lie internațională au 
căpătat mai multă spe
ranță în ceea ce pri
vește perspectiva pe 
termen lung. Ei spe-

„CEILALȚI"
rau, poate cu prea 
mult optimism, că ță
rile sărace încep să 
acopere prăpastia eco 
nomică lăsată de se
colele de înapoiere.

Datele recente t-au 
făcut pe multi econo
miști să tragă conclu
zia că tendința încu
rajatoare, manifestată 
în 1960—1964, nu a 
fost nimic altceva de
cît o răsturnare tem
porară a ceea ce Râul 
Prebisch, economisi 
cunoscut a| O.N.U., 
numește drept o ten
dință a țărilor în curs 
de dezvoltare -spre 
deteriorarea raportu
rilor de schimb» (Cu 
alte cuvinte, foarfecă 
preturilor: scăderea
lor continuă la mate
riile prime, concomi
tent cu creșterea lor 
la produsele fabrica
te — n r )

Citeva statistici a- 
jută să se înțeleagă' în 
ce constă înrăutățirea 
pozițiilor comerciale 
ale majorității țărilor 
sărace, In ultimele 
luni Indicele preturi
lor, care crescuse, a 
scăzut cu aproape 6 la 
sută din 1964. iar ci
frele FM.l arată că 
exporturile țărilor mai 
puțin dezvoltate abia 
s-au mișcat, de la mij
locul anului trecut. 
Prețul mediu al pro
duselor fabricate nu 
numai că a crescut, 
dar foarte recent a 
crescut într-un ritm 
rapid, înrăutățind ast
fel și mai mult situa
ția.

Există un deficit co
mercial ce se accen
tuează mereu i in al 
patrulea trimestru al 
anului 1964, ultima pe
rioadă pentru care e- 
xistă un bilanț, im
porturile țărilor săra
ce au depășit exportu
rile cu 1,6 miliarde de 
dolari".

COMITETUL SPECIAL*
■ e, " ' “jk < I ■.

AMERICAN
SI CERCETAREA

9

ATOMICĂ FRANCEZĂ
Sub titlul „Washingtonul 

13 măsuri cpntra Franjei", 
săptă.minalpl „TRIBUNE DES 
NATIONS” relatează :

„Guvernul american a luai recent 
anumite hotărîri destinate' să «pa
ralizeze .'acțiunea anti-americană 
desfășurată dă'."'ginerelui de 
Gaullev. tn acest scop s-a consti
tuit uri (tcpmifet special» pe lingă 
National 'SPcutițy Council (Consi
liul național, ’’Ăl,. securității). A- 
cest comite' a și recomandat 
mai multe măsuri, care ar tre
bui să «sape autoritatea gene
ralului de Gaulle, afli in interior cit 
și In exterior», dar, țapi curios, ele 
nu sînt nemijlocit de ordin polii'C, 
ci vizează- ma>' ales cercetarea 
Științifică franceză în domeniul spa
țial st atomic.' A fost pus la punct 
un adevărat program îndreptai îm
potriva activității centrelor de cer
cetare științifică1 franceză în Africa, 
în America tâtînă și în Pacific.

. Este .vorțzș, mai întîi, de «a 
culege foaie iriformâjiile utile» a- 
supra industriei-atomice și spațiale 
franceze. Intervenția capitalului 
american, a tehnicienilor și savan- 
filpr ameripșm, deștul de avansată 
în aceste domenii ale industriei 
franceze și în prezent, va fi mul' 
încurajată de Washington... O 
etapă- j, următoare ar trebui să 
per/niti companiei. General E- 
lectric să se extindă asupra an
samblului industriei electronice 
franceze, ju sMpMÎ de a_l orienta 
activitatea și de ă determina cer
cetările. îndepărfîndu-le pe acelea 
pe care Statele Unite le-ar apre
cia ca «nedorife».

Un obiectiv al campaniei es’e 
baza dei--lansare a rachetelor spa
țiale, a -cărer construcție e prevă- . 

■ zptă in,1967,in Guyana. Numeroși 
agpnfi ai„C,l.i4.,.din țăg vecine, ca 
Brazilia și Guyana britanică, voi fi 
mobilizați în acest scop, sprijiriin- 
du-se pe rămășițele'O.A.S. insta
late in număr destul de mare în 
această regiune"-.

ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ-0 MIȘCARE 
DE MASĂ ENTUZIASTĂ, CREATOARE
(Urmare din pag. I-a)

Este necesar, totodată, ca organi
zațiile sindicale, conducerile de în
treprinderi, ministerele, presa de 
partid să fie mai receptive la 
inițiativele și acțiunile noi care 
apar acum, pe terenul minu
nat al întrecerii, să militeze prin 
forme vii, mobilizatoare, pentru a- 
plicarea lor imediată spre a deven; 
în scurt timp, un bun al maselor 
largi. Asemenea inițiative, chiar 
dacă nu se nasc de la început într-o 
formă definitivă și perfectă, trebuie 
sprijinite pas cu pas, pentru ca tot 
ce au ele valoros, înaintat, să fie 
fructificat, pentru ca din sămînța 
bună pe care o conțin să se nască 
o acțiune viguroasă, care să aibă 
o putere largă de pătrundere în 
rîndurile muncitorilor și tehnicie
nilor. In același timp, trebuie li
chidate tendințele de a reduce în
trecerea la lozinci fără conținut.

Să învățăm de la fruntași
Colectivele întreprinderilor și 

șantierelor se mîndresc astăzi cu 
zeci și sute de muncitori care la 
începutul anului au primit titlul de 
fruntaș în întrecere. Zeci de mii de 
muncitori din întreaga țară se ri
dică acum spre acest titlu. Prim- 
furnalistul Simion Jurcă a realizat 
cei mai înalți indici de utilizare 
și cel mai redus consum de cocs 
din istoria combinatului hunedo- 
rean, brigadierii Tudor Moraru și 
Pavel Oțet, de pe șantierul hidro

centralei „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej” de pe Argeș, lucrează cu 
o înaltă productivitate, sondorul 
Vasile Dumbravă, de la întreprin
derea de foraj Craiova, realizează 
viteze mecanice mari la săparea 
sondelor, brigadierul Ion Bărbu- 
ceanu, de la C.I.L.-Tg. Jiu, dă 
numai produse de înaltă calitate, 
ștanțatorul Paul Dîndăreanu, de la 
fabrica „Dîmbovița", este un bun 
gospodar al materiei prime. Pe toți 
aceștia, și pe mulți alții ca ei, îi ca
racterizează stăruința pentru stăpî- 
nirea temeinică a tehnicii moderne, 
spiritul de răspundere pentru con
tinua perfecționare a calificării 
profesionale, exigența cu care pri
vesc calitatea produselor realizate, 
pasiunea de a descoperi și pune în 
valoare mereu noi rezerve interne. 
Ei sînt pilde demne de urmat pen
tru masa largă a muncitorilor în 
rîndurile cărora lucrează.

Experiența fruntașilor și eviden- 
țiaților în întrecere constituie un 
tezaur de preț, concentrînd ce e mai 
bun în priceperea și inițiativa cla
sei noastre muncitoare ; ea se cere 
să fie cunoscută și larg răspîndită 
în toate întreprinderile. Atît orga
nizațiile de partid cît și conduce
rile întreprinderilor, organizațiile 
sindicale și de U.T.M. să-și pună și 
să caute un răspuns concret la în
trebarea ‘ „Ce am făcut ca expe
riența fruntașilor să devină un bun 
al tuturor, ca metodele lor de mun
că să fie cunoscute și aplicate de 
masa largă a muncitorilor?” Ele 
sînt chemate să manifeste întrea
ga inițiativă, să folosească for

me vii, interesante, pentru ca ex
periența valoroasă a fruntașilor să 
fie cunoscută și însușită de cît 
mai mulți muncitori. Cu cît 
ștafeta experienței înaintate va 
fi preluată de tot mai multe 
mîini harnice, succesele în în
trecere vor fi mereu mai mari. 
Ca stegari ai noului, organizațiile 
de partid și comuniștii trebuie să 
dezvolte în rîndurile tuturor mun
citorilor interesul și ambiția de a 
învăța de la fruntași, pentru a se 
ridica în scurtă vreme la nivelul 
realizărilor lor. In același timp, 
organizațiile de partid au da
toria să antreneze activ pe mun
citorii fruntași — care cunosc cel 
mai bine „secretul” propriilor lor 
succese — să împărtășească cu 
căldură tovarășilor de muncă expe
riența lor în producție, însuflețiți 
de dorința de a spori detașamen
tul celor care stau în primele rîn- 
duri ale întrecerii.

Publicitate, evidență 
mobilizatoare

O întrecere viabilă, pasionantă, 
eficientă, în care fiecare muncitor, 
inginer și tehnician își dăruiește 
toate forțele, își manifestă inițiati
va și capacitatea sa creatoare, do
rind din inimă să dedice apropia
tului Congres al partidului tot ce 
poate realiza mai bun, mai frumos 
în munca sa, este nemijlocit legată 
de îndrumarea ei concretă, de orga
nizarea exemplară a evidenței re
zultatelor întrecerii, de compara
rea și popularizarea lor, de urmă
rirea sistematică a d-sfășurării ei. 
Conducerile întreprinderilor sînt 
chemate să asigure toate condi
țiile tehnice și organizatorice 
necesare ca toți muncitorii să-și

îndeplinească exemplar angaja
mentele, să asigure o evidență 
clară, operativă a realizărilor în 
întrecere. Graficele întrecerii, ți
nute la zi, dau posibilitate fie
cărui muncitor să cunoască în 
permanență realizările, să le 
confrunte cu sarcinile de plan 
și angajamentele luate, să-și com
pare propriile rezultate cu cele ob
ținute anterior sau cu cele ale to
varășilor săi de muncă, să se în
treacă cu ei, pentru a obține noi 
succese. Publicitatea în jurul în
trecerii în întreprinderi trebuie să 
fie vie, mobilizatoare, făcută pe cît 
posibil imediat după cunoașterea

unor rezultate deosebite, obținute 
de diferite brigăzi, echipe de mun
citori, pentru a stimula spiritul de 
emulație în rîndurile întregului co
lectiv.

Să facem totul ca în întrecerea 
socialistă să țîșnească și să se ma
nifeste din plin inițiativa creatoare 
a oamenilor muncii, să se răspîn- 
dească larg acțiunile valoroase și 
experiența fruntașilor în producție, 
pentru ca fiecare colectiv de între
prindere să dobîndească, zi de zi, 
noi și strălucite succese în îndepli
nirea planului și a angajamentelor 
luate în cinstea Congresului parti
dului.

PLANTELE AU CRESCUT 
DAR BURUIENILE LE ÎNTREC
(Urmare din pag. I-a)

Situația e bună și la Vișina. Pe cele 
160 ha cu floarea-soarelui s-a făcut 
o lucrare cu sapa rotativă și s-a e- 
fectuat prașila I, Pe întreaga supra
față de 920 ha cu porumb s-au exe
cutat lucrări cu sapa rotativă și cu 
cultivatorul și s-a trecut Ta prășitul 
cu sapa.

Vizităm și cooperativele agricole 
de producție din Crînguri și Pătroaia. 
Pe tarlaua însămîntată cu floarea- 
soarelui a cooperativelor din Crîn
guri, în punctul „Pepiniera", nu s-a 
acordat atenție calității lucrărilor 
Plantele sînt mari insă buruienile le 
întrec Aci s-a lucrat de mîntuială 
sub privirile îngăduitoare ale ingine 
rului agronom Dumitru Buzescu. Și 
în punctul denumit „Răstoaca", buru
ienile sînt mai înalte decîl porumbul. 
Trebuie adăugat că aici, ca și pe tar
lalele altor brigăzi, lucrările w des
fășoară într-un ritm de melc pentru 
că munca este slab organizată. La

Pătroaia, comună vecină, în punctul 
„Zăvoi", prașila 1 la floarea-soare
lui a fost executată slab din punct de 
vedere calitativ întreținerea lanuri
lor de porumb nici nu a început încă. 
Anul trecut, această cooperativă 
agricolă a obținut cea mai slabă pro
ducție de porumb pe raion Se pare 
că membrii ei nu au tras concluziile 
cuvenite.

Raioanele Găești și Drăgănești-Olt 
au fost primele care au terminat se
mănatul in regiunea Argeș Dar acum 
există între ele diferente mari în ce 
privește îngrijirea culturilor La Dră- 
gănești OH prașila I la floarea-soa
relui și la sfeclă a fost terminată în 
întregime, iar la porumb, această lu
crare s-a executat pe circa 10 000 ha 
în raionul Găești porumbul a fost 
prășit doar pe circa 5 000 ha A in- 
tîrziat prășitul la floarea soarelui și 
la sfecla de zahăr Consiliul agricol 
raional ar trebui să ia măsurile co
respunzătoare pentru accelerarea a- 
cestor lucrări.

UN PUTERNIC STIMULENT PENTRU
SPORIREA PRODUCȚIEI AGRICOLE
(Urmare din pag. I-a)

în telegrama trimisă, membrii 
cooperativei agricole din comuna 
Miorcani arată că măsurile prevă
zute în Hotărîre îi însuflețesc să 
muncească mai bine, să realizeze 
producții mari în toate sectoarele. 
Ei se angajează să facă toate lu
crările agricole la timp și astfel să 
obțină recolte mai mari decît pre- 
văzuseră inițial, să mărească efec
tivele de animale și mai ales pro
ducția acestora. „Pînă la sfîrșitul 
anului numărul vacilor de lapte va 
fi mărit de la 190 la 240, iar la 
producția de lapte pe cap de vacă 
furajată ne propunem să obținem 
în loc de 2 000 litri, cît era prevă
zut, 2100 litri. Prin aceasta vom 
putea vinde statului, peste cantita
tea contractată inițial, 22 000 litri 
lapte. Prin livrarea porcilor con
tractați Ia greutate de peste 130 kg 
fiecare se va realiza un spor de 
8 000 kg peste prevederile contrac
tului. în felul acesta vom realiza 
venituri mai mari și vom aduce o 
contribuție sporită la aprovizionarea 
orașelor”.

„în urma măsurilor pe care le-am 
luat pentru îmbunătățirea organi
zării muncii și punerea în valoare 
a posibilităților cooperativei noas
tre, în perioada ce a mai rămas, din 
acest an, vom putea vinde statului, 
pe lîngă alte produse, 128 223 litri 
lapte de vacă și de oaie, 73 
porci grași de peste 130 kg 
bucata. 1 280 tone cartofi de 
toamnă — se spune . în tele- 
grama cooperatorilor din Calafin- 
dești. Vom încasa în plus, peste

ceea ce prevăzusem, aproape 455 000 
lei. Veniturile Suplimentare realiza
te vor da posibilitate cooperativei 
să-și dezvolte mai rapid averea 
obștească, să retribuie mai bine 
membrii ei”.

„Cooperativa noastră se numără 
printre' unitățile mari cultivatoare 
de cartofi din' raionul' Fălticeni, ca 
și printre cele cu un puternic sec
tor zootehnic — spun, 'n telegrama 
trimisă, cooperatorii din Boroaîa.

Socotelile făcute arată că prin 
majorarea prețurilor de cumpărare 
vom încasa numai la cartofii con
tractați un venit suplimentar de 
peste 400 000 lei. iar la lapte de vacă 
350 000 lei. Ne angajăm în fața 
partidului că vom munci din toate 
puterile pentru a executa la timp și 
de bună calitate toate lucrările a- 
gricole, pentru a îngriji și hrăni co
respunzător animalele incit să obți
nem producții sporite în toate sec
toarele de Activitate”.'

„Partidul și guverntlT au luat în 
cursul anilor și alte măsuri care au 
venit în sprijinul sporirii produc
ției agricole, se arată în telegrama 
cooperatorilor din Ripiceni. — Ne 
angajăm să muncim nțai bine , pen
tru a obține producții, șppri.te. Vom 
vinde statului peste 8.000 tone di
ferite produse. în .felul acesta vom 
răspunde grijii pe care o poartă 
pârțidul și guvernul creșterii bună
stării oamenilor muncii”.

Asemenea telegrame . au fost tri
mise și de către membrii coopera
tivelor agricole de producție din 
Liveni, Mitoc, Zoițanii. Dîrigeni, 
Ilișești. Fîntîna TvÎArc, Hănești, 
Bosanci, Salcea, Vîrfu Cîmpuluî.
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CIOCNIRI ÎNTRE POPULAȚIE 
SI POLITIE ÎN BOLIVIA
> •>

I
H Explozii de bombe în cartierele orașu

lui La Paz ■ Remanierea juntei militare

Ieri, în palatul național din 
capitala Boliviei, La Paz, junta 
militară a decis reorganizarea 
conducerii ei. Generalul Alfredo 
Ovando Candia, comandant șef 
al forțelor armate boliviene, a 
fost numit în funcția de copre
ședinte, alături de Rene Barrien
tos. Funcția de comandant șef al 
armatelor boliviene a fost și ea 
împărțită între cei doi generali. 
Alți miniștri ai juntei gu
vernamentale au fost înlocuiți. 
Majoritatea observatorilor sînt 
de părere că modificarea condu
cerii se încadrează în pregătiri
le pentru intensificarea măsuri
lor militare împotriva maselor 
populare.

Dar în ciuda măsurilor repre
sive, a decretării stării de asediu, 
mobilizării forțate și ordinului 
de ocupare de către armată a mi
nelor naționalizate, principalele 
mine ale corporației boliviene 
continuă să fie paralizate. Minerii 
continuă lupta. Chiar și în cazul 
cînd liderii sindicali '.difuzează' 
consemn de încetare a g'reVei, așa 
cum s-a. î.ntîmplat de exemplu 
la Catavi, puțini, muncitori ac
ceptă să-1 urmeze. Milițiiite mun
citorești refuză să dezarmeze. 
Regiunea marilor mine de cosi
tor, cea mai importantă redută a 
muncitorimii boliviene, se men
ține pe poziții, deși e încercuită 
de unități militare.

în noaptea de miercuri spre 
joi, în capitala Boliviei s-au 
produs noi ciocniri puternice 
între populație și poliție. în mai 
multe cartiere ale orașului au 
explodat bombe sau încărcături 
de dinamită. Agenția Prensa La
tina anunță că în împrejurimile 
aeroportului din La Paz, unde se 
află principala bază a forțelor 
aeriene boliviene. au loc lupte 
între muncitorii înarmați și tru
pe guvernamentale. Au fost în

SANTO DOMINGO: S î t U S ț j S 
se menține încordată
COLONELUL CAAMANO INSISTĂ ASUPRA

SANTO DOMINGO 27 (Agerpres). 
— George Bundy, consilier princi
pal al președintelui Johnson pentru 
problemele securității nationale, care 
se află la Santo Domingo, a avut 
miercuri noi întrevederi separate cu 
șefii celor două grupări aflate în 
conflict.

Potrivit agenției France Presse, 
generalul Imbert Barreras, șeful 
juntei militare instituită la baza San 
Isidro, refuză orice conciliere în ve
derea unei soluționări politice a cri
zei dominicane, pretinzînd că guver
nul „reconstrucției", condus de el, 
deține controlul tării. Cu toate a- 
cestea, el a acceptat tun plan propus

Confe rința de presâ 
a lui Dean Rusk

WASHINGTON 27 (Agerpres). — 
Secretarul de stat al S.U.A., Dean 
Rusk, a ținut o conferință de presă 
consacrată în cea mai mare parte 
problemei dominicane. In același 
timp, el s-a referit și la problema 
vietnameză.

RIO DE JANEIRO

registrați morți și răniți. Din 
cauza exploziilor, în oraș a fost 
complet întrerupt curentul elec
tric. Se anunță, de asemenea, că 
într-un șir de cartiere exploziile 
au provocat importante pagube 
materiale. în suburbiile orașului 
au avut loc manifestații organi
zate în sprijinul muncitorilor de 
la minele de cositor. Trupe 
guvernamentale au fost ampla
sate în mai multe zone mărgina
șe ale orașului, pentru a preveni 
noi manifestații.

Agențiile de presă relatează că 
între timp sindicatele minerilor 
au început să-și desemneze noii 
lideri, deoarece majoritatea foș
tilor conducători au fost arestați 
sau deportați din ordinul autori
tăților.

Vasile OROS

Telefoto : Agerpres
Transportarea unui miner rănit in timpul recentelor ciocniri care au avut 

loc in Milluni (Bolivia)

EVACUĂRII TRUPELOR OE OCUPAȚIE
de mediatori în vederea înlocuirii 
trupelor sale aflate în Palatul națio
nal, cu forțele interamericane.

Pe de altă parte, colonelul Caa- 
mano a acceptat crearea unui gu
vern de coaliție, puriînd însă condi
ția să se revină la constituția din 
1963, să fie menținuți în funcții șefii 
militari și ceilalți funcționari ai gu
vernului „constituțional", pînă la in
trarea în vigoare a acestei, consti
tuții, formarea unui guvern ales de 
popor și evacuarea tuturor trupelor 
de ocupație aflate în Republica Do
minicană.

Paralel cu consultările privind so
luționarea crizei politice dominicane, 
la Santo Domingo și în restul țării 
situația continuă să rămînă încor
dată. Forțele colonelului Caamano 
fac pregătiri pentru respingerea u- 
nor eventuale noi atacuri din partea 
trupelor lui Imbert. în apropierea 
palatului prezidențial, punctul cheie 
pentru poziția strategică a celor 
două grupări militare, forțele lui 
Caamano sapă tranșee anti-tanc. în 
provincie, poliția dominicană, care 
ascultă de ordinul generalului Bar
reras, continuă să aresteze nume
roase persoane care se pronunță în 
sprijinul lui Caamano.

Implicațiile planului
Pieraccini

Deși aprobat de guvern la sfîrșitul 
lunii ianuarie, așa-numitul pian Pie
raccini (după numele ministrului buge
tului, lider al partidului socialist) sus
cită încă vii discuții și controverse. El 
a constituit, recent, obiectul unor dez
bateri furtunoase în cadrul Comitetului 
Central al partidului socialist.

Planul Pieraccini, prezentat ca o so
luție pentru înviorarea, în ansamblu, 
a economiei italiene, preconizează o 
serie de măsuri menite să puna capăt 
actualei conjuncturi nefavorabile. Ei 
prevede, între altele, creșterea veni
tului național, eliminarea sau reduce
rea dezechilibrelor între diferitele sec
toare economice, unele acțiuni pe plan 
social.

După ce a primit aprobarea parti
delor guvernamentale, acest proiect 
al primului plan economic de pers
pectivă al Italiei (1965—1969) a 
fos* trimis Consiliului național al 
economiei și muncii (C.N.E.L.). Două 
luni mai tîrziu, la 25 martie, consiliul 
restituia acest proiect guvernului, cu 
observațiile sale. în această situație, 
partidele guvernamentale au început 
să reexamineze, fiecare in parte, pro
iectul de plan, deoarece observațiile 
C.N.E.L. modifică, într-o măsură, da
tele problemei față de varianta care 
întrunise adeziunea partidelor din coa
liția guvernamentală. După aceea,

L-au acceptat 
dar nu le inspiră încredere...
Cum e comentată prezența lui Chombe 
la conferința de la Abidjan

ABIDJAN 27 (Agerpres). — La 
două ore după ce participant^ con
ferinței de la Abidjan adoptaseră 
hotărîrea de a primi Republica 
Congo (Leopoldville) în calitate de 
membru al Organizației de colabo
rare africană și malgașă, primul 
ministru Moise Chombe și-a făcut 
apariția în sala ședinței „să mul
țumească delegaților pentru încre
dere". Agențiile de presă menționea
ză însă că Chombe nu inspiră celor 
14 șefi de state membre ale O.C.A.M. 
prea multă încredere și ei „se tem 
să-și lege activitatea de numele aces
tuia". Deși dezbaterile s-au desfășurat 
cu ușile închise, o declarație a preșe
dintelui țării gazdă aruncă lumină 
asupra stării de spirit din sala șe
dințelor. Acesta a spus că „trebuie 
examinată cererea unei țări fără 
să se țină seama de persoane". O- 
ficial. divergențele de păreri în ca
drul O.C.A.M. în legătură cu admi
terea lui Moise Chombe în acest 
grup, s-au manifestat prin absența 

proiectul va fi adus din nou în discu
ția Consiliului de Miniștri.

C.N.E.L. critică planul de pe poziții 
de dreapta, considerind că acordă 
prea mare atenție problemelor sociale. 
Totodată, acest organism atrage aten 
ția asupra necesității unor investiții 
mai masive pentru modernizarea în
treprinderilor industriale.

Partidele de opoziție situate la 
stingă coaliției guvernamentale, în 
frunte cu comuniștii, criticîn.d planul, 
au arătat că acesta reprezintă doar un 
fel de paravan menit să mascheze 
măsuri care să corespundă realmente 
celor mai imperioase necesități din 
viața economică și socială a Italiei.

Ultimul partid care s-a pronunțat 
asupra documentului a fost partidul 
socialist. Din dezbaterile care au avu* 
loc în conducerea P.S.I. au reieșit 
două poziții opuse. Cei care formează 
curentul „autonomist" în partid s-au 
declarat de acord cu prevederile pro
iectului, în timp ce adepții lui Lom
bardi (reprezentantul noii grupări de 
stingă din partid) au ridicat o serie 
de obiecții. Lombardi a arătat că so
cialiștii ar fi de acord cu obiectivele 
urmărite, dar că planul în sine nu este 
suficient. Pentru realizarea lui este 
necesară crearea unui „cadru" potrivit, 
înțelegînd prin acest cadru înfăptuirea 
unor măsuri profunde, cum ar fi 
organizarea regională, reforma fiscală, 
reforma administrației publice etc. El 
a respins, totodată, obiecțiile și crih- 
cile C.N.E.L. Critica adusă de Lom
bardi planului economic, scrie ziarul 
„La Stampa", a produs tulburare în 
rîndul „autonomiștilor" ; practic, a- 
Ceastă critică constituie o dărîmare a 
planului Pieraccini, dărîmare însoțită 
de o serie de revendicări pe care, în 
parte, „autonomistii" nu le pot res
pinge.

Discuția din conducerea P.S.I. s-a 
încheiat prin adoptarea unui document 
(cu 37 de voturi pentru, 27 contra și 
27 de abțineri), care, pronunțîndu-se 
în favoarea planului, subliniază, în 
același timp, necesitatea unor profun
de schimbări în economia ita
liană. Semnificația acestui vot de
pășește cadrul strict al problemei, 
întrucît el ar fi trebuit să devină, po
trivit secretarului general al P.S.I., De 
Martino, o ultimă demonstrație de un:- 
tate înaintea congresului acestui part’d, 
care va avea loc în octombrie.

Cît privește soarta planului Pie
raccini. „II Messagqero" scrie : „Anul 
1965 trebuie considerat pierdut pentru 
noul curs al politicii economice, ar 
începutul planului sau al perioadei 
programării economice ar putea sur
veni doar în 1966".

Giorgio PASTORE

de la conferință a unui număr de 
cinci șefi de) state membre, absen
ță motivată, potrivit agenției 
France Presse, de „considerente 
politice".

După consumarea actului de pri
mire, Moise Chombe a rostit un dis
curs, care a constituit de fapt „pro
logul la punctul următor al ordinii 
de zi a întrunirii". El a anunțat că 
nu va participa la conferința O.U.A. 
la nivel înalt de ia Accra, acuzîn- 
du-1 pe președintele Ghanei de... 
„violență". Discuțiile, în continua
re, s-au axat pe această temă, în- 
cheindu-se prin hotărîrea celorlalți 
reprezentanți de a nu participa la 
proiectata întrunire din capitala 
Ghanei. Cu toate acestea, lucrurile 
nu au putut fi împinse pînă la a- 
doptarea unei atitudini ostile față 
de O.U.A. în general. S-a hotărît 
ca țările O.C.A.M. să participe la o 
conferință a miniștrilor de externe 
ai O.U.A. care să examineze pro
blema conferinței la nivel înalt.

„Puntea ar putea rămîne 
suspendată în aer“
Presa engleză despre relațiile dintre „cei șase" 

și „cei șapte"
LONDRA 27. — Corespondentul 

Agerpres, L. Rodescu, transmite: 
Ramura de măslin fluturată la se
siunea Consiliului ministerial al 
A.E.L.S., întrunit la Viena, a con
stat în esență în propunerea lui 
Harold Wilson de a se iniția într-un 
viitor nedefinit o piață europeană 
complet nouă, cuprinzînd țările 
A.E.L.S. și ale Pieței comune. După 
cum scrie însă ziarul „Sun", „surse 
ale Pieței comune afirmă că planul 
lui Wilson este inacceptabil, din 
cauză că el ar da țărilor A.E.L.S. 
avantajul comerțului din cadrul 
Pieței comune, fără a avea însă 
vreo răspundere politică față de 
funcționarea sistemului economic 
integrat al C.E.E.".

Deși a fost elaborat, un plan cu 
privire la viitoarele acțiuni de a- 
propiere față de Piața comună, 
perspectivele sînt totuși privite cu 
mult scepticism, și aceasta chiar în 
sînul unor membri ai A.E.L.S.

Problema cipriotă

Makarios critică 
dialogul 
greco turc

NICOSIA 27 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul ’în cadrul unui miting, 
președintele Makarios a criticat tra
tativele greco-turce în problema ci
priotă, care au început la recenta se
siune a Consiliului ministerial al 
N.A.T.O. „Dialogul greco-turc, a spus 
el. ar putea interesa Grecia în sco
pul îmbunătățirii relațiilor ei cu 
Turcia, dar el nu interesează în nici 
un caz poporul Ciprului, care își ex
primă pe drept îngrijorarea. Poporul 
cipriot este singurul competent să 
hotărască propriul său viitor".

Cursul lirei sterline
Scăderi consecutive

LONDRA 27 (Agerpres). — Pentru 
a treia zi consecutiv, lira sterlină a 
înregistrat joi o nouă scădere a 
cursului său pe piața de schimb in
ternațională de la Londra.

Observatorii apreciază că există 
toate elementele unei noi crize de 
încredere în lira sterlină, interve
nită ca urmare a evoluției nesatis
făcătoare a situației economice a 
Marii Britanii. Se amintește în acest 
sens creșterea deficitului balanței 
comerciale în luna aprilie, creșterea 
costului vieții, precum și accentua
rea ostilității dintre guvern și cercu
rile de afaceri.

„L A B — LIB
Dispunînd doar de o 

majoritate de trei vo
turi în Camera Comu
nelor. guvernul labu
rist are nevoie de o di
băcie deosebită pentru 
a nu se pomeni în in
ferioritate în parla
ment cu un prilej sau 
altul. Așa cum scrie 
ziarul austriac ..Die 
Presse", „nu este 
un spectacol înălțător 
cînd, pentru a preveni 
o înfrîngere a cabine
tului. ești nevoit să- 
schimbi mersul trenu
rilor sau să aduci dc,- 
putați bolnavi pe tar

ga". Această situație 
face ca laburiștii să se 
gîndească la cele mai 
felurite combinații 
pentru a-și întări po
ziția. Cea mai recentă 
este varianta „Lab — 
Lib“, înțelegîndu-se 
prin aceasta un acord 
între laburiști și libe
rali. Deși despre asta 
nu se vorbește bucuros 
in cercurile guverna
mentale, este un fapt, 
că cei zece deputați li
berali din Camera Co
munelor sînt foarte... 
curtați. Dacă ei cel pu
țin s-ar abține de la

„După plecarea lui Harold Wilson 
din Viena — scrie „Daily Telegraph" 
— membri ai altor delegații au afir
mat că acțiunea de a arunca punți 
peste prăpastia dintre A.E.L.S. și 
cei șase ar putea întîmpina serioase 
dificultăți. Au reapărut temerile că 
președintele de Gaulle ar putea lăsa 
puntea suspendată în aer".

Așa cum se prezintă deocamdată 
situația, presa este de părere că nu 
se poate încă vorbi de pași decisivi 
în ce privește apropierea proiecta
tă între cele două organizații eco
nomice europene. După cum scrie 
„Daily Mail", „Franța și partenerii 
săi din Piața comună nu sînt ne- 
voiți să adopte o poziție definitivă. 
Ei doar vor aștepta și vor observa. 
Nici țările A.E.L.S. nu s-au angajat 
să treacă la apropierea proiectată. 
Hotărîrea nu va fi luată pînă cînd 
miniștrii din țările A.E.L.S. se vor 
întîlni din nou la Copenhaga, la 
sfîrșitul lunii octombrie".

| Al 300-lea avion american
doborit de Armata populară vietnameză

HANOI 27 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția V.N.A., în dimi
neața zilei de 27 mai, avioane de 
luptă cu reacție americane au pă- 

i truns în cîteva valuri în spațiul

Operațiunile forțelor 

patriotice 
sud-vietnameze

SAIGON 27 (Agerpres). — Agen
ția sud-vietnameză de presă „Elibe
rarea" a dat publicității un comuni- 

! cat cu privire la operațiunile desfă
șurate de forțele patriotice în a 

I doua jumătate a lunii mai. Cele mai 
intense atacuri au fost lansate în 
provincia Binh Thuan, situată la 
răsărit de Saigon. La 17 mai au 
fost distruse două companii ale tru
pelor guvernamentale. 179 de sol
dați dușmani au fost uciși sau ră
niți. Mai bine de 100 de mitraliere 
și alte arme și muniții au fost cap
turate. în noaptea de 16 mai, nu
mai după cîteva minute de luptă, o 
companie guvernamentală a fost 
scoasă din luptă în districtul I-Ioai 
Duc. 65 de soldați au fost uciși, iar 
22 răniți. Tot la 17 mai, după ce au 
distrus un post dușman din satul 
strategic de la Phu Long (provincia 
Binh Thuan). forțele patriotice au 
interceptat alte două companii de 
soldați guvernamentali în satul stra
tegic imediat apropiat, de la Lua, 
scoțînd din luptă în total 887 de 
soldați.

★
SYDNEY 27 (Agerpres). — La 26 

mai, din Sydney au fost îmbarcați 
900 de soldați australieni, pentru 
Vietnamul de sud. Agenția U.P.I. 
relatează că au fost luate măsuri 
severe de securitate. Cu acest prilej 
zona de îmbarcare a fost păzită de 
unități armate, iar șalupe ale poli
tiei patrulau în port.

vot, într-o împrejurare 
sau alta, guvernul 
și-ar putea asigura o 
majoritate de 13 vo
turi. După cum anunță 
corespondentul londo
nez al Ziarului mai sus 
citat, laburiștii dau de 
înțeles că, dacă libera
lii ar proceda astfel, ei 
ar fi sprijiniți în 
schimb în realizarea 
unei reforme electo
rale care ar elimina 
dezavantajele ce le 
prezintă pentru ei ac
tualul sistem.

Adriana SOCEC

CU PRILEJUL ANIVERSARII
PARTIDULUI COMUNIST
DIN INDONEZIA

U
DJAKARTA 27 (Agerpres). — Cu 

prilejul sărbătoririi celei de-a 45-a 
aniversări a Partidului Comunist 
din Indonezia, Comitetul Central al
partidului a oferit la 26 mai o re
cepție în cinstea delegațiilor parti
delor comuniste și muncitorești in
vitate la festivități. D. bL_Aidit, pre
ședintele C.C. al P. C. din Indone
zia, a adresat oaspeților un cuvînt 
de salut. Au rostit cuvîntări Aii
Sastroamidjojo, secretarul general 
al Partidului Național din Indone
zia, A. Siradjuddin, secretarul gene
ral al Partidului musulman indone
zian, Pîn Cijen, membru al Biroului
Politic al C. C. al P. C. Chinez, con
ducătorul delegației P.C. Chinez,, și

zdr. Subandrio, prim-vicepreședîSie 
al Consiliului de Miniștri al Indo
neziei.

aerian al orașului Vinh, capitala pro
vinciei nord-vietnameze Nghe An. 
Unitățile antiaeriene ale Armatei 
populare vietnameze au deschis focul 
asupra avioanelor, înainte ca aces
tea să declanșeze atacul, doborînd un 
avion inamic și avariind multe al
tele. Acesta este cel de-al 300-lea 
avion american dobo.vt de Armata 
populară vietnameză cu începere de 
la 5 august 1964.

Agenfia U.P.I. despre 
proiectele franceze 
privind reorganizarea 
N.A.T.O.

PARIS 27 (Agerpres). — Intr-un 
comentariu transmis din Paris în 
care citează „surse diplomatice de 
încredere", corespondentul agenției 
U.P.I., Joseph Grigg, scrie că „pre
ședintele de Gaulle pregătește o o- 
fensivă pentru realizarea unei re
organizări totale a N.A.T.O. Acest 
plan al generalului de Gaulle vă fi 
lansat după toate probabilitățile 
după alegerile prezidențiale, care 
vor avea loc în Franța în decem
brie a.c. Oficialitățile occidentale, 
scrie corespondentul, nu exclud po
sibilitatea ca de Gaulle să retragă 
chiar Franța din N.A.T.O. în 1968 
sau 1969, în cazul cînd nu va reuși 
să obțină ceea ce dorește". Referin- 
du-se la acest plan, corespondentul 
menționează că el cuprinde îndeo
sebi „reorganizarea structurii Co
mandamentului unit al N.A.T.O., 
considerată neeorespunzătoare ; în
lăturarea din structura N.A.T.O. a 
majorității caracterelor supranațio- 
nale ; retragerea tuturor forțelor 
străine ale N.A.T.O., inclusiv cele a- 
mericane, de pe teritoriul Franței; 
mutarea cartierului general suprem 
al forțelor N.A.T.O. din Franța".

Taifun în japonia

TOKIO 27 (Agerpres). — Un pu
ternic taifun. însoțit de ploi toren
țiale. s-a abătut asupra coastei din
spre Oceanul Pacific a Japoniei, 
provocînd pagube uriașe. Mii de fa
milii au rămas fără adăpost. In nu
meroase puncte au fost avariate 
căile ferate ; circulația feroviară în
tre orașele Tokio și Osaka a fost 
întreruptă.

In legătură cu reuniunea miniș
trilor de externe din țările membre 
ale Organizației Statelor Americane 
(O.S.A.), Rusk a precizat că va fi 
trecută în revistă situația din Re
publica Dominicană și vor fi exami
nate posibilitățile creării unei forțe 
de rezervă interamericane care să 
poată fi trimisă de urgență în ceea 
ce el a numit „puncte nevralgice 
ale emisferei". Astfel, el a confir
mat faptul că se urmărește crea
rea unei armate de intervenție 
în diferite țări latino-americane, 
unde vor avea loc mișcări populare 
cu care Statele Unite nu vor fi de 
acord. Răspunzînd la criticile adre
sate S.U.A. că nu au consultat O.S.A. 
înainte de a debarca trupe la Santo 
Domingo, Dean Rusk a încercat să 
justifice că guvernul S.U.A. trebuia 
să acționeze de urgență. Rusk și-a 
exprimat nemulțumirea față de lua
rea de poziție a guvernului francez 
în legătură eu intervenția străină în 
Republica Dominicană.

TUNIS. Conferința miniștrilor e- 
conomiei ai țărilor Maqhrebului 
(Maroc, Algeria, Tunisia, Libia) 
și-a încheiat lucrările la 27 mai, 
prin semnarea unui protocol intre 
cele patru tari. Protocolul pre
vede coordonarea politicii de ex
port, organizarea de reuniuni ale 
unor comitete tehnice și de tele
comunicații, coordonarea indus
triei siderurgice etc.

BELGRAD. La invitația lui Wal
ter Ulbricht, președintele Consi
liului de Stal ai R. D. Germane, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., 
I. B. Tito, președintele R.S.F. Iu
goslavia, secretar general al L'ni- 
iihii Comuniștilor din Iugoslavia, 
va face o vizită oficială în R. D. 
Germană intre 8 și 13 iunie a.c.

DELHI. In capitala Indiei a fost 
adusă făclia „Jawaharlal Nehru", 
care timp de șase luni și jumătate 
a fost purtată 40 000 kilometri pe 
teritoriul țârii. Joi făclia a fost 

depusă la sediul fostei reședințe a 
defunctului premier. Cu prilejul 
împlinirii unui an de la moartea 
remarcabilului om de stat, pre
ședintele Indiei, Radhakrishnan, a 
rostit o cuvîntare radiodifuzată.

WASHINGTON. Purtătorul de 
cuvînt al Casei Albe a anuntat că 
președintele Johnson și alți mem
bri ai guvernului S.U.A. s-au întîl- 
nil joi cu liderii grupurilor parti
delor democrat și republican din 
Congres, cu care prilej au fost 
discutate probleme în legătură cu 
intervenția americană în Vietnam 
și Republica Dominicană, precum 
și alte probleme internaționale.

ANKARA, Joi in Turcia s-a ani
versat împlinirea a 5 ani de cind 
forțele conduse de generalul Giir- 
sel, actualul președinte al repu
blicii, au înlăturat de la putere 
guvernul lui Menderes, instaurind 
in tară un regim constitutional.

La Ankara a avut loc o defilare 
militară

ODESA. La 27 mai a părăsit 
Odesa, indreptîndu-se spre patrie, 

SCURTE ȘTIRI
escadra de nave militare iugoslave 
care timp de zece zile s-a aflat în
tr-o vizită prietenească de răspuns 
în U.R.S.S.

MOSCOVA, Prin intermediu] 
satelitului sovietic „Molnia-1" au 
fost efectuate cu succes primele 
retransmisii experimentale ale 
unor imagini de televiziune in 
culori.

DJAKARTA. Președintele Repu
blicii Indonezia, Sukarno, a primit 
delegația P C.U.S. condusă de S. R. 

Rașidov membru supleant al Pre
zidiului C.C. al P.C.U.S., prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Uzbe
kistan, care participă la festivită
țile prilejuite de aniversarea a 45 

de ani de la constituirea P. C. din 
Indonezia.

BONN. La Bonn a fost dat publi
cității programul vizitei pe care 
cancelarul R. F. Germane, Ludwig 
Erhard, o va face în S.U.A. între 
2 și 4 iunie. In cursul vizitei sale, 
cancelarul federal va avea între
vederi la New York cu secretarul 
general al O.N.U., U Thanl, iar 
apoi la Washington cu președin
tele Johnson și cu secretarul De
partamentului de Stat, Dean Rusk.

NEW YORK. Un puternic ura
gan s-a abătut miercuri asupra 
mai multor localități rlin statul 
Illinois (S.U.A.), făcînd victime și 
provocînd mari pagube materiale. 
La Chicago mai midie clădiri au 
fost avariate, pagube serioase în- 
regislrindu-șe și la aeroportul 
orașului.

LONDRA. Potrivit datelor publi
cate de revista „Ministry of 
Labour Gazette", editată de Minis
terul Muncii al Marii Britanii, în 
cursul anului trecut în această 
tară au avut loc 2 535 greve cu 
participarea a 883 000 de oameni 
ai muncii.

TEHERAN, în cadrul manifestă
rilor prilejuite de împlinirea a 
zece ani de la moartea lui George 
Enescu, orchestra simfonică din 
Teheran a prezentat Rapsodiile 

române I și a 11-a, sub bagheta 
cunoscutului dirijor iranian Hesh- 
mat Sandjari.

CARACAS. In capitala venezue- 
leană a avut loc miercuri o nouă 
demonstrație de protest împotriva 
intervenției S.U.A. în Republica 
Dominicană. La demonstrație ah 
luat parte studenti și elevi. Politia 
a intervenit cu brulalitate. 6 per
soane au fost rănite. Agenția 
Associated Press informează că in 
cursul acestei demonstrații au fost 
arestate 150 persoane.

LENINGRAD. A încetat din 
viată, in virstă de 82 de ani, aca
demicianul Evgheni Pavlovski, re
prezentant de seamă al biologiei 
sovietice, laureat al Premiului 
Lenin, cunoscut pentru teoria sa 
asupra naturii focarelor de infec
ții ale maladiilor.
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