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încheierea lucrărilor conferințelor 
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Sîmbătă s-au încheiat lucrările conferințelor organizațiilor regionale de partid Bacău, Cluj, Do- brogea, Hunedoara, Iași și Ploiești. La discuții au participat numeroși delegați și invitați.Intîmpinați cu puternice aplauze, în încheierea dezbaterilor au luat cuvîntul tovarășii Chivu Stoica —-

la Ploiești, Ion Gheorghe Maurer— la Cluj, Alexandru Bîrlădeanu— la Dobrogea, Emil Bodnaraș — la Iași, Alexandru Drăghici — la Hunedoara, Leonte Răutu — la Bacău.Delegații la conferințe au adoptat hotărîri care prevăd măsuri pentru îmbunătățirea continuă a

muncii de partid în toate domeniile de activitate.Au fost alese noile comitete regionale de partid, comisiile de revizie, precum și delegații la cel de-al IV-lea Congres al P.M.R.Participanții la conferințe au a- doptat telegrame adresate C.C. al P.M.R., în care se subliniază hotă-

rîrea organizațiilor de partid și a tuturor oamenilor muncii din regiunile respective de a munci cu entuziasm pentru înfăptuirea importantelor obiective ce vor fi stabilite de cel de-al IV-lea Congres al P.M.R., aducîndu-și astfel contribuția la continua înflorire și dezvoltare a scumpei noastre patrii — Republica Populară Română.

Ca vin ta rea tovarășului Nicolae Ceaușescu
primsecretar al Corni felului Central al P.M.R.

la Conferința organizației de partid a orașului București
Dragi tovarăși,Vă rog să-mi permiteți să transmit din partea Comitetului Central al partidului un salut călduros dele- gaților la conferință, comuniștilor din organizația de partid București, tuturor oamenilor muncii din Capitala patriei noastre socialiste.Conferința a făcut un bilanț al muncii desfășurate de oamenii muncii din București, al rezultatelor obținute în îndeplinirea sarcinilor trasate de cel de-al III-lea Congres al partidului, a dezbătut directivele privind dezvoltarea economiei naționale în anii 1966—1970, planul de dezvoltare a resurselor energetice și electrificării țării pînă în anul 1975. precum și proiectul de Statut al partidului nostru.Toți tovarășii care au luat cuvîntul au înfățișat pe larg conferinței succesele obținute de colectivele în mijlocul cărora își desfășoară activitatea, multiplele preocupări ale organelor de partid și de stat îndreptate spre îndeplinirea în cele mai bune condiții a sarcinilor actuale și de viitor. Merită subliniat nivelul înalt al discuțiilor, competența vorbitorilor, care au relevat experiența pozitivă a organizațiilor de partid, au criticat unele neajunsuri și au făcut numeroase propuneri pentru îmbunătățirea activității în toate sectoarele de muncă. Caracteristica tuturor cuvîntărilor, a întregii conferințe, a fost exprimarea aprobării unanime a proiectelor de Directive și a proiectului de Statut — documente de însemnătate esențială pentru partidul și poporul nostru.Conferința a subliniat puternic justețea liniei politice marxist-leni- niste a partidului nostru, hotărîrea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din Capitală de a înfăptui neabătut linia partidului, de a-și aduce contribuția la continua înflorire a patriei noastre socialiste. Dezbaterile au scos încă o dată în evidență forța politică și organizatorică a organizației de partid din București, unitatea sa în jurul Comitetului Central al partidului.Referindu-se în continuare la succesele deosebite cu care întregul popor român întîmpină cel de-al IV-lea Congres al partidului, primul secretar al C.C. al P.M.R. a spus :Rezultatele obținute pînă acum indică faptul că planul va fi și în acest an nu numai realizat, dar și depășit; la sfîrșitul planului șese- nal, producția industrială va fi de 2,24 ori mai mare față de 1959, de- pășindu-se astfel prevederile stabilite de Congresul al III-lea al partidului. In acești ani au fost construite sute de întreprinderi și secții noi în toate regiunile țării; în- tr-un ritm deosebit s-au dezvoltat industria constructoare de mașini și industria chimică ; o mare atenție a fost acordată înzestrării industriei cu utilaje și tehnică avansată.Una din cele mai mari realizări obținute în acești ani este terminarea cooperativizării agriculturii, care a marcat victoria deplină a relațiilor socialiste de producție în societatea noastră, lichidarea pentru totdeauna a exploatării omului de către om ; s-au creat condiții pentru avîntul continuu al agriculturii socialiste, s-a întărit și mai mult a- lianța dintre clasa muncitoare și țărănimea muncitoare — baza orîn- duirii noastre socialiste.Producția agricolă, deși nu a crescut conform prevederilor Directivelor Congresului al III-lea al partidului — așa cum se subliniază în proiectul Directivelor celui de-al IV-lea Congres — a asigurat pe deplin a- provizionarea oamenilor muncii, a industriei bunurilor de consum cu materii prime, precum și unele disponibilități pentru export. Succesele însemnate obținute de gospodăriile agricole de stat, de numeroase cooperative agricole în creșterea producției agricole cerealiere și animaliere demonstrează marile rezerve de care dispune agricultura noastră socialistă.Rezultate de seamă au fost obținute în dezvoltarea învățămîntului, activității științifice și culturale, în creșterea nivelului de viață al oamenilor muncii.La obținerea tuturor realizărilor din această perioadă un aport deosebit l-au dat oamenii muncii din Capitală. Este știut că în București se produce aproape 21 la sută din întreaga producție industrială a Republicii Populare Române. In anii țesenalului, în București au fost 

construite peste 40 de întreprinderi și secții noi, au fost reutilate aproape în întregime vechile întreprinderi; din fondurile statului s-au construit peste 77 000 locuințe, 1 250 săli de clasă, cămine studențești cu aproape 10 000 locuri și cantine pentru circa 8 000 studenți. Capitala patriei noastre își schimbă pe zi ce trece înfățișarea ; noile construcții industriale și social-culturale transformă Bucu- reștiul într-un oraș modern care oglindește în mod strălucit marile realizări obținute de poporul român pe calea construirii socialismului.Tot ceea ce am făcut, tovarăși, a fost îndreptat totdeauna spre rezolvarea cerințelor vitale ale poporului nostru, tot ceea ce a întreprins partidul nostru a fost pus în slujba înfloririi patriei. Realizările obținute sînt rodul muncii eroicei noastre clase muncitoare, a țărănimii, intelectualității. Ele demonstrează capacitatea creatoare a poporului eliberat de sub jugul exploatării care, stăpîn pe soarta sa, își clădește o viață îmbelșugată și fericită. Formarea omului nou, constructor al socialismului, făuritor conștient al propriei sale istorii, este una din cele mai mari realizări ale regimului democrat-popular.Succesele obținute în această perioadă în construcția socialistă confirmă încă o dată justețea politicii partidului nostru de aplicare creatoare a învățăturii marxist-leniniste Ia condițiile noastre concrete, orientarea eforturilor spre industrializarea socialistă a țării, dezvoltarea cu precădere a industriei grele și îndeosebi a industriei constructoare de mașini.Pentru realizările obținute pînă acum, pentru contribuția adusă la construcția socialismului în patria noastră, felicit din toată inima pe comuniștii, pe toți oamenii muncii din Capitală și le doresc noi succese în activitatea lor.în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus:Avem multe realizări cu care pe drept cuvînt poporul se mîndrește. Nu trebuie să uităm însă că în activitatea noastră mai persistă unele neajunsuri. La unele din ele s-au referit Directivele, la o parte v-ați referit și dv. aci. Sînt convins că dacă astăzi am începe să realizăm Directivele celui de-al III-lea Congres am face-o în condiții și mai bune. Unele lucruri puteau fi realizate. desigur, mai bine decît le-am realizat. Subliniez acest lucru pentru că sarcinile care ne 'stau în față în anii viitori cer din partea noastră să luăm toate măsurile pentru înlăturarea neajunsurilor, pentru a a- sigura ca toți comuniștii, toate organele de partid și de stat, toți oamenii muncii să lucreze și mai bine, înfăptuind la un nivel superior sarcinile celui de-al IV-lea Congres al partidului.Deși se referă îndeosebi la dezvoltarea economiei, prevederile Directivelor reprezintă de fapt un program de dezvoltare multilaterală a întregii noastre societăți ; ele au un conținut profund realist și mobilizator, bazat pe tot ce am înfăptuit pînă acum, pe analiza științifică a necesităților și posibilităților de care dispunem. La întocmirea proiectelor de Directive s-a pornit nu de la dorințe, ci de la realități. Tocmai de a- ceea întregul popor le-a primit cu satisfacție și aprobare deplină ; realizarea lor va însemna un nou pas înainte pe calea ridicării patriei noastre spre culmile înalte ale progresului și civilizației.Proiectul de Directive pentru dezvoltarea economiei noastre în viitorul cincinal prevede ca producția industrială să crească în 1970 cu circa 65 la sută față de 1965, într-un ritm mediu anual de 10,5 la sută. In anul 1970, producția industrială va fi de 15,7 ori mai mare decît în anul 1938 și de 3,7 ori mai mare comparativ cu 1959. întreaga producție a anului 1938 se va realiza în 1970 în numai 24 de zile. Iată, tovarăși, o perspectivă care depășește cu mult toate visurile înaintașilor noștri.O atenție deosebită se va acorda în următorii ani dezvoltării bazei energetice ,și electrificării țării, fapt ce a impus elaborarea planului de 10 ani. Conform prevederilor Directivelor, în 1970 producția de energie electrică va ajunge la 32—34 miliarde kWh, ceea ce înseamnă că întreaga producție a anului 1938 seva realiza în 1970 în 12 zile, iar în 1975 în mai puțin de o săptămînă.

Se va continua efortul de dezvoltare cu precădere a industriei grele și îndeosebi a industriei constructoare de mașini: se vor lua măsuri pentru progresul industriei electrotehnice și electronice. In același timp, se va acorda o atenție sporită față de anii precedenți dezvoltării industriei ușoare și industriei alimentare.Crearea unei puternice industrii socialiste, care va asigura ocuparea în sectorul conducător al economiei naționale a majorității populației active a țării, este chezășia vieții îmbelșugate și fericite a poporului român, a dezvoltării continue a societății noastre socialiste, a independenței și suveranității naționale a patriei noastre. Astfel, țara noastră va păși înainte, cot la cot cu toate țările comunității socialiste, pe drumul luminos al socialismului și comunismului.Ținînd seama de rezervele mari de care dispune agricultura noastră și de necesitatea dezvoltării într-un ritm mai mare a producției agricole, proiectul de Directive prevede acordarea de fonduri însemnate — peste 35 miliarde lei — pentru dezvoltarea bazei tehnice-materiale a acesteia, pentru mecanizare, irigații; de asemenea, se prevăd investiții importante pentru creșterea producției de îngrășăminte chimice. Folosind cu pricepere baza tehnică-ma- terială, oamenii muncii din agricultură au sarcina de a asigura sporirea într-un ritm mai înalt a producției agricole vegetale și animale. Există toate condițiile ca prevederea de creștere a producției cu circa 20 la sută să fie nu numai realizată, ci și depășită.Sarcini importante revin în viitorii 5 ani oamenilor muncii din Capitală. Paralel cu îmbunătățirea dotării întreprinderilor existente, se vor construi întreprinderi noi. O a- tenție deosebită va trebui să se a- corde scurtării termenului de construcție a noilor capacități de producție, realizării producției stabilite prin plan în cel mai scurt timp de la darea în folosință. Organizația de partid din Capitală va trebui să manifeste o și mai mare grijă pentru folosirea utilajelor cu care sînt înzestrate întreprinderile. Este necesar să se tragă învățăminte din neajunsurile care au existat în a- ceastă direcție în ultimii ani în cîte- va întreprinderi cum sînt: „Danubiana", Fabrica de radiatoare și băi, Uzinele „23 August" și altele. Eforturi sporite trebuie îndreptate spre creșterea productivității muncii, reducerea prețului de cost, realizarea de economii la consumul de materiale și combustibil. îmbunătățirea calității producției trebuie să stea în continuare, permanent, în centrul preocupărilor tuturor organelor și organizațiilor de partid, ale tuturor oamenilor muncii.Consider că este necesar să se acorde o mai mare atenție eficientei activității economice. Trebuie combătută cu hotărîre tendința de a se nesocoti criteriul eficacității e- conomice sau de a se vorbi despre el numai la adunările festive. Facem eforturi importante pentru dezvoltarea bazei materiale a socialismului, pentru construirea noilor întreprinderi, pentru înzestrarea lor cu tehnică înaintată; trebuie să găsim căile cele mai bune pentru ca aceste investiții să dea maximum de rezultate economice. Nu ne este indiferent cu ce preț se obține un produs, chiar dacă el se realizează la nivelul cel mai înalt.Problema producției, a valorificării tuturor resurselor pentru dezvoltarea ascendentă a societății, a îmbunătățirii condițiilor de viață ale oamenilor muncii este strîns legată de eficiența economică; fiecare leu investit trebuie să aducă un beneficiu. Fără aceasta, tovarăși, pînă la urmă producția nu-și atinge scopul. Clasa muncitoare, clasă conducătoare în statul nostru, face investiții, dezvoltă producția nu numai de dragul producției; ea se gîndește și trebuie să se gîndească la eficacitatea economică a investițiilor, pentru că numai pe această bază asigurăm creșterea venitului național, crearea de noi acumulări în vederea dezvoltării societății socialiste în toate domeniile de activitate.Pentru dezvoltarea economiei noastre, se prevede ca în următorii 5 ani să fie investite 250—260 miliarde lei. Dacă vom calcula, vom vedea că pentru fiecare locuitor se Învestesc anual circa 2 500 lei, iar 

în 5 ani circa 12 500 lei. Iată de ce este necesar să acordăm o atenție deosebită felului cum, și pe ce cheltuim acești bani. Fiecare din cei cărora li s-a încredințat o răspundere mai mare sau mai mică în întreprinderi sau în aparatul de stat răspunde în fața clasei muncitoare, a poporului de felul cum vor fi gospodăriți acești bani. Trebuie să depunem toate eforturile pentru folosirea economicoasă a fondurilor de investiții, pentru utilizarea lor în scopul pentru care au fost alocate, cu rezultate economice maxime.O parte însemnată din volumul total de investiții revine orașului București. Aceasta pune sarcini mari în fața tuturor organelor de partid și de stat din Capitală. Sînt necesare măsuri de îmbunătățire a activității de proiectare și de execuție, lucru la care s-au referit, de altfel^ mai mulți tovarăși în cadrul conferinței. Nu doresc să insist asupra lor, dar cred că Conferința organizației de partid din București, unde își desfășoară activitatea majoritatea întreprinderilor sau institutelor de proiectare, trebuie să a- tragă atenția asupra necesității îmbunătățirii activității acestor instituții. Ele trebuie să dea proiecte mai bune, care să țină seama de cerințele tehnicii avansate, dar care, totodată, cu minimum de cheltuială, să asigure o maximă eficiență economică a întreprinderilor proiectate.Sume importante sînt alocate pentru construcția de locuințe, pentru dezvoltarea bazei materiale a învățămîntului și a cercetărilor științifice. Se vor construi circa 300 000 de apartamente, din care aproape o treime în București; se va îmbunătăți confortul apartamentelor prin creșterea spațiului de locuit și perfecționarea finisajului. în realizarea noilor construcții trebuie să se dea dovadă de mai mult spirit inovator, să se renunțe la tendința de uniformizare a soluțiilor arhitecturale, în anii viitori va începe construcția în București a Politehnicii, a Centrului de televiziune și a Teatrului Național.Realizarea obiectivelor cincinalului cere din partea organizației de partid București măsuri serioase pentru îmbunătățirea activității întreprinderilor de construcții și a activității de proiectare.în continuare, primul secretar al C.C. al P.M.R. a spus:Dezvoltarea producției industriale și agricole, prevăzută de proiectele de Directive, va duce la creșterea venitului național cu circa 40 la sută, într-un ritm mediu anual de circa 7 la sută. în 1970 venitul național pe locuitor va fi de 4,5 ori mai mare decît în 1938. Salariul real al oamenilor muncii se prevede să crească pînă în 1970 cu 20-25 la sută față de 1965.Organele și organizațiile de partid vor trebui să manifeste și mai multă atenție față de condițiile de muncă și de viață ale oamenilor muncii, față de realizarea tuturor prevederilor de creștere a nivelului de trai al poporului.
Tovarăși,Trăim într-o epocă de mari prefaceri revoluționare, caracterizată și prin înfăptuirea unei noi revoluții tehnice de o amploare fără precedent. Socialismul creează toate condițiile pentru ca cuceririle științei și tehnicii să fie puse la baza organizării activității economice, a dezvoltării întregii societăți. în proiectul de Directive se vorbește despre necesitatea îmbunătățirii continue a activității științifice, în pas cu dezvoltarea științei universale. Multe ramuri ale activității de cercetare științifică au realizări de seamă și se bucură de o înaltă apreciere, atît în țară cît și peste hotare. Cu toate acestea sînt domenii de activitate științifică unde mai avem multe de făcut. Este greșită părerea că dacă poți importa utilaje sau mașini din străinătate, procese tehnologice sau licențe, nu mai trebuie să desfășor! activitate de cercetare proprie. A- ceastă concepție duce la rămînerea în urmă nu numai în domeniul cercetării științifice, dar, în ultimă instanță, în dezvoltarea economică și socială.Dezvoltarea în ritm susținut a construcției socialiste cere îmbunătățirea continuă a activității științifice, îmbinarea armonioasă a cercetării fundamentale cu cercetarea 

aplicativă puse în slujba economiei și culturii. în conferință, mai mulți tovarăși s-au referit la importanța activității de cercetare științifică. Viața a dovedit că nu se poate face o împărțire artificială a celor două domenii; de multe ori, pornind de la cercetarea aplicativă, s-a ajuns la descoperiri fundamentale care au rămas în istoria societății omenești. De aceea, noi considerăm că este necesar ca cercetarea fundamentală și cea aplicativă să se îmbine armonios, să meargă mînă în mină, să se completeze reciproc și, împreună, să slujească interesele poporului, progresul științei și culturii.Este necesar ca oamenii de știință să participe și mai activ la rezolvarea. tuturor problemelor construcției socialiste, atît în economie cît și în celelalte domenii de activitate, în București există, după cum se știe, cele mai multe institute de cercetare științifică. Sîntem convinși că comuniștii din Capitală care lucrează în acest domeniu își vor îndeplini cu cinste sarcinile care le revin.în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus :Complexitatea tot mai mare a o- biectivelor construcției socialiste impune îmbunătățirea continuă a muncii de conducere în toate domeniile de activitate. O dată cu creșterea răspunderii personale a fiecărui activist de partid și de stat, este necesară dezvoltarea muncii și a răspunderii colective în conducerea activității economice și de stat. Numai prin consultarea celor mai buni activiști de partid și de stat, a celor mai buni specialiști, prin unirea gîndirii și eforturilor colective, vom putea obține rezultatele cele mai înalte în activitatea noastră.Proiectul de Statut al partidului acordă o atenție deosebită creșterii continue a rolului conducător al partidului în toate domeniile de activitate. Prevederile noului Statut oglindesc forța, unitatea și democratismul partidului nostru, democratism care caracterizează, de altfel, întreaga noastră societate socialistă.Hotărîrea plenarei Comitetului Central de a propune Congresului al IV-lea ca partidul să se numească Partidul Comunist Român corespunde profundelor transformări ce au avut loc în țara noastră, caracterului de clasă, revoluționar al partidului nostru, cît și scopului final — construcția societății comuniste.Organizația de partid din Capitală este cea mai puternică organizație locală. Ea numără peste zece la sută din numărul total al membrilor și candidaților de partid, dispune de un puternic activ de partid și de stat și are toate condițiile să-și îndeplinească cu succes marile sarcini ce-i revin în anii următori. Este necesar ca Comitetul orășenesc de partid București, comitetele raionale, toate comitetele de partid și birourile organizațiilor de bază să pună în centrul atenției lor munca colectivă, ca factor hotă- rîtor al desfășurării în condiții bune 
a întregii activități de partid; să acorde mai multă atenție organizării îndeplinirii hotărîrilor, repartizării activiștilor de partid în munci corespunzătoare capacităților lor politice și profesionale, promo- vîndu-i cu mai multă încredere pe cei ce prin activitatea lor au dovedit că nu precupețesc nici un e- fort pentru traducerea în viață a liniei partidului, slujesc cu devotament patria, poporul.Creșterea rolului organizațiilor de partid în conducerea întregii activități de construcție a socialismului cere ridicarea continuă a nivelului ideologic și de cultură generală al comuniștilor. însușirea marxism- leninismului nu înseamnă, după cum vă reamintiți că spunea Lenin, învățarea mecanică a unor teze generale despre comunism, ci însușirea științei și culturii celei mai înaintate. în această direcție trebuie să-și desfășoare activitatea propaganda de partid ; organele noastre de partid trebuie să ajute la ridicarea nivelului de cunoștințe generale al tuturor comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii.Trebuie să avem în vedere că mai continuă să se facă simțite influențe ale ideologiei burgheze, care pătrund pe diferite căi și din afară. Consider că bine au făcut acei tovarăși 

care în cadrul conferinței s-au referit la această problemă. Contactul, legătura permanentă cu tot ceea ce e mai bun în cultura și știința universală nu înseamnă preluarea necritică a tot ceea ce se produce peste hotare; dimpotrivă, aceasta cere o atitudine critică, distingerea a ceea ce e just, folositor poporului nostru, construcției socialiste, de ceea ce trebuie respins ca necorespunzător societății noastre.Lărgirea democrației socialiste — a spus în continuare vorbitorul — participarea activă a maselor^ largi populare la dezbaterea tuturor problemelor vieții de partid și de stat, a politicii noastre interne și internaționale cer o activitate neobosită de explicare și lămurire a liniei generale a partidului. în același timp, este necesar să ținem trează vigilența revoluționară, să nu uităm că elemente aparținînd claselor dispărute, fără nici o perspectivă istorică în patria noastră, mai încearcă cite o dată să strecoare ici-colo, mentalități străine modului de a gîndi și trăi al poporului nostru. Asemenea manifestări trebuie combătute prin mobilizarea largă a oamenilor muncii, prin opinia de masă. Să folosim mai activ și mai intens în munca noastră asemenea metode care oglindesc democratismul societății noastre socialiste.Un rol de seamă revine în privința aceasta organizațiilor obștești. Sindicatele trebuie să desfășoare o muncă susținută, să mobilizeze mai larg oamenii muncii, atît în îndeplinirea sarcinilor de producție, în întărirea controlului obștesc, cît și la participarea activă pentru rezolvarea tuturor problemelor construcției socialiste.După cum se subliniază în proiectul de Statut, formarea tinerei generații de constructori ai socialismului și comunismului e o sarcină de onoare a întregului nostru partid. De aceea, organele și organizațiile de partid trebuie să pună în centrul activității lor, ca o preocupare permanentă, educarea tineretului în spiritul dragostei de muncă, al respectului față de tradițiile de luptă ale clasei muncitoare, ale poporului, al devotamentului față de partid și patria socialistă, în spiritul păcii și prieteniei între popoare.în continuare, referindu-se la activitatea de creație literar-artistică, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus :Am ascultat cu multă plăcere cele spuse aici de tovarășii Radu Beligan, Titus Popovici, Zaharia Stancu. Ei ne-au relatat despre viața țăranilor din Țara Crișului, despre cei din Teleorman ; ne-au vorbit de asemenea despre aprecierile deosebit de frumoase de care se bucură oamenii noștri de artă dincolo de hotarele țării. Toate acestea ne-au bucurat. Este adevărat că avem multe lucruri bune, multe realizări prin care arta, literatura noastră au contribuit și contribuie la ridicarea nivelului general de cultură al întregului popor, la crearea omului nou. Dar oamenii muncii doresc și mai mult. Nu avem de loc intenția să le spunem creatorilor de artă cum să scrie, cum să picteze, cum să compună sau cum să interpreteze pe scenă. Acestea sînt într-adevăr, așa cum spunea tovarășul Beligan, meserii care trebuie învățate. Fiecare redă fenomenele vieții prelucrîndu-le artistic în felul său, cu înțelegerea și talentul său. Dar, una este forma de prezentare, expresia artistică, în diverse stiluri, și alta conținutul operei de artă. Ceea ce poporul nostru dorește de la oamenii de artă este ca operele lor să redea veridic viața, preocupările, lupta sa, să se identifice cît mai deplin cu aspirațiile sale și să exprime cît mai plastic viața minunată de astăzi, făurită sub conducerea gloriosului nostru partid comunist, în Capitală își desfășoară activitatea o parte însemnată a oamenilor noștri de artă și literatură, ceea ce pune în fața organizației de partid din București sarcini deosebite și în acest domeniu de activitate.
Tovarăși,Realizările obținute de poporul nostru in construcția socialistă sînt o contribuție la victoria socialismului și păcii în lumea întreagă. România își întemeiază politica sa externă pe prietenia și colaborarea strînsă cu țările socialiste, dezvoltând în același timp relații de colaborare cu toate țările, indiferent de orînduirea lor socială.După cum este cunoscut, cursul 

evenimentelor internaționale este din ce în ce mai mult determinat de forțele socialismului și păcii care se ridică cu hotărîre împotriva politicii imperialismului. Cu toate acestea, nu se poate să nu subliniem că în ultimul timp cercurile imperialiste au trecut la o serie de acțiuni agresive ce pun în pericol pacea omenirii. Intervenția în Vietnamul de sud și bombardarea teritoriului R.D. Vietnam arată că cercurile imperialiste din S.U.A. nu au renunțat la încercarea de a-și impune cu forța dominația. Sînt pe deplin îndreptățite îngrijorarea stârnită de aceste acțiuni în rîndul tuturor popoarelor, mînia cu care popoarele se ridică împotriva politicii agresive a imperialismului american.Poporul român condamră cu toată tăria aceste acte agresive și cere încetarea lor imediată, își exprimă deplina solidaritate cu lupta poporului vietnamez, cere ca poporul vietnamez să fie lăsat să-și rezolve singur problemele sale interne.Provoacă, de asemenea, îngrijorare intervenția S.U.A. în Republica Dominicană, sub pretextul așa- zisului „pericol comunist". Pînă și presa burgheză și-a pus întrebarea: oare pentru cei 70 de comuniști cît s-a declarat de către persoane oficiale că ar fi participat la evenimentele din Republica Dominicană, trebuiau trimiși mai bine de 30 000 de militari americani ? Desigur că pretextul invocat nu a putut fi crezut de nimeni. Este îndreptățită întrebarea pe care și-o pune opinia publică: cît valorează cuvintele despre pace rostite de diferiți conducători americani, cînd ei trimit trupe și avioane în diferite părți ale lumii, ucigînd fără justificare bărbați, femei și copii ?Intensificarea acțiunilor agresive ale cercurilor imperialiste cere și mai imperios unirea tuturor forțelor păcii pentru zăgăzuirea acestor acțiuni, pentru salvgardarea păcii. Mai mult ca oricînd, este necesară întărirea unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești mondiale, a mișcării de eliberare națională, a tuturor forțelor care se pronunță împotriva politicii războinice a imperialiștilor. Acționînd unite, aceste forțe sînt în stare să împiedice dezlănțuirea unui nou război mondial.împreună cu celelalte țări socialiste, cu toate statele iubitoare de pace, R. P. Română se pronunță cu hotărîre pentru încetarea cursei înarmărilor, interzicerea și distrugerea armelor nucleare, desființarea blocurilor militare, retragerea trupelor și lichidarea bazelor străine de pe teritoriul altor state, înfăptuirea dezarmării. Țara noastră consideră că trebuie înlăturate rămășițele celui de-al doilea război mondial prin semnarea Tratatului de pace german.Ne exprimăm deplina solidaritate cu lupta de eliberare națională a popoarelor subjugate. Popoarele trebuie lăsate să-și hotărască liber soarta lor, fără nici un amestec din afară Considerăm că fiecare popor, mare sau mic, trebuie să-și aducă o contribuție activă la apărarea păcii în lume.Partidul Muncitoresc Român șl guvernul Republicii Populare Române vor milita în continuare pentru întărirea unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești, pentru unirea tuturor forțelor păcii, vor dezvolta relațiile de colaborare cu toate țările, indiferent de orînduirea lor socială. La baza relațiilor internaționale trebuie să stea respectarea principiilor independenței și suveranității, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne ale altor popoare. Numai pe această bază se pot dezvolta relații normale, de adevărată egalitate între state.
Dragi tovarăși.Oamenii muncii din Capitală, la fel ca întregul nostru popor, întîmpină cel de-al IV-lea Congres al partidului prin muncă plină de a- vînt pentru înflorirea patriei noastre socialiste.Urez comuniștilor și tuturor cetățenilor orașului București noi succese în realizarea sarcinilor ce le revin în construcția societății socialiste.
(Cuvtntarea a fost subliniată <n repetate rtnduri de participanții la 

conferință cu aplauze puternice, 
prelungite).
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Conferința organizației 
de partid a orașului București

Dezbaterea aprofundată a proiectelor de Directive ale Congresului al IV-Iea șl a proiectului de Statut al partidului, aprobarea unanimă, entuziastă a programului însuflețitor de înflorire a patriei și ridicare a bunăstării poporului, analizarea celor mai eficace căi și mijloace menite să asigure creșterea capacității de organizare și mobilizare a organizațiilor de partid — au constituit esența lucrărilor Conferinței organizației orășenești de partid București desfășurate în zilele de 11—12 iunie.Bilanțul bogat al activității comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din Capitală, marile transformări înnoitoare din înfățișarea Bucureștiului, precum și perspectivele ce i se deschid în viitorul cincinal, sarcinile ce rezultă pentru organizațiile de partid au fost cuprinzător analizate în darea de seamă prezentată de tov. Florian 
Dănălache, prim-secretar al Comitetului orășenesc P.M.R.-Bucu- rești.Darea de seamă a relevat că, în anii 1960—1964, în Capitală au fost construite și puse în funcțiune peste 40 de întreprinderi și secții noi, au fost dezvoltate și reuti- late aproape toate fabricile și uzinele existente. Semnificativ pentru ritmul dezvoltării economice este faptul că producția globală industrială ce se va realiza în acest an în București va fi de 2,3 ori mai mare față de 1959, iar nivelul producției industriale prevăzut pentru 1965 va depăși cu peste 90 la sută producția României în anul 1938.Numeroasele construcții de locuințe și social-culturale au făcut din Capitala noastră un oraș modern. demn de epoca socialismului. In ultimii 10 ani aproape un sfert din populația orașului s-a mutat în locuințe noi. S-a dezvoltat rețeaua de magazine și complexe comerciale moderne, a școlilor, cinematografelor, policlinicilor și altor obiective social-culturale. Numai pentru ocrotirea sănătății și prevederi sociale s-au cheltuit, în ultimii cinci ani, din bugetul Sfatului popular al Capitalei peste 2,7 miliarde de lei.înalta conștiință socialistă a maselor, munca politică a organizațiilor de partid se reflectă în îndeplinirea și depășirea planului de stat pe anul trecut în toate ramurile economiei Capitalei. în primele cinci luni ale acestui an, planul la producția globală industrială a fost realizat în proporție de 102,1 la sută, iar productivitatea muncii — de 101,3 la sută. Rezultate bune au fost obținute și în îmbunătățirea calității produselor. In cinstea celui de-al IV- lea Congres al partidului, colectivele întreprinderilor din Capitală s-au angajat să depășească producția planificată pe acest an cu 450 milioane de lei, productivitatea muncii cu peste 1 la sută, să obțină economii suplimentare în valoare de 255 milioane de lei și 200 milioane lei beneficii peste plan.Vorbitorul a arătat că în anii noului cincinal se prevede să fie date în funcțiune Centrala electrică de termoficare-Sud, Fabrica de elemente electronice de automatizare, Fabrica de cabluri telefonice și pile galvanice, Fabrica de prefabricate pentru locuințe Militari. In lumina sarcinilor prevăzute în proiectele de Directive, organizațiile de partid vor trebui să acorde toată atenția folosirii cu maximă eficacitate economică a investițiilor, a tehnicii moderne, îmbunătățirii ritmicității producției.Darea de seamă a subliniat că îndeplinirea sarcinilor prevăzute de proiectele de Directive impune creșterea continuă a capacității de organizare și mobilizare a organizațiilor de partid din întreprinderi și instituții, din unitățile comerciale și așezămintele social-culturale, intensificarea muncii pentru educarea comunistă a membrilor de partid și dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor, mobilizarea oamenilor muncii la lupta pentru înfăptuirea politicii partidului.Conferința a dezbătut pe larg problemele legate de mai buna organizare a procesului de producție și creșterea eficacității economice a activității întreprinderilor, folosirea chibzuită a fondurilor de investiții, subliniind necesitatea realizării integrale a sarcinilor viitorului plan cincinal. Numeroși vorbitori au înfățișat experiența pozitivă dobîndită de organizațiile de partid și colectivele de întreprinderi, au criticat neajunsurile existente și au făcut propuneri de îmbunătățire a muncii.Ing. Aurel Bozgan, director general al Fabricii de mașini-unelte și agregate, referindu-se la sarcinile ce revin colectivului uzinei pe baza proiectelor de Directive, a arătat că eforturile muncitorilor și tehnicienilor sînt concentrate spre realizarea intr-un termen cit mai scurt a programului de asimilare în fabricație a mașinilor-unelte și organizarea producției de agregate. Pornind de la ritmul impetuos al dezvoltării industriei din Capitală, vorbitorul a propus să fie studiate posibilitățile de extindere a în- vățămîntului profesional pentru a se asigura pregătirea unui număr mai mare de strungari, frezori, ra- botori, rectificatori, necesari atît întreprinderilor existente, cît și celor care se vor construi.Ing. Rovin Bustan, director general al uzinelor „Vulcan", a arătat că muncitorii și tehnicienii u- zinei au salutat cu entuziasm proiectele de Directive, exprimîndu-și hotărîrea de a munci fără preget 

pentru a înfăptui sarcinile ce 

decurg pentru colectivul întreprinderii. Scoțînd în evidență importanța indicației cuprinse în proiectul de Directive în legătură cu mărirea vitezei de rotație a mijloacelor circulante, el a relevat că în unele întreprinderi mai e- xistă mari stocuri supranorma- tive de materiale. Aceasta se datorește, în primul rînd, ministerelor beneficiare care nu emit comenzile din timp, deter- minînd astfel întreprinderile să se aprovizioneze cu materii prime pe baza unor norme de consumuri care nu pot fi prevăzute cu precizie. Vorbitorul a propus ca pentru producția de utilaje unicate ministerele beneficiare să dea comenzile cu cel puțin o jumătate de an înainte, iar Ministerul Industriei Metalurgice, în colaborare cu Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, să emită repartițiile de materiale în timp util.în cuvîntul său, tov. Ionică Cris- 
tea, prim-secretar al Comitetului raional de partid Grivița Roșie, s-a referit la vastele perspective de înflorire a patriei pe care le deschid proiectele de Directive, la puternicul avînt în muncă cu care colectivele întreprinderilor din raion întîmpină Congresul partidului. El a subliniat că marea majoritate a cadrelor de conducere din întreprinderile raionului se bucură, pe drept cuvînt, de prestigiu prin competența lor. Mai sînt însă directori de fabrici care nu fac eforturi pentru a-și dezvolta pregătirea, pentru a îmbunătăți organizarea procesului de producție. Direcțiile generale tutelare din ministere ar trebui să se ocupe în mai mare măsură de îndrumarea activității acestor întreprinderi. Acolo unde conducerile ministerelor și comitetul raional de partid au intervenit la timp — cum a fost cazul cu întreprinderea de reparații auto nr. 17, care anul trecut a fost reprofilată — probleme dintre cele mai complexe și-au găsit rezolvare intr-un termen scurt.Problemele legate de continua îmbunătățire a activității șantierelor de construcții de locuințe au fost larg analizate în cuvîntul tov. Ion Cosma, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular al Capitalei. în perioada șesenalului, în Capitală au fost construite peste 77 009 de apartamente; arhitecții, proiectanții și constructorii au acumulat o bogată experiență, reușind să accelereze ritmul lucrărilor, să îmbunătățească gradul de confort al apartamentelor Dar cînd se analizează calitatea apartamentelor trebuie a- vute în vedere atît finisajul, structura de rezistență, cît și funcționalitatea noilor locuințe. Apare indicat să se revadă actuala structură a apartamentelor, care din punct de vedere constructiv se dovedește a nu fi întotdeauna cea mai corespunzătoare. în continuare, vorbitorul s-a referit la necesitatea ca sfaturile populare să cunoască indicatorii de plan pe o perioadă mai îndelungată, spre a a- sigura o gospodărire judicioasă a fondurilor. Totodată, el a propus ca la aprobarea unui ansamblu de locuințe să fie alocate concomitent fonduri pentru mijloace de transport, spații comerciale etc., iar fondurile să nu fie dispersate la mai multe organe tutelare.în cuvîntul său, ing. Petre Tur- 
eu, director general al uzinelor „23 August", pornind de la marile sarcini puse de proiectele de Directive în fața întreprinderilor, s-a oprit în mod deosebit asupra îndatoririlor privind îndeplinirea în bune condiții a obligațiilor contractuale. După ce a prezentat un bilanț al succeselor obținute de colectivul uzinelor „23 August", care colaborează cu un mare număr de întreprinderi constructoare de mașini din țară, el a arătat că uneori uzina nu realizează prevederile planului de cooperare. Aceasta se datorește atît unor deficiențe de organizare a muncii, cît și sprijinului insuficient acordat de Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini în aprovizionarea ritmică cu materiale, dotarea unor secții cu utilajele strict necesare, crearea din timp a condițiilor tehnice-materiale corespunzătoare schimbărilor ce survin în procesul de fabricație.Relevînd că sarcinile calitativ superioare puse de proiectele de Directive în fața colectivelor de întreprinderi impun creșterea preocupării pentru perfecționarea pregătirii profesionale a muncitorilor, îndeosebi a tinerilor, tov. Dan 
Marțian, prim-secretar al Comitetului orășenesc București al U.T.M., a arătat că este necesar să se acorde mai multă atenție cursurilor de ridicare a calificării, cu atît mai mult cu cit conducerile unor întreprinderi și ministere manifestă tendința de a trece această sarcină exclusiv pe seama organizațiilor de tineret și sindicale. Ar trebui ca organele tutelare să precizeze clar răspunderea directă a conducerilor de întreprinderi pentru ridicarea calificări’ profesionale a muncitorilor, solici- tînd, bineînțeles, sprijinul organizațiilor obștești. Dat fiind că acum absolvenții școlilor profesionale, la repartizarea în producție, sînt încadrați în aceeași categorie de salarizare cu cei ce se califică prin cursuri de scurtă durată la locul de muncă, ar fi util să se aducă îmbunătățiri sistemului de încadrare.Conferința a dezbătut pe larg problemele privind continua perfecționare a stilului și metodelor de muncă ale organizațiilor de partid, creșterea competenței și a rolului lor mobilizator și organizator în viața fiecărui colectiv.

Numeroși delegați, printre care tov. Nicolae Gîrbă, prim-secretar al Comitetului raional P.M.R. Nicolae Bălcescu, Lina Cioba- 
nu, prim-secretar al Comitetului raional P.M.R. 1 Mai, 
Constantin Stanciu, muncitor la uzinele „Timpuri noi', Eleonora 
Cojocaru, secretar al comitetului de partid al Fabricii de confecții și tricotaje București, s-au referit la îndatoririle ce revin organizațiilor de partid privind ridicarea continuă a nivelului activității lor.Relevînd că proiectul de Statut al P.C.R. sintetizează experiența bogată dobîndită de partidul nostru, tov. Ion Savu, secretar al comitetului orășenesc de partid, a scos în evidență preocuparea permanentă a comitetului orășenesc, a comitetelor raionale pentru aplicarea consecventă a normelor democrației interne de partid. Principiul muncii colective s-a încetățenit în întreaga activitate a organelor și organizațiilor de partid din Capitală. De asemenea, el a amintit unele rezultate obținute prin folosirea unor metode diferențiate de îndrumare a activității organizațiilor de partid. Cu toate acestea, nu toți membrii comitetului orășenesc participă la îndrumarea și controlul organizațiilor de bază. Relevînd îmbunătățirea activității organizațiilor de partid din ministere și instituții centrale, vorbitorul a remarcat totodată unele neajunsuri în ce privește educarea lucrătorilor din aparatul de stat în spiritul răspunderii ce le revine pentru întărirea continuă a disciplinei de stat, al creșterii operativității în rezolvarea sarcinilor. Caracteristic, de pildă, pentru slabul spirit de exigență din munca organizației de partid de la Ministerul Comerțului Interior este faptul că la conferința pentru dare de seamă și alegeri singurele critici ce s-au făcut auzite au fost cele referitoare la lipsurile unor unități din exterior și ale unui funcționar de stat care nu mai lucra în minister de cîteva luni. Comitetul orășenesc va trebui să sprijine în mai mare măsură organizațiile de partid din instituțiile centrale în vederea ridicării activității lor la nivelul sarcinilor actuale.Evocînd eroicele tradiții de luptă ale partidului nostru din anii ilegalității, pensionarul Ion Turcu, vechi militant al partidului, a arătat că prevederile proiectului de Statut reafirmă îndatoririle de mare răspundere care revin comuniștilor pentru a fi la înălțimea înaltului titlu de membru al partidului care a condus poporul nostru, prin mari bătălii de clasă, la victoria deplină a socialismului. „Am primit cu deosebită satisfacție propunerea de schimbare a denumirii partidului nostru în „Partidul Comunist Român". A- ceastă denumire, care corespunde pe deplin caracterului și țelului partidului, este scumpă inimii fiecărui om al muncii, întrucît de numele de comunist sînt legate luptele și jertfele celor mai buni fii ai clasei muncitoare, ai poporului, marile noastre victorii. Cu bucurie am aflat de propunerea făcută la ultima plenară a Comitetului Central de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, prim-secretar al C.C. al P.M.R., ca membrilor P.M.R. care în anii regimului burghezo-moșie- resc, fără să fi fost membri de partid, au desfășurat o activitate permanentă în mișcarea revoluționară sub conducerea directă a Partidului Comunist Român sau în organizațiile de masă conduse de partid și au avut o comportare demnă față de dușmanul de clasă, să li se acorde vechimea în partid din momentul intrării în mișcarea revoluționară. Aceasta ilustrează prețuirea înaltă cu care partidul înconjoară pe militanții mișcării noastre revoluționare".Principalul centru cultural al țării, în care se desfășoară o efervescentă activitate ideologică, Capitala va cunoaște în anii următori o nouă și puternică dezvoltare a instituțiilor științifice și cultura
le. Acad. D. Dumitrescu, secretar- prim al Academiei R.P.R., prof. C. 
Dinculescu, rectorul Institutului politehnic „Gheorghe Gheorghiu- Dej", ing. Octavian Victor Groza, directorul Institutului de studii și proiectări hidroenergetice, au analizat în cuvîntul lor sarcinile de cinste ce revin intelectualității în lumina proiectelor de Directive, au relevat deosebita însemnătate a întîlnirilor recente ale conducătorilor de partid și de stat cu oamenii de știință, artă și cultură,— Necesitatea continuei ridicări a nivelului activității de cercetare, subliniată în proiectele de Directive, decurge din locul ocupat de știință în dezvoltarea bazei tehnice-materiale a societății — a spus acad. Ștefan Milcu, vicepreședinte al Academiei R.P.R. Recenta întîlnire a conducătorilor de partid și de stat cu oamenii de știință a pus mai bine în lumină răspunderile ce ne revin în această perioadă. Cu drept cuvint se recomandă în proiectele de Directive orientarea generală a activității științifice pe baza îmbinării armonioase a cercetărilor fundamentale cu cele aplicate. Numai legătura între aceste două fețe ale unui proces unic asigură valorificarea socială a muncii științifice. Pentru etapa în care ne găsim prezintă un interes de prim plan cercetările aplicative. Sporirea cu peste 30 la sută a prevederilor bugetare pentru finanțarea cercetării în perioada 1966—1970 va face posibilă perfecționarea metodică și tehnică a cercetărilor științifice. Vorbitorul a arătat că apare indicat 3tudiul unor metode organizatorice, 

care să permită o mai bună folosire a bazei tehnice-materiale pe baza colaborării între institutele de cercetări; organizarea unor laboratoare tehnice-metodice în institutele existente.Amploarea transformărilor revoluționare din viața țării în anii puterii populare, minunatele perspective de înflorire a României socialiste prin realizarea prevederilor proiectelor de Directive, încrederea și entuziasmul cu care masele înfăptuiesc politica partidului, unitatea de nezdruncinat a întregului popor în jurul partidului au fost cuprinzător evocate în cuvîntul academicianului Za- 
haria Stancu. După ce a subliniat convingerea intelectualității că, militind pentru înfăptuirea politicii partidului, își îndeplinește o înaltă îndatorire patriotică, slujește interesele fundamentale ale poporului, vorbitorul a arătat că scriitorii, oamenii de cultură își vor consacra toate forțele creatoare în lupta pentru înflorirea patriei socialiste.Oamenii de artă au datoria să creeze cărți, filme, piese în care să se oglindească pregnant cum muncesc, trăiesc, iubesc, gîndesc, visează și luptă oamenii de azi, a spus scriitorul Titus Popovici. „Avem ce spune lumii. Dar trebuie să o facem în așa fel încît. să ni se poată aplica o formulă din ce în ce mai încetățenită în viața noastră : la nivelul tehnicii mondiale. Marii noștri înaintași, care au scris pagini de mii de ori muncite în nopți de veghe, în căutarea cuvîntului unic care să exprime adevărul, ne stau în față ca exemplu și îndemn".Amintind de succesele obținute recent de Teatrul de Comedie pe scena Teatrului Națiunilor la Paris, de filmul „Pădurea spînzura- ților" la festivalul de la Cannes, de ecoul internațional al altor manifestări românești în domeniul artelor plastice și muzicale, artistul poporului Radu Beligan a subliniat că meritul aprecierilor e- logioase care se fac peste hotare la adresa artei noastre revine partidului, care a creat condiții propice înfloririi culturii și artei în țara noastră. în lumina concluziilor desprinse de la întîlnirea conducătorilor de partid și de stat cu oamenii de cultură și artă, vorbitorul a relevat însemnătatea unor ample confruntări de păreri, a ascuțirii spiritului critic spre a diferenția strălucirea reală de virtuozitatea formală, valoarea de mediocritate, unicatul de producția în serie a lucrărilor de artă de oriunde ar veni. în continuare, vorbitorul a solicitat teatrele și studiourile cinematografice să acorde un sprijin mai eficient formării de dramaturgi și scenariști din generația tînără ; un rol pozitiv l-ar putea avea în acest domeniu crearea unor „ateliere de dramaturgie" pe lingă fiecare teatru, stabilirea unei legături mai strînse, încă din perioada studenției, a viitorilor actori, regizori, scenografi cu lumea teatrelor, ceea ce ar putea fi înlesnit prin trecerea Institutului de artă teatrală și cinematografică din sub- ordinea Ministerului învățămîntu- lui în aceea a C.S.C.A.Acad. Gheorghe Mihoc, rectorul Universității 1 din București, referindu-se Ia sarcinile ce revin în- vățămîntului superior în lumina prevederilor cuprinse în proiectele de Directive, a arătat că în centrul preocupărilor cadrelor didactice se află îmbinarea muncii pentru pregătirea profesională a viitorilor specialiști cu aceea de educare a lor în spiritul înaltelor idealuri ale societății socialiste. Necesitatea perfecționării continue a pregătirii universitare pune în fața cadrelor didactice sarcina de a cultiva în rîndul tineretului pasiunea pentru studiu neîntrerupt și aprofundat, deprinderea de a munci independent, dorința de a fi mereu la curent cu noile descoperiri ale științei. Pentru a fi mereu la înălțimea acestei misiuni, cadrele didactice trebuie să desfășoare ele însele o bogată activitate științifică, în lumina proiectelor de Directive care prevăd începerea utilizării energiei nucleare pentru producerea de energie electrică și termică, apare indicată creșterea ponderii studiilor de fizică atomică.în cadrul lucrărilor conferinței au mai luat cuvîntul numeroși alți delegați.

★Conferința a adoptat în unanimitate o rezoluție care exprimă deplina adeziune față de proiectele de Directive ale Congresului al IV-lea și proiectul de Statut al partidului. Conferința a adoptat, de asemenea, o hotărîre care prevede măsuri pentru continua ridicare a nivelului muncii organizațiilor de partid din Capitală, perfecționarea activității organelor locale de stat și economice.în încheierea primei părți a lucrărilor conferinței a luat cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu, prim- secretar al C.C. al P.M.R.A fost apoi ales noul comitet orășenesc, precum și comisia de revizie și delegații la Congres, în prima ședință plenară a comitetului orășenesc a fost reales în funcția de prim-secretar tov. Flo
rian Dănălache, membru al C.C. al P.M.R.Delegații la conferință au adoptat textul unei telegrame adresate C.C. al partidului în care exprimă hotărîrea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din Capitală, de a lupta neobosit pentru înfăptuirea mărețelor sarcini ce vor fi trasate de Congresul al IV-lea al partidului.

Tudor OLARU 
Gheorghe RADEL

ȘTIRI CULTURALEComitetul de Stat pentru Cultură și Artă organizează anual — în perioada lunilor de vară — „Festivalul cîntecului, dansului și portului popular' in stațiunile de pe litoral și Valea Prahovei. Festivalul are scopul de a populariza valorile și frumusețile artei noastre populare în rîndul oamenilor muncii veniți la odihnă ca și ale turiștilor străini. Anul acesta, festivalul se va desfășura în perioada 1—8 august în stațiunile Mamaia, Eforie-Sud, Constanța, Mangalia, Sinaia și Predeal. La festival vor participa 9 ansambluri folclorice de artiști a- matori din regiunile Banat, lași, Brașov, Bacău, București, Cluj, Do- brogea, Hunedoara și Ploiești.Cu acest prilej, vor fi prezentate spectacole și pe scenele teatrelor de vară din București.
★Ieri seară, Teatrul „Barbu Dela- vrancea” a prezentat în premieră

I E A T R f
Sala Palatului R. P. Române : Pălăria 

florentină (spectacol prezentat de Tea
trul Muncitoresc C.F.R. — orele 19,30). 
Teatrul de operă și balet : Lacul lebe
delor (orele 11), Manon (orele 19,3Q). 
Teatrul de stat de operetă (la Teatrul 
de Vară din parcul Herăstrău) : Prințe
sa circului (orele 20). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (sala Comedia) : Oa
meni și șoareci (orele 15,30), Maria 
Stuart (orele 20), (sala Studio) : Patima 
de sub ulmi (orele 10), O femeie cu 
bani (orele 20). Teatrul de Comedie : 
Casa inimilor sfărîmate (orele 20). Tea
trul ,.Lucia Sturdza Bulandra" (sala din 
Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Privește 
înapoi cu mînie (spectacol prezentat de 
Teatrul maghiar de stat Satu Mare — 
orele 16), Citadela sfărîmată (spectacol 
prezentat de Teatrul de stat Petroșeni 
— orele 20). Teatrul ,,C. I. Nottara" 
(sala Magheru) : Colombe (orele 19,30), 
(sala Studio) : Sonet pentru o păpușă 
(orele 16), 3.3.3. (orele 20), (la Teatrul 
de vară din parcul 23 August) : Opt 
femei (orele 20). Teatrul ,,Barbu Dela- 
vrancea" (Șos. Ștefan cel Mare nr. 34): 
Iubesc pe al 7-lea (orele 20). Teatrul 
Mic (Str. C. Miile nr. 16) : Doi pe un 
balansoar (orele 11), Vulpile (orele 20). 
Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" 
(sala Savoy) : Revista dragostei (orele 
20), (grădina Boema) : Veselie la 174 
(orele 20). Ansamblul artistic al C.C.S. 
(Str. Lipscani nr. 59) : Așa se joacă pe 
la noi (orele 20). Circul de stat : Allo, 
ici Paris ! (orele 16 și orele 20).

CINEMATOGRAFE
Laleaua neagră — film pentru ecran 

panoramic : Patria (9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30; 
19 ; 21,30). Oliver Twist : Republica 
(9 : 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15), 
Capitol (8,45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ;
18,45 ; 21,15 ; la grădină — orele 20,15), 
Arenele Libertății (Parcul Libertății — 
orele 20,15), Modern (10 ; 12,15 ; 14,30 ; 
16,45; 19; 21,15). Hocheiștii — cinema
scop : Luceafărul (9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16,15 i 18,30 ; 20,45), Aurora (10 ; 12 ; 
14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). Rocco și frații 
săi (ambele serii) : Carpați (8,45 ; 12 ;
15.15) . Winnetou — cinemascop : Bucu
rești (9,30; 11,45; 14; 16,45; 19;
21.15) , Stadionul Dinamo (Șos. Ștefan
cel Mare — orele 20,15), Grădina ,.Pro
gresul" (Str. Ion Vidu — orele 20,15), 
grădina cinematograf ,,Expoziția re
alizărilor economiei naționale a R.P.R." 
(Piața Scînteii orele 20,15), Feroviar 
(10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15). Excel- 
sior (10; 12,15 i 14,30; 16,45; 19 r
21.15) . Nuntă cu peripeții (completare 
Jdris Ivens) : Grivița (10 ; 12,15 ; 16 » 

piesa de debut a lui Coman Șova, „Iubesc pe al 7-lea". Regia spectacolului este semnată de Ion Simio- nescu, scenografia de Elena Simi- rad-Munteanu, muzica de Nicolae Kirculescu.
★Colectivul Teatrului Național „I. L. Caragiale" pleacă într-un turneu cu comedia „Tezaurul lui Justinian" de Al. Voitin. Intre 14— 30 iunie spectacolul va fi prezentat în localitățile Cîmpina, Brașov, Făgăraș, Orașul Victoria, Sibiu, Cugir, Simeria, Deva, Hunedoara, Petro- șeni, Lupeni, Tg. Jiu, Calafat, Slatina, Pitești, Curtea de Argeș.
★Orchestra simfonică a Filarmonicii de stat „George Enescu' a susținut sîmbătă seara, la Ateneul R. P. Române, un concert de muzică sovietică. în program : muzică pentru orchestră de cameră de G. Sviridov, Simfonia nr. 2 de

18.15 ; 20,30), Melodia (completare Col
țul prieteniei — 9,30 ; 11,45 ; 14,15 ;
16.30 ; 18,45 ; 21). Raby Mătyas : Festi
val (10 ș 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21), 
Grădina ,,Tomis" (Calea Văcărești nr. 
21 — orele 20,30). Cînd Martin avea 
14 ani (completare Pionieria nr. 3/1965): 
Flacăra (16 ; 18 ; 20), Rahova (10,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30). Merii sălbatici (com
pletare Rapsodie ungară) : Central 
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20,30).  Bine ati venit I (completare Cum 
am crescut sănătos) : Buzești (15,30 ;
17.30 ; 19,30 ; la grădină orele 20,15). 
Armata codobaturilor : Union (comple
tare Celule amețite — 11; 16; 18,15;
20.30) . Program pentru copii : Doina
(10; 11,15; 12,30). Ne asumăm răs
punderea : Doina (13,45 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) , Cotroceni (10,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) . Pionieria nr. 3/1965 — Baletul 
negru din Senegal — Șapte secole mai 
tîrziu — Pietre ce înfloresc — Eu și 
oglinda — Escapada : Timpuri Noi 10—
16.15 în continuare ; 18 ; 19,30 ; 21).
Asta-i tot ce s-a întîmplat : Giulești 
(completare Gelozie — 16 ; 18,15 ;
20.30) , Miorița (completare 1 Mai 1965
— 10 ; 12 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45).
Alerg după o stea : Cultural (15,30 ; 18;
20.30) . Ianoșik — cinemascop (ambele
serii) : Lumina (9,45 ; 13 ; 16,30 ; 20), 
înfrățirea între popoare (11,30; 16;
19.30) , Arta (16 ; 19,30 ; la grădină ore
le 20,30). Fernand cow-boy (completare 
Comori de artă românească) : Victoria 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21),
Dacia (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 
21). Logodnicele văduve: Cosmos (com
pletare Gura lumii — 16 ; 18 ; 20). Nea
mul Șoimăreștilor — cinemascop (am
bele serii) — completare Șqpîrle : Bu- 
cegi (10 ; 13 ; 16,15; 19,30 ; la grădi'
nă orele 20), Drumul Sării (11 ; 16 ; 19). 
Cronica unui bufon : Unirea (completa
re Meciul giganților — 11 ; 16 ; 18,15 ; 
la grădină — orele 20,15). Cerasella : 
Vitan (16 ; 18,15 ; la grădină orele
20.30) . Gaudeamus iqifur : Munca (com
pletare Sport nr. 2/1965 — 11,15 ; 14 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30). Cronica unei crime
— cinemascop : Popular (completare
Gelozie — 11,15; 16; 18,15; 20,30).
Comoara din lacul de argint — cine
mascop : Grădina ,,Doina" (Str. Doam
nei nr. 9 — orele 20,15). Bufonul regelui: 
Grădina ,,Festival" (Pasajul Eforie — 
orele 20,30). Hanka : Moșilor (15,30 ;
18 ; la grădină orele 20,30). Pe urmele 
Iul Ahmed : Crîngași (completare Scoar
țe populare — 16 ; 18,15 ; 20,30). Cîn- 
tînd în ploaie : Viitorul (11,30 ; 15 ; 17 ;
19 ; 21) Nevasta nr. 13 : CoJentina (12 ;
16 ; 18,15 ; 20,30 ; la grădină orele 20). 
Doi băieți ca plinea caldă (comnletare 
Drumurile celui de-al cincilea continent): 
Volga (10, 12,30, 15,30; 18; 20,30). Casa 
Rlcordi : Floreasca (10,30 ; 15 ; 17,30 ; 
20). Animalele : Progresul (completare 
Sport nr. 2/1965 — 15,30 ; 18 ; 20,15).
Spre culmi : Flamura (10 ; 12 » 16 i 18 i 

S. Tințadze, Concertul pentru orchestră de S. Gadjibekov, toate în primă audiție, Concertul pentru pian și orchestră nr. 2 de D. Șo3ta- kovici. A dirijat Mircea Cristescu, iar solist a fost pianistul Alexandru Demetriad. La concert au fost prezenți compozitorii sovietici S. Gadjibekov, S. Tințadze și Bogdanov Berezovski, care fac o vizită în cadrul relațiilor de colaborare dintre Uniunile compozitorilor din cele două țări.
★Filarmonica de stat din Cluj a prezentat sîmbătă seara, în sala mare a Casei universitarilor, un concert simfonic sub bagheta dirijorului Same Hubad din R.S.F. Iugoslavia. Din program au făcut parte „Idila lui Siegfried" de Wagner, Concertul pentru pian și orchestră nr. 2 în la major de Liszt și „Metamorfoze" de Hindemith.

20), Pacea (11 ; 16 ; 18 ; 20). Scara- 
mouche — cinemascop : Lira (15 ; 17 » 
19 ; 21 ; la grădină rulează Războiul 
vesel — orele 20,15). Rachetele nu tre
buie să decoleze — cinemascop (com
pletare Kremlinul rostovian) : Ferentari 
(12 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). Climate — ci
nemascop : Grădina ,,Rahova" (Calea 
Rahovei — orele 20,30). O viață: Grădina 
,,Progresul-Parc" (Piața Libertății —> 
orele 20,30).

TELEVlUUNE
Orele 8,50 — Gimnastica de înviora

re la domiciliu. 9,00 — Rețeta gospo
dinei. 9,30 — Pentru copii și tineretul 
școlar : Aventurile echipajului Val- 
Vîrtej : Hieroglifele n-au mărturisit to
tul (reluare) — Poșta copiilor — Tele
jurnalul pionierilor. 11,00 — Emisiunea 
pentru sate. 19,00 — Jurnalul televizi
unii. 19,20 — Aventurile lui Robin 
Hood (XXVI) : Zina lunii mai. 19,45 — 
Filmul artistic „Porte de Lilas". 21,15 
— „Recomandația" de Max Maurey. 
Interpretează : Grigore Vasiliu-Birlic,
Alexandru Giugaru, Gheorghe Papani- 
cola. 21,40 — Muzică lăutărească, cu 
Mariana Bădoiu și Fărâmiță Lambru.
22,15 — Buletin de știri. 22,25 — Tele- 
sport. în încheiere : buletin meteoro
logic.

Cuim c- v/cmeo
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

instabilă în Ardeal, Banat și Moldova, 
unde cerul a fost mai mult acoperit și 
au căzut ploi intermitente și sub formă 
de averse însoțite izolat de descărcări 
electrice. în celelalte regiuni, vremea 
a fost schimbătoare, cu cerul temporar 
noros, iar aversele au avqt un caracter 
local. Vîntul a suflat potrivit, cu in
tensificări pînă la tare și în rafale în 
sudul tării, predominînd din sectorul 
vestic. Temperatura aerului s-a men
ținut coborîtă, înregistrînd la ora 14 
valori cuprinse între 11 grade la Jo
seni și 23 grade la Mangalia. In Bucu
rești : Vremea a fost schimbătoare cu 
cerul temporar noros. A plouat slab. 
Vîntul a suflat potrivit, cu intensificări 
pînă la tare din sectorul vestic. Tem
peratura maximă a fost de 23 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 14, 
15 și 16 iunie. în țară : Vremea conti
nuă să se amelioreze ușor în toate re
giunile țării. Cerul va fi variabil. Vor 
cădea ploi locale, mai frecvente la 
începutul intervalului. Vînt slab pînă 
la potrivit din sectorul vestic. Tempe
ratura în creștere ușoară. Minimele vor 
fi cuprinse între 9 și 19 grade, iar 
maximele între 20 și 30 grade. în Bucu
rești : Vremea continuă să se amelio
reze ușor. Cerul va fi variabil. Vor 
cădea ploi slabe în prima parte a in
tervalului. Vîntul va sufla slab, pînă 
la potrivit din sectorul vestic. Tempe
ratura în creștere ușoară.
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Plecarea unei delegații 
guvernamentale in R. P. Polonă' Sîmbătă a plecat spre R. P. Polonă o delegație guvernamentală condusă de Mihail Petri, ministrul comerțului exterior, care va participa la deschiderea Tîrgului internațional de la Poznan. La plecare, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost condusă de Mihail Flo- rescu, ministrul industriei petrolului și chimiei, Gheorghe Pele, adjunct al ministrului afacerilor externe, membri ai conducerii Ministerului Comerțului Exterior, ai Camerei de Comerț și alte persoane oficiale.
Sesiunea Comisiei romano - sovietice 

de colaborare tehnico-științificăîntre 1 și 11 iunie 1965 au avutIoc la Moscova lucrările celei de-a XXI-a sesiuni a Comisiei româno- sovietice de colaborare tehnico- ; științifică. La sesiune au fost exa- ! minate rezultatele obținute în ur- ■ ma schimbului reciproc de reali- ! zări tehnico-științifice și s-a convenit tematica de colaborare tehnică și științifică pentru perioada următoare.în Protocolul încheiat se prevede transmiterea reciprocă de documentații științifice și tehnice și
ȘEDINȚA COMISIEI PERMANENTE C. A. E. R. PENTRU 

COORDONAREA CERCETĂRILOR ȘTIINȚIFICE Șl TEHNICELa Berlin a avut loc cea de-a VIII-a ședință a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru coordonarea cercetărilor științifice și tehnice, Ia care au luat parte delegațiile R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovace, R. D. Germane, R.S.F. Iugoslave, R. P. Polone, R. P. Române, R. P. Ungare și U.R.S.S.Comisia a analizat mersul îndeplinirii lucrărilor din planul de coordonare al celor mai importante cercetări științifice ce se efectuează

F O T
Azi la Lisabona

Portugalia — RomâniaReprezentativa de fotbal a R. P. Române susține astăzi o dificilă partidă în preliminariile campionatului mondial de fotbal. Fotbaliștii români întîlnesc la Lisabona, în cadrul grupei a IV-a europeană, puternica selecționată a Portugaliei.Intîlnirea va 11 transmisă în întregime de posturile noastre de radio. Transmisia se va face pe programul I, începînd din jurul orei 18.
România (tineret) —•
Ț.S.K.A. Cerveno Zname 
3-1 (1-1)înaintea meciului cu reprezentativa de tineret a U.R.S.S. (16 iunie, la Tbilisi), selecționata de tineret a țării noastre a susținut ieri

Au fost de față Jerzy Fidler, însărcinat cu afaceri ad-interim al R. P. Polone la București, și alți membri ai ambasadei.
★în aceeași zi, delegația a sosit la Varșovia. Pe aeroport a fost în- tîmpinată de Trampczynski, ministrul comerțului exterior, și alte persoane oficiale.Au fost de față Gheorghe Diaco- nescu, ambasadorul R. P. Române în R. P. Polonă, și membri ai ambasadei.

schimb de experiență între specialiștii celor două țări cu privire la realizările în producție.Protocolul a fost semnat din partea R. P. Române de Al. Boabă, adjunct al ministrului industriei petrolului și chimiei, și din partea U.R.S.S. de către L. Kostandov, președintele Comitetului de Stat pentru industria chimică.Sesiunea s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie și deplină înțelegere reciprocă.

de către țările membre C.A.E.R. în 1964—1965.De asemenea, a examinat problemele legate de elaborarea planului de coordonare a cercetărilor științifice pe perioada 1966—1970, cit și unele probleme privind colaborarea țărilor membre C.A.E.R. în domeniul informării tehnico-științifice, pregătirii de cadre științifice ș.a.Ședința s-a desfășurat într-o atmosferă de înțelegere reciprocă, prietenie și colaborare frățească.(Agerpres)

BALdupă-amiază, pe stadionul Republicii din Capitală, o partidă de verificare în compania formației bulgare Ț.S.K.A. Cerveno Zname. Deși au cîștigat cu 3—1 (1—1), tinerii noștri fotbaliști s-au comportat cu mult sub așteptări, acțiunile lor au fost lipsite de coeziune atît în atac, cît și în apărare, dînd în același timp impresia de oboseală și de o nejustificată lipsă de interes.
Știința Craiova — Szeged 
2-1 (1-1)CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). — Pe Stadionul Tineretului din Craiova a avut loc ieri întîlnirea amicală de fotbal dintre formațiile Știința Craiova și Szeged din R. P. Ungară. Partida s-a desfășurat la un bun nivel tehnic, mai ales în repriza secundă, cînd craiovenii s-au apropiat mai mult de poarta oaspeților. Meciul s-a terminat cu rezultatul de 2—1 (1—1) pentru Știința Craiova.

INFORMAȚII Răsfoind presa străină De peste hotare
PLECAREA AMBASADORULUI 

R. S. F. IUGOSLAVIALa 12 iunie a părăsit definitiv R.P. Română Arso Milatovici, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia la București. La plecare. Arso Milatovici a fost salutat de Dionisie Ionescu, ambasador, directorul Protocolului din Ministerul Afacerilor Externe.
★Sîmbătă dimineața s-a înapoiat în Capitală delegația Consiliului național al femeilor din R. P. Română, condusă de Cornelia Dines- cu, secretara Consiliului, care la invitația Ligii femeilor poloneze a făcut o vizită in R. P. Polonă.
★în cadrul schimbului oficial de delegații de ziariști între R. P. Ro

Blocul Doroban|i șl terasa restaurantului „Perla” din Capitalâ
Foto : A. Carto]an

Campionate, competiții
ASTĂZI, START TN „CUPA 

UCECOM". — Ediția jubiliară a tradiționalei curse cicliste începe azi, cu etapa București—Pitești (101 km). La competiție participă cicliști de la cluburile Start Varșovia, Sport- klub Viena, Septemvn Sofia și Spar- takus Budapesta, precum și rutieri români de la Steaua, Dinamo, Olimpia și Voința. Fiecare echipă este alcătuită din patru alergători, ur- mînd ca pentru întocmirea clasamentului să se ia în considerație timpul primilor trei sosiți în etapă.Timp de o săptămînă cicliștii vor avea de parcurs aproape 1 000 de km, împărțiți în 7 etape.Startul festiv se dă la ora 14 din fata sediului UCECOM (Calea Plev- nei 46), iar cel tehnic la ora 15 de pe șoseaua Chitila (km. 8).
TITLUL DE CAMPION EUROPEAN 

DE HALTERE, — categoria mijlocie, a fost cîștigat de sovieticul Aleksander Kidiaev, care a ridicat la cele trei stiluri 467,5 kg (150 plus 140 

mână și Finlanda, la 11 iunie a sosit la București o delegație finlandeză formată din Jorma Sim- pura, redactor șef la ziarul „Kansan Uutiset", organ al Uniunii Democrate a Poporului Finlandez, Erkki Ratikainen, al doilea redactor șef la ziarul „Suomen Sosia- lidemokraatti", Heine Mankki, redactor șef adjunct și director de redacție la ziarul „Maakansa“, organ al Uniunii Agrariene — și Kaukko Vayrynen, secretar de redacție la ziarul „Uusi Suomi“ organ al Partidului Conservator. Delegația a fost întîmpi- nată la aeroport de funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, membri ai conducerii U- niunii Ziariștilor din R. P. Română. A fost prezent ambasadorul Finlandei la București, Martti Johannes Salomies.

plus 177,5). Campionul olimpic de la Tokio, cehoslovacul Hans Zdrazila, s-a clasat pe locul doi cu 460 kg.
NOU RECORD EUROPEAN LA 

5 000 M.— La numai 48 de ore după doborîrea recordului mondial la o milă, atletul francez Jazv și-a corectat (vineri seara la Paris) propriul record european la 5 000 m, acoperind distanta in 13'29", la 3"2/10 de recordul mondial al lui Ron Clarke, (vechiul record european era de 13'34"4/10).
SANTOS—MILANO 1—1. In fata a 23 000 de spectatori s-a desfășurat la New York up meci demonstrativ de fotbal între Cunoscutele formații de club F. C. Santos și A. C. Milano. Jocul s-a terminat la egalitate: 1—1. Punctele au fost marcate de Amaril- do pentru Milano și Toninho pentru Santos. De remarcat că Santos a jucat fără Pele, care este plecat cu selecționata Braziliei într-un turneu în Europa.

CONCLUZIILE UNUI TURNEU 
ÎN CAPITALE VEST-EUROPENE

$IHcraUh
Sub titlul „Cum ne văd alții", 

comentatorul american Walter 
Lippmann, care s-a întors de cu- 
rînd dintr-un turneu prin capita
lele unor țări din Europa occiden
tală, publică în numărul din 11 
iunie al ziarului „New York Herald Tribune" un articol consa
crat ecoului pe care-l are politica 
externă americană.„După cîte îmi dau seama, în unele cercuri a devenit o modă de a trata cu dispreț îngrijorarea serioasă cu privire la ceea ce cred țările străine despre noi. Dar nu este adevărat că în lumea reală o mare putere își poate permite să ignoreze părerea celorlalte țări. Ea trebuie să aibă prieteni care să-i acorde încredere și să fie convinși că ea va folosi cu înțelepciune forța sa. De aceea, nu-mi cer scuze cînd scriu că astăzi in Europa există un puternic val de nemulțumire, îndoială și îngrijorare cu privire la înțelepciunea și competența cu care e3te condusă politica externă a Statelor Unite. Afirmația aceasta nu se bazează pe vreo anchetă personală de tip Gallup făcută în rîndul șoferilor de taxi-uri și chelnerilor. Ea este concluzia pe care-o poate trage oricine pleacă în străinătate și discută în particular și confidențial nu numai cu factori de răspundere, inclusiv din rîndul americanilor, dar și cu ziariști cu experiență. Cred că nu poate fi negat faptul că, așa cum este condusă acum, politica noastră externă nu se bucură de încrederea aliaților noștri europeni.Există un larg și general curent de opinie că de la moartea președintelui Kennedy a avut loc o schimbare radicală în concepția politică a guvernului Statelor Unite. S-ar putea ca a- ceasta să nu fie adevărat. Dar este o părere pe care am auzit-o aproape pretutindeni. Cînd arătam că aceasta înseamnă o idealizare a lui Kennedy și uitarea greșelilor săvîrșite de Kennedy, cînd aminteam că nu Johnson, ci Kennedy este cel care a început extinderea intervenției Statelor Unite în Asia de sud-est, că de asemenea el este cel care a ordonat intervenția din Marea Caraibilor, mi se replica de obicei în felul următor: «E-adevărat, dar spiritul politicii externe americane s-a schimbat în mod periculos după moartea lui».Comparînd cele auzite în această primăvară, cu cele auzite în noiembrie anul trecut, curînd după alegerea președintelui Johnson, pentru mine este clar că pierderea încrederii europenilor se datorește acțiunilor întreprinse de președinte după instalarea sa. Bineînțeles, europenii care au fost unanimi în temerile și în opoziția lor față de Barry Goldwater au fost stupefiați să-l vadă pe președintele Johnson acționînd în Vietnam — în aplauzele republicanilor goldwa-teriști — în sensul 

recomandat de Goldwater, sens pe care Johnson îl denunțase în cursul campaniei electorale... Europenii nu se așteptau ca recomandările lui Goldwater privind extinderea războiului, care au fost respinse de majoritatea covirși- toare a alegătorilor, să fie Intr-o atît de mare măsură însușite de candidatul victorios.Există multe încercări din partea europenilor de a explica a- cest curs al evenimentelor. Explicațiile fantastice nu trebuie să ne îngrijoreze. Important este că această răsturnare bruscă și dramatică a politicii a generat printre ei un mod cinic de a privi cuvîntările președintelui și a clătinat încrederea în administrația sa. Felul cum s-au desfășurat evenimentele cu începere din luna februarie au avut efect cumulativ asupra încrederii celor din străinătate. In special acest efect cumulativ s-a manifestat mai ales după ce intervenția în Republica Dominicană a urmat extinderii războiului în Vietnam. Este aproape cu neputință de a justifica două intervenții întreprinse pe două continente diferite în același timp.Europenii au fost profund șo- cați de modul și stilul în care au fost conduse aceste două operații, în special cea din Republica Dominicană. Aliații constată că în ambele cazuri președintele n-a consultat pe nici unul dintre aliații săi, deși ar ii putut să-i țină destul de bine la curent cu cele ae hotărîse să întreprindă. Sînt sigur că nu exagerez cînd afirm că spectacolul folosirii de către Statele Unite a marii sale puteri, fără consultarea sau consimțământul aliaților ei, este considerat ca funest.Europenii pricepuți într-ale politicii de forță sînt uluiți să constate că guvernul american își poate închipui că ar putea obține cîștig de cauză pentru o- biectivele sale politice din Indochina, bombardînd Vietnamul de nord.Așadar, In Europa modul cum administrația a condus afacerile cu începere din februarie a fost de natură să submineze încrederea în înțelepciunea și competența conducerii americane. Prietenii noștri din străinătate mai departe văzători sînt de părere că acțiunile întreprinse de noi cu începere din februarie pot constitui o fază trecătoare in istoria americană”.în încheiere, autorul scrie : „Clnd sînt optimist și plin de speranță, îmi spun că cele ce s-au petrecut după luna februarie au constituit pentru Lyndon Johnson un fel de Plaja Giron*)  și că el, asemenea predecesorului său, va trage învățăminte din eșecurile sale”.
*) Plaja Glron — Golful din Cuba 

unde a eșuat în 1961 intervenția con
trarevoluționarilor cubani, inițiată și 
sprijinită de C.I.A. (serviciul de spio
naj american). Lippmann și alți comen
tatori au considerat, la timpul său că 
acest eveniment a fost punctul de ple
care al unui curs mai lucid în politica 
americană in timpul administrației 
Kennedy.

Vizita lui I. B. Tito 
in R. D. GermanăBERLIN 12 (Agerpres). — Luînd cuvîntul la mitingul de la Halle, Walter Ulbricht, președintele Consiliului- de Stat al R. D. Germane, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., a subliniat că vizita oaspeților iugoslavi constituie o contribuție însemnată la lărgirea prieteniei germano-iugoslave, la stimularea * dezvoltării relațiilor frățești dintre cele două state. El a relevat identitatea intereselor și țelurilor celor două state în lupta pentru a- sigurarea păcii în Europa și s-a pronunțat pentru Convocarea unei conferințe europene în vederea a- doptării de măsuri pentru asigurarea securității.I. B. Tito a salutat în numele popoarelor Iugoslaviei pe oamenii muncii din R. D. Germană, u- rîndu-le noi succese în construcția socialismului.Ocupîndu-se de problema germană, vorbitorul a subliniat că nu se poate discuta despre rezolvarea acesteia fără să se pornească de la faptul că există două state germane cu orînduiri sociale diferite. Unificarea Germaniei — a spus el — este o problemă a poporului german însuși. Președintele R.S.F. Iugoslavia a subliniat primejdia pe care o reprezintă procesul de înarmare și de întărire a puterii militare a R.F.G., încercarea de a se admite accesul acesteia la arma nucleară sau arma rachetă.

★Sîmbătă au luat sfîrșit la Berlin convorbirile oficiale dintre delegația iugoslavă, condusă de I. B. Tito, și delegația R. D. Germane, condusă de W. Ulbricht. In aceeași zi, la sediul Consiliului de Stat al R.D.G., I. B. Tito și W. Ulbricht au semnat un comunicat comun. Seara, președintele R.S.F. Iugoslavia a oferit o recepție.
★La 12 iunie I. B. Tito. secretar general al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, care vizitează R. D. Germană, a avut o întrevedere cu Max Reimann, prim-secretar al C.C. al P.C. din Germania.

Plenara C. C. al P. C. 
BulgarSOFIA 12 (Agerpres). — Agenția B.T.A. anunță că in seara zilei de 11 iunie s-a încheiat la Sofia plenara C.C. al P.C. Bulgar în problemele construcției de mașini. Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C.B., a rostit cuvîntul de închidere. După discuții, plenara a adoptat hotărîri corespunzătoare.
Concertul 
lui losif Conta 
la ParisPARIS (Agerpres).— In marea sală a Casei O.R.T.F. (Radiodifuziunea și televiziunea franceză) a avut loc concertul orchestrei simfonice a O.R.T.F., dirijată de losif Conta, artist emerit al R. P. Române, care s-a bucurat de mult succes. După concert, Jacques Chaillet, directorul Institutului francez de muzicologie, a declarat: „losif Conta a cucerit Parisul prin temperamentul și interpretarea sa. Primirea ce i s-a făcut arată că el a fost adoptat de publicul parizian".

Banala banană, fructul de culoare qalben-verzuie, cu miezul moale, dulce-aromat, a căpătat de mult proprietăți ce ies din sfera botanicii si care fac din el un simbol — al aservirii și dezolării, al speranței și luptei.între fructele comercializate pe i,.ob, banana deține o trainică și incontestabilă supremație — circa 40 la sută din total — depășind astfel considerabil portocalele, merele, strugurii. Cine străbate regiunile tropicale și ecuatoriale ale Americii întllnește invariabil peisajul plan- i tațiilor de banani cu fructele curbate strînse in ciorchini. Princi- ■ pala zonă de cultivare rămîne A- , merica Latină, unde se produc a- i nual aproape 70 la sută (68,8) din j cele zece miliarde de kilograme. Cea mai mare parte din cantitatea menționată revine Americii de Sud (45—46 la sută) și îndeosebi Braziliei, care, de exemplu, anul trecut a exportat singură 225 milioane de kilograme, fără a socoti consumul intern, și el ridicat, din cauză că populația preferă bananele nu numai pentru gust, dar și fiindcă sînt mai accesibile ca preț decît alte fructe. Dar Brazilia este țara cafelei. Columbia la fel.Adevăratul imperiu al bananelor, în sensul cel mai larg al cuvîntului, este America Centrală. Nu atît din cauza volumului producției — 24 la sută din totalul mondial — cît mai ales datorită influentei covîrșitoare asupra economiei în ansamblu și, cm vom vedea, asupra politicii ță- .ilor din această regiune. Un simplu calcul demonstrează că bananele Americii Latine reprezintă o mare bogăție, care în alte condiții ar fi, totodată, o sursă primordială de devize. Dacă socotim la 30 de cenți (de dolar) prețul mediu al unui kilogram de banane (în unele părți unitatea de măsură e alta, însă lucrurile nu se schimbă cu nimic), A- merica Latină ar trebui să cîștige, anual, trei miliarde de dolari. După datele statistice, jumătate din producție reprezintă consumul Intern.

Deci, ar fi vorba de un miliard și jumătate de dolari pe an. Dacă limităm calculul la zona Americii Centrale, cîștigurile anuale din exportul bananei ar trebui să fie de aproximativ 375 000 000 dolari. în realitate, America Latină, in genere, obține anual în medie a- bia 192 000 000 dolari. Cea mai mare parte a diferenței revine marelui trust United Fruit Company, cu sediul la Boston. O scurtă prezentare a pozițiilor acestui puternic monopol explică „misterul bananei", transformată dintr-un fruct delicios într-o pacoste economică.
Tentaculele „monstrului 
verde"De la bun început trebuie spus că dimensiunile exacte ale proprietăților și afacerilor companiei respective nu devin niciodată publice. Dar nici nu pot fi tăinuite cu totul. O dată, un reprezentant ai companiei explica, probabil involuntar, unui ziarist: „Știți, pe plantația noastră există cîteva țări"... Un foarte bine informat publicist nord-american, John Gerassi (el a parcurs toate țările unde operează United Fruit, cu- legînd material documentar inedit în multe privințe), apreciază că monopolul stăpînește vreo două milioane de acri de pămînt în Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Salvador, Panama, Ecuador și Columbia. în Guatemala, Honduras și Panama, United Fruit reprezintă cea mai mare forță economică con- trolînd peste jumătate din sursele de devize. Dar nici aceste date nu reflectă pe de-a-ptregul situația. Departamentul justiției al S.U.A., care cu ani in urmă, la presiunea concu- renților. a intentat un proces lui United Fruit peptru violarea «legii anti-trust» constata: „Cu excepția păminturilor din Ecuador (unde există concurentă cu alte companii — n.r.) United Fruit stăpînește, arendează sau controlează sub diferite 

forme 85 la sută din pămîntul tropicelor americane favorabil cultivării bananei". După acel proces, care nu a deranjat prea mult pe acuzat, trustul și-a înstrăinat, formal, 40 000 de acri, arendîndu-i sau vînzîndu-i „producătorilor asociați" locali, pe care îi finanța și cu care împărțea veniturile însușindu-și partea leului.Chiar după aplicarea hotărîrii — procedeu de salvare a aparentelor — United Fruit controlează în contl- 
Corespondență din Rio de Janeiro

BANANA
fruct al dezolării și speranței

nuare între 30 și 40 la sută din piața mondială a bananelor, între 60— 80 la sută din exporturile de banane a șase țări. Din pămîntul aflat în stăpînirea sa, trustul exploatează direct doar cu ceva peste 5 la sută, restul fiind menținut ca rezervă. Un calcul făcut pentru perioada 1949— 1957 arăta că veniturile pe opt ani ale lui United Fruit slnt mai mari decît bugetele țărilor Americii Centrale pe un sfert de secol.
„Decalog pentru 
a ne Impune filozofia 
noastrâ comercială"Prin purtătorii săi de cuvînt, United Fruit susține că activitatea sa ar fi o binefacere pentru țările Americii Centrale. Ce arată faptele? 

Chiar raportate la nivelul Americii Latine in ansamblu (care, după cum se știe, este o arie subdezvoltată a globului), țările Americii Centrale prezintă indicii cei mai scăzuti în principalele sectoare economice. Peste tot, venitul mediu pe un locuitor nu atinge niciodată 300 de dolari anual (uneori nici jumătate): venitul real al majorității locuitorilor e mult sub cifrele medii. La aceasta se adaugă lipsa u

nei industrii în accepția actuală a cuvîntului, o țărănime care trudește fie pe moșiile latifundiarilor locali, fie mai ales pe plantațiile monopoliste. Există indici record la analfabetism, la boli sociale, la mortalitate. Centrul orașelor e încercuit, fără excepție, de „centuri ale mizeriei", aglomerare de „faveie" sau „slums"-uri — indiferent de denumire ele însemnînd cocioabe lipsite de cele mai elementare condiții de igienă. în capitala statului Panama există o zonă de cocioabe botezată de Ironia tristă a tocuitorilor „Hollywood". Nu are apă, canalizare, electricitate și nici măcar uliti.Iată și o moșiră extrem de elocventă a activității filantropice desfășurate de acest monopol, supranumit de latlno-amerlcanl, lreveren- 

tios, dar plastic „monstrul verde". E vorba de o scrisoare publicată iu 1949 în Honduras și de atunci reprodusă frecvent. Autorul scrisorii, H. V. Rolston, care reprezenta a- tunci „Tela Railroad Company" (subsidiară a lui United Fruit) se adresa avocatului altei filiale (pe care a absorbit-o ulterior) și anume „Cortes Development Company", dîndu-i zece instrucțiuni pe care ultimul trebuie să le urmeze pentru a 

spori puterea companiei. Redau în cele ce urmează doar cîteva paragrafe ale scrisorii, așa cum a apărut în revista mexicană „Cuader- nos Americanos": „Trebuie să obținem contracte rigide, de așa natură încît nimeni să nu poată concura cu noi, nici chiar în viitorul îndepărtat, într-o manieră ca orice întreprindere să se afle sub controlul nostru și să se adapteze principiilor stabilite de noi". „Trebuie să obținem concesii, privilegii, scutiri de taxe vamale, derogări de la orice îngrădiri publice, de la toate impozitele și obligațiile care ne-ar limita clștigurile atît nouă, cît șl asociaților noștri. Trebuie să stabilim o situație privilegiată. cu scopul de a ne impune filozofia comercială și apărarea noastră economics". „B indispen

sabil să cultivăm imaginația acestor popoare sclavizate (adică popoarele Americii Centrale — n.r.), atrăgînd-o spre ideea grandoarei noastre și, în genere, a politicienilor și a liderilor locali pe care trebuie să-i folosim. Observația și studiul ne permit să avem convingerea că asemenea persoane sint asimilabile necesităților și directivelor noastre; este in interesul nostru să ne ocupăm de această clasă privilegiată, să o supunem voinței noastre, spre beneficiul nostru". „Acești oameni nu trebuie să acționeze din proprie inițiativă, ci de acord cu anumite condiții șl sub controlul nostru direct". „Trebuie să ne eliberăm de amicii care s-au aflat în serviciul nostru, dar de a căror lealitate avem îndoială". „în general, toate cuvintele și raționamentele noastre trebuie să graviteze în jurul noțiunilor : putere, bunăstare materială, cimp de activitate, disciplină și metodă. Trebuie să acționăm cu subtilitate, fără să etalăm pretențiile noastre de dominație. In rezumat, nici un act de bunătate, nici o considerație sau impuls generos". (In același paragraf se admite că fn caz de eventuală nereușită „trebuie să adoptăm o nouă atitudine; vom fi mai modești. mai puțin exigenți, mai prietenoși și, poate, buni"). „Vintul trebuie să sufle numai în pînzele noastre și apa să curgă numai pentru moara noastră". (Am citat, in ordine, paragrafele 3, 4, 5, 6, 7, 8 șl 9). Acest document-plalformă nu necesită comentarii. Un amănunt semnificativ . mesagerul însărcinat să I înmtneze destinatarului ducea șl un cadou (așa cum se menționa in scrisoare) pentru „Dona Anita", soția președintelui de atunci al Hondurasului, generalul Rafael Lopez Gutterrez. Trebuie ținut seama că poruncile decalogului de mai sus au 

fost elaborate cu mulți ani fn urmă, cînd trustul nu Pra nici pe departe ceea ce este astăzi.
Ecoul nemulțumirii 
maselorNu este pentru nimeni un secret faptul că United Fruit instalează și răstoarnă guverne cu ușurință de jongler. Lista amestecurilor sale directe In America Centrală este lungă. încă in 1912, In Nicaragua, navele lui United Fruit transportau mercenari și muniții pentru generalul putsch-ist Juan Jose Estrada, însă cea mai cunoscută intervenție rămîne cea efectuată fn 1954 fn Guatemala. împotriva președintelui constituțional Jacobo Arbenz, care cutezase sa decreteze exproprierea (paitială) a păminturilor trustului pentru a le împărți țăranilor in cadrul unei reforme agrare limitate.fală, deci, din ce cauză noțiunea de „republici ale bananelor*  are un Înțeles mai adine, mai complex de- cit simpla indicație a unei culturi agrico.e Ea e sinonimă cu înapoierea economică (in forma ei cea mai gravă care se cheamă monocultu- ră). cu existența unor violente contraste sociale, cu înstrăinarea bogățiilor naționale spre heneliciul monopolist străin și prin asta eu sacrificarea independentei naționale da către o oligarhie ultrarelrogradă și vindută, In fine, cu lipsuri și suferințe greu Imaginabile pentru popoarele din țările respective...Vintul trebuie să sufle tn pîn- zele noastre*  — proclama decalogul pe meleagurile „republicilor bananiere"; vintul mai suflă încă în pînzele lui United Fruit. Dar nu eu a- ceeași putere ca altădată. Căci din direcție contrară adie din ce In ee mai sensibil un vînt prevestitor de furtună. Este vintul nemulțumirii maselor populare, spoliate șl reprimate, al luptei lor tot mal hotărîte pentru drepturi, libertate și independență națională.

Vosile OROS
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„Vreme cenușie, 
dar fără ploaie'*

Președintele Franței s-a Întors ieri 
la Peris după scurta vizită tăcută la 
Bonn. PrHrmele indicii despre desfășu
rarea convorbirilor generalului de 
Gaulle cu .cancelarul Erhard, cit și 
despre reuniunile miniștrilor lor au 
fost furnizat’» de partea vest-germa- 
nă. Astfel, purtătorul de cuvînt al gu
vernului de l\s Bonn, von Hase, a a- 
nunfat încă înaintea încheierii vizitei 
că s-a ajuns lat w acord de principiu 
pentru căutarea1 unei înțelegeri asupra 
reglementărilor financiare pentru Pia
ța comună agricplă, chestiune pe care 
Franța o dorea rezolvată pînă la 30 
iunie. In schimb, partea franceză și-ar 
fi dat consimțământul pentru o confe
rință la „nivel înaft" a șefilor de stat 
și de guverne ai celor șase țări ale 
C.E.E. înainte de sfîrșitul anului.

întrebat asupra dificultăților privind 
alianța atlantică, von Hase s-a mărgi
nit să constate că poziția franceză 
este cunoscuflă și că „nimeni n-a spe
rat că ea ar putea să fie aliniată cu 
cea a Republicii Federale".

Versiunea dată rezultatelor convor
birii de purtătorul de cuvînt francez 
e mai rezervații. în relatarea agenției 
France Presse ea sună astfel: „Nici o 
decizie n-a fost rluată în ceea ce pri
vește o viitoare reuniune la nivel 
înalt a celor „șase". Și mai departe: 
„Lucrul nu este complet exclus, se va 
rediscuta în săpfomînile care vin". în 
ceea ce priveișfo problemele Pieței 
comune și aici se va discuta „de a- 
cum pînS la 30 iunie".

Toasturile prudente rostite de gene
ralul de Gaulle și cancelarul Erhard 
au fost urmate ca și anul trecut de 
o călduroasă întrevedere între pre
ședintele francez și fostul cancelar 
Adenauer.

Cotidienele, pariziene apărute sîm- 
bătă reproduc telegramele trimișilor 
lor speciali sub titluri cu o anumită 
semnificație : „Primire mohorîtă"
(„L’Aurore"), „Tete-â-tete de Gaulle- 
Erhard amical însă rezervat" („Le Pa- 
risien libere").

Editorialele ziarelor vest-germane 
nu se disting prin fonul aprecierilor. 
„Dacă vremea e cenușie la Bonn, 
totuși nu plouă — scria sîmbătă di
mineața „Die Well". Această consta
tare meteorologică este de asemenea 
potrivită pentru climatul întrevederi
lor. Ludwig Erhsard și Charles de 
Gaulle caută cianentul cooperării în 
domenii tehnice izolate. Nu se ating 
marile probleme. Printr-un acord ta
cit se trece pe lîngă ele, știind că 
nimic n-ar putea fi recoltat".

Cu o înfîrziers de peste 30 de 
„unute față de orarul prevăzut, pre
ședintele francez a părăsit sîmbătă 
după-amiază Bonnul. O surpriză pe 
care „Die Welt" nu putea s-o pre
vadă, dar pe care o remarcă France 
Presse : în momentul în care avionul 
se angaja pe pista de decolare a în
ceput să plouă.

UN TEST
PENTRU COALIȚIE

Rar s-a întîmplat ca alegerile din- 
fr-o regiune oarecare a Italiei să 
preocupe partidele politice în așa mă
sură ca cele care vor avea loc as
tăzi pentru noul consiliu al Sardiniei.

Cele patru partide guvernamentale 
și-au desfășurat din plin campania e- 
lectorală, căutînd să-și asigure cîștiguri 
de voturi. într-o cuvîntare ținută la Ca- 
gliani, președintele Consiliului de Mi
niștri, Aldo Moro, adresîndu-se alegă
torilor a spus: „într-un moment di
ficil, situația politică ar putea fi con
solidată prin votul alegătorilor sarzi".

Se știe că Sardinia este una din 
regiunile italiene rămase în urmă din 
punct de vedere economic și social 
E adevărat, în ultimii ani s-au între
prins unele măsuri în favoarea dez
voltării economice, în mai multe loca
lități s-a introdus lumină electrică. 
Dar Partidul Democrat Creștin, care a 
dispus de majoritate în Consiliul re
gional, după cum remarcă ziarul bur
ghez „La Stampa", se teme „ca lampa 
care s-a aprins în casele oamenilor să 
nu-i facă să vadă mai bine deficien
țele care există". De aceea acest 
partid promite, scrie „II Messagero", 
că dacă alegătorii își vor da voturile 
candidaților lui, „peste cinci ani pla
nul de renaștere a Sardiniei va fi un 
fapt împlinit”. „Dacă răspunsul urne
lor va fi favorabil partidelor de cen- 
tru-stînga, — scrie ziarul „La Stampa" 
— norii care s-au abătut asupra pala
tului prezidențial se vor împrăștia, 
dacă dimpotrivă, Sardinia va arăta că 
se orientează în altă direcție, disen
siunile se vor transforma înfr-o 
încurcătură greu de rezolvat".

Referindu-se la pronosticurile făcute 
de cercurile politice din Cagliari, „La 
Stampa" prevede o creștere a voturi
lor Partidului Comunist. In această 
campanie, P.C.I. s-a prezentat cu un 
program concret de renaștere a Sar
diniei.

Paralel cu alegerile din Sardinia, au 
loc alegeri pentru consiliile provincia
le din Goriza, din Rovigo și 211 
administrații municipale.

Giorgio PASTORE

INSTABILITATEA REGIMULUI DE LA SAIGOK

Dansul in cerc al marionetelor
GENERALI - CIVILI - GENERALI

O soluție a disputei dintre Suu și Quat ? Instituțiile gu
vernamentale sub paza armatei. Taylor revine la post. 

Criza politică rămîne
Vineri seara s-a anunfat demisia tu

turor oficialităților civile de la Saigon. 
După cum relatează agențiile de pre
să, ea s-a produs ca urmare a pre
siunii exercitate de un grup de 19 ge
nerali. Întruniți intr-o ședință secretă, 
aceștia au trimis președintelui Suu o 
notă în care arătau că „militarii nu-i 
mai sprijină pe oamenii civili". Intre 
o lovitură de stat și demisie a fost pre
ferată a doua variantă. în schimbarea 
de decor s-a văzut o „ieșire" din con
flictul izbucnit cu două săptămîni în 
urmă, care opunea pe șeful statului, 
Suu, primului ministru, Quat.

Așa dar, pe scenă au reapărut ge
neralii in uniformă. Instituțiile guverna
mentale au fost puse sub paza arma
tei. Formula civilă, care cu numai șap
te luni în urmă era prezentată ca o 
garanție de oarecare stabilitate, a eșuat 
astfel din nou. Surpriză 1 Doar la Wa
shington. Agenfia americană U.P.I. re
latează : „surprindere totală și derută". 
Cel puțin în măsura In care lucrurile 
s-au petrecut în absența de la Saigon 
a ambasadorului american Maxwell 
Taylor. După trei «minări consecutive, 
Taylor s-a hotărît, tn sfîrșit, să plece la 
Washington, unde era așteptat de pre
ședintele Johnson pentru consultări tn 
legătură cu situația creată în urma în- 
frîngerilor suferite în ultimele săptămîni 
pe front de trupele guvernamentale 
sud-vietnameze.

Saigon : Au plecat „civilii", sosesc 
generalii, studenții Insâ manifes

tează
Telefoto : Agerpres

Dezbateri vii la reuniunea
Consiliului ministerial al 0. U. A.LAGOS 12 (Agerpres). — Miniștri de externe ai țărilor membre ale Organizației Unității Africane, întruniți în cadrul reuniunii extraordinare a Consiliului ministerial al O.U.A., au continuat dezbaterile în legătură cu locul desfășurării viitoarei conferințe la nivel înalt a O.U.A.Ministrul afacerilor externe al Ghanei, Kojo Botsjo, a răspuns u- nor acuzații aduse țării sale de reprezentanții Coastei de Fildeș, Nigerului și Voltei Superioare (țări membre ale Organizației „Consiliul Antantei", care, împreună cu un grup de țări membre ale O.C.A.M.. s-au opus organizării conferinței O.U.A. la Accra și au declarat că în cazul în care lucrările ei se vor desfășura în Ghana ele vor boicota conferința). El a menționat că acuzațiile de „activitate subversivă" aduse de aceste țări împotriva Ghanei constituie „un fals evident". Referindu-se la faptul că țările mai sus menționate intenționează să schimbe în z

MOSCOVA. Leonid Brejnev, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
a avut la 12 iunie o convorbire prietenească cu primul ministru al Suediei, Tage Erlander, care se află în vizită în Uniunea Sovietică.

ACCRA. Kwame Nkrumah, reales președinte al Republicii Ghana, pe o nouă perioadă de cinci ani a anunțat sîmbătă formarea noului guvern în componenta căruia intră 14 miniștri.
BRAZZAVILLE. O misiune de bunăvoință a C.C. al Frontului Național de Eliberare a Vietnamului de sud, condusă de Nguyen Thi Binh, membră a Prezidiului C.C., a sosit la Brazzaville.
VARȘOVIA. Au luat sfîrșit tratativele între reprezentanții guvernului R. P. Polone și delegația guvernamentală a R. D. Vietnam, condusă de Le Thanh Nghi, membru al Biroului Politic ai C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. A fost încheiat un acord privind colaborarea economică dintre cele două țări.
PHENIAN. Kim Ir Sen, președintele Cabinetului de Miniștri al R.P.D. Coreene, a primit la 12 iu

■ ■ ■

Profitînd de răfuiala dintre cele două 
marionete civile principale, generalii 
au considerat că e din nou momentul 
să se erijeze în „arbitri ai crizei". La 
Saigon s-a consumat astfel încă un epi
sod al luptei pentru putere.

După difuzarea primului comunicat ofi
cial, unul din principalii pretendenți la 
postul de premier, generalul Nguyen 
Van Thieu, fost ministru de război în 
cabinetul precedent, a declarat „în nu
mele armatei*  că nu i se poate imputa 
nimic fostului prim-ministru care „n-a 
fost decît victima unei situații excep
ționale". Agenția France Presse subli
niază, în legătură cu aceasta, că „pro
blemele constituționale și cele religioa
se (este vorba de conflictul dintre șeful 
guvernului și șeful statului la care s-au 
adăugat puternicele demonstrații anti
guvernamentale ale catolicilor) nu au 
contribuit decît în mică măsură la de
cizia finală în comparație cu situația 
creată In urma intensificării atacurilor 
Vietcongului (forțele patriotice)".

Intr-adevăr, succesele deosebite ob
ținute în ultimele săptămîni de forțele 
patriotice sud-vietnameze în luptele îm
potriva trupelor guvernamentale și a ce
lor intervenționiste au amplificat pani
ca marionetelor de la Saigon, încețo- 
șînd și mai mult perspectiva stabilității 
politice dorite de S.U.A. în Vietnamul 
de sud. în noua situație creată, amba
sadorul Taylor a plecat din Washington 
pentru a se prezenta la post. „Oficia
litățile americane, arată agenția Reuter, 
și-au exprimat teama că demisia guver
nului Quat va face și mai dificilă men
ținerea unei stabilități la Saigon, în 
timp ce unitățile militare trebuie să facă 
față ofensivei dezlănțuite de Vietcong". 
Tocmai accentuarea in continuare a im
pasului politic din Vietnamul de sud de
termină oficialitățile americane să-și in
tensifice intervenția armată. Hotărîrea 
recentă de a acorda trupelor ameri
cane un rol „combatant" și continua
rea acțiunilor agresive asupra teritoriu
lui R. D. Vietnam scot pregnant în evi
dență eșecul politicii americane în Viet
namul de sud.

★Misiunea de legătură a înaltului comandament al Armatei populare vietnameze a protestat energic împotriva faptului că la 11 iunie numeroase reactoare de luptă americane au efectuat din nou raiduri aeriene asupra teritoriului R. D. Vietnam, bombardînd și mitraliind insulele Hon Mat, Hon Ngu și Con Co, precum și localități din provinciile Nghe An și Ha Tinh.

mod nefondat locul viitoarei conferințe, Botsjo a spus că hotărî- rile conferinței șefilor de state africane, organul suprem al O.U.A., nu pot fi revizuite de un alt organism. Dacă actuala reuniune va schimba locul de desfășurare a conferinței, contraman- dînd hotărîrea șefilor de state africane, aceasta va însemna scindarea organizației.Comitetul de conciliere (constituit la propunerea Nigeriei), format din reprezentanți ai Etiopiei, Tunisiei, Nigeriei, Gambiei și Republicii Mali, s-a întrunit sîmbătă sub președinția ministrului afacerilor externe al Kenyei, Joseph Murumbi, pentru a studia posibilitățile de înlăturare a greutăților care s-au ivit în pregătirea reuniunii Ia nivel înalt a șefilor de state a O.U.A. Comitetul urmează să propună ședinței plenare mijloace de soluționare a divergențelor privind locul de desfășurare a viitoarei reuniuni la nivel înalt a O.U.A.
nie delegația militară algeriană, condusă de Abdel Gani.

GENEVA Frontul Patriotic de Eliberare Națională al Portugaliei a adresat celei de-a 49-a Conferințe internaționale a muncii un memorandum prin care protestează împotriva prezentei la lucrări a delegației portugheze, cerînd îndepărtarea ei imediată, deoarece acțiunile guvernului salazarist reprezintă o încălcare a statutului O.I.M. și a declarației privitoare Ia sarcinile și obiectivele organizației, adoptate la Conferința generală de la Filadelf-ia.
ROMA. In capitala Italiei a a- vut loc o ceremonie consacrată memoriei liderului socialist Giacomo Matteotti, asasinat de fasciști în 1924. Agenția A.N.S.A. menționează că este pentru prima dată, după sciziunea din 1947, cînd Partidul socialist și Partidul social-democrat au participat împreună la comemorare.
BAMAKO. S-au încheiat tratativele economice dintre Republica Ghana și Republica Mali. Cele două țări au hotărît sporirea considerabilă a schimbului de mărfuri.BERLIN. La Markkleberg (R.D.G.) s-a deschis cea de-a 13-a

Dezbaterile din Parlamentul grec

întorsătură 
bruscăATENA 12. — Corespondentul Agerpres, C. Alexandroaie, transmite : Dezbaterile din parlamentul grec asupra propunerii E.D.A. de trimitere în judecată a fostului premier Caramanlis și a altor doi colaboratori ai săi pentru iraudele comise in legătură cu întreprinderea publică de electricitate au luat o intorsătură bruscă. Președintele parlamentului, Novas, a propus prescrierea delictelor.Liderul grupului deputaților E.D.A. a calificat această propunere ca fiind „un rezultat al politicii compromisurilor cu dreapta făcute de guvern". Afectați de această întorsătură mulți depu- tați ai partidului guvernamental au părăsit imediat sala, pentru a discuta în culise repercusiunile nefavorabile pe care le-ar putea avea acceptarea ideii prescrierii Alții au cerut să se întrunească grupul parlamentar al centrului pentru a dezbate această chestiune. Ziarul guvernamental „Eleftheria" subliniază că „în discuțiile care au urmat, cei mai mulți deputați ai Uniunii de centru care au luat cuvîntul s-au pronunțat împotriva prescrierii, iar alții au cerut ca parlamentul să voteze trimiterea în judecată a celor trei și să lase tribunalului special să hotărască dacă se poate sau nu aplica prescrierea".Luînd cuvîntul la dezbateri, deputatul Panaiatopoulos din partea centrului a afirmat că propunerea lui Novas creează bănuiala că ea redă opinia conducerii partidului Uniunea de centru. „Cînd eram în opoziție, a declarat Panaiatopoulos, am spus poporului că partidul E.R.E. a comis fraude în legătură cu banul public și am promis că dacă venim la putere vom lichida aceste afaceri și vom cere socoteală celor vinovați".
✓S

întrevederile
O dezminjire a MinisteruluiANKARA 12 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al Turciei a dezmințit sîmbătă informațiile potrivit cărora întrevederile greco- turce în problema cipriotă s-ar referi la acordarea unor compensații teritoriale Turciei în schimbul acceptării Enosisului (unirii Ciprului cu Grecia). „întrevederile care se desfășoară la Ankara între ministrul de externe turc, Hasan Isîk, și ambasadorul grec, Alexandras Sgourdeos, a declarat purtătorul de cuvînt, abordează problemele într-un cadru foarte gene
Obiective neatinse
ale „deceniultii dezvoltării"într-un raport publicat de Consiliul Economic și Social al Națiunilor Unite se arată că „eforturile întreprinse în curs de cinci ani, cu privire la ridicarea nivelului de viață în țările în curs de dezvoltare se dovedesc prea puțin încurajatoare".Deceniul 1960—1970 a fost numit „deceniul" dezvoltării de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite. Au trecut cinci ani din acest deceniu, dar „progresele realizate pînă acum sînt prea puțin impresionante, dacă se consideră că aceste obiective, deși nu prea ambițioase, sînt departe de a fi atinse" — se arată în raport.

expoziție agricolă a R. D. Germane, care are ca scop realizarea u- nui schimb de experiență între u- nitătile agricole socialiste din R.D.G. Alături de mașini produse în R.D.G. sînt expuse utilaje din străinătate, printre care și tractoare românești. Printre delegațiile din alte țări sosite la expoziție se află și delegația guvernamentală a R. P. Române, condusă de Mihai
SCURTE ȘTIRI

Dalea, președintele Consiliului Superior al Agriculturii.
MOSCOVA A avut loc o emisiune radio din Vladivostok la Moscova cu ajutorul satelitului sovietic de telecomunicații „Mol- nia-1". Cu ajutorul satelitului va începe transmiterea unor emisiuni regulate de televiziune din Vladivostok Ia Moscova.

Runda în „particular"
• O problema controversată — prețul 
unic la cereale © De ce au fost amînate 
tratativele privind listele de excepțiiPe cîmpul larg de dispută asupra problemelor care se negociază în cadrul „rundei Kennedy’ a fost continuat zilele trecute dialogul dintre Piața comună și Statele Unite. Membrii Comisiei executive a Comunității economice europene (C.E.E.) s-au întîlnit, la Bruxelles, cu doi reprezentanți ai Casei Albe. S-a aflat că interlocutorii au abordat o serie de probleme printre care : aceea a acordului privind stabilirea unui preț mondial unic la cereale, a produselor industriale ce urmează să fie exceptate de la reducerea generală cu 50 la sută a tarifelor vamale, precum și problema viitoarelor tarife la produsele agrare.Agențiile de presă relevă că Statele Unite sînt nemulțumite de propunerile „celor șase' privind formarea unei piețe internaționale a cerealelor. Aceste propuneri au în vedere fixarea unui preț unic mal ridicat decit cel de pe piața S.U.A., fapt care ar îngreuna desfacerea cerealelor americane In alte țâri.

CONVOCAREA CONFERINȚEI MONDIALE PENTRU DEZARMARE
SPRIJINITĂ DE COMISIA O.N.U. DE SPECIALITATENEW YORK 12 (Agerpres). — Comisia O.N.U. pentru dezarmare s-a pronunțat în favoarea convocării Conferinței mondiale pentru dezarmare. Ea a adoptat un proiect de rezoluție prezentat de 36 de țări în care este salutată propunerea celei de-a doua conferințe a țărilor neangajate privind convocarea unei conferințe mondiale pentru dezarmare cu participarea tuturor țărilor și se recomandă Adunării Generale examinarea acestei propuneri la cea de-a 20-a sesiune a sa. La conferință ar urma să fie invitate și țările care nu sînt membre ale O.N.U.
greco—turce

de Externe din Ankararal și au ca scop pregătirea terenului tratativelor propriu zise. Informațiile care au circulat referitor la ele sînt deci nefondate".Purtătorul de cuvînt a ținut să precizeze că Turcia dorește o rezolvare echitabilă a problemei cipriote, pe calea negocierilor, o reglementare caje să înlăture orice posibilitate de dominare a uneia din comunitățile din Cipru asupra alteia. El a afirmat că poziția guvernului său se menține Ia prevederile stabilite prin tratatul de la Lausanne.

„Deceniul dezvoltării" a fost descurajator în special în privința ameliorării condițiilor de igienă. Progresele în domeniul educației — apreciază autorii raportului — au fost inegale. în anumite cazuri, printre tinerii intelectuali s-a observat o creștere a șomajului". Raportul nu se ocupă explicit de cauzele acestei situații, care sînt strîns legate de rămî- nerea în urmă în domeniul economic, moștenită de la trecut; de obstacolele pe care le ridică monopolurile progresului economic și social al țărilor care au scuturat jugul colonial.
CARACAS. La alegerile pentru constituirea comitetului de conducere a Federației centrelor universitare din Venezuela, candidatii U- niunii tineretului comunist și ai partidului Mișcarea revoluționară de stînga au obținut victoria. Ca președinte al federației a fost ales Freddi Munnos, care se află de mai multi ani arestat în închisoarea San Carlos.

WASHINGTON. Comisia pentru energia atomică a S.U.A. a anunțat că pe poligonul din Nevada a fost efectuată vineri o nouă explozie nucleară subterană. Aceasta este cea de-a 13-a explozie nucleară subterană efectuată de S.U.A. de la începutul anuluL
BAMAKO. Nguyen Duy Trinh, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și ministru al afacerilor externe al R. D. Vietnam, care în

Piața comună nu este însă nici ea de acord cu cererea Statelor Unifo ca importurile de cereale ale C.E.E. din această țara să fie menținute și în anii următori la nivelul actual.în privința viitoarelor taxe vamale Ia produsele agrare se arată că, în timp ce comunitatea vest-eu- ropeană dorește o reducere a a- cestora cu 18—20 la sută, americanii împing spre 28—30 la sută.Interese opuse separă Piața comună de S.U.A. și în problema așa- numitelor excepții. Americanii consideră „exagerat' de lungă lista cu produsele industriale pe care „cei șase' vor să le sustragă de la reducerea cu 50 la sută a tarifelor vamale. La rîndul lor, membrii C.E.E. sînt de părere că această reducere lineară îi dezavantajează, deoarece taxele vamale la produsele industriale americane sînt mai mari decît la cele vest-europene. Aceste discuții pe două voci au șl provocat, de altfel, amînarea tratativelor pe marginea listelor de excepții.

Comisia și-a exprimat convingerea că o asemenea conferință va constitui un sprijin puternic în eforturile îndreptate spre realizarea dezarmării generale și totale și destinderea încordării internaționale.Rezoluția a fost adoptată cu 89 de voturi pentru și 16 abțineri (Statele Unite, Franța, Congo-Leopoldville, Costa Rica, Spania, San Salvador, Grecia, Guatemala, Honduras, Irlanda, Izrael, Nicaragua, Paraguay, Portugalia, Senegal și Republica Sud-Africană). Unele delegații nu au participat la vot.
Conferința privind 
comerțul in tranzit
al țărilor fără litoralNEW YORK 12 (Agerpres). — La sediul O.N.U. își desfășoară lucrările Conferința privind comerțul în tranzit al țărilor fără litoral. Luînd cuvîntul, în ședința din 11 iunie, în cadrul dezbaterilor generale, șeful delegației române, Mihail Ha- șeganu, reprezentant permanent al R. P. Române la O.N.U., a arătat că R. P. Română, ca țară maritimă, a creat condiții favorabile pentru accesul la mare și a reglementat problemele tranzitului pe calea unor înțelegeri bilaterale, reciproc avantajoase, cu alte state din aceeași zonă geografică, pe baza respectării stricte a principiilor suveranității statelor, egalității lor în drepturi și neamestecului în treburile interne — singurele principii care pot permite acestei conferințe să armonizeze interesele statelor fără litoral cu interesele statelor maritime.Referindu-se la componența conferinței, care prin natura problemelor ce își propune să le rezolve trebuie să aibă un caracter de universalitate, Mihail Hașeganu a arătat că delegația română înțelege să insiste cu hotărîre asupra necesității ca toate statele să poată participa cu drepturi egale la lucrările acestei conferințe și să fie respectate întru totul drepturile legitime ale R. P. Chineze și ale altor state, care în mod nejustificat sînt lipsite de posibilitatea de a fi reprezentate la această conferință.
treprinde o vizită în Republica Mali, a sosit la 11 iunie la Bamako.

KHARTUM. Adunarea constituantă a Sudanului a ales ca președinte permanent al Consiliului suprem pe Ismail Al Azhari. Consiliul suprem este format din cinci persoane și îndeplinește funcția de șef colectiv al statului. Al Azhari a aprobat alegerea lui Mohamed Ahmed Mahgoub în funcția de prim-ministru al Sudanului.
LONDRA. Peste 2 000 de muncitori de la întreprinderea din Scotia a companiei producătoare de automobile „British Motor Corporation' se află în grevă de două zile. Ei revendică îmbunătățirea condițiilor de muncă. Aceasta este cea mai importantă acțiune grevistă a muncitorilor de Ia darea în funcțiune a întreprinderii în 1960.
BONN. In Kassel a avut loc e mare demonstrație de protest împotriva legislației excepționale. Manifestant» au cerut guvernului vest-german să renunțe la intenția de a adopta legile excepționale.
COTONOU. Adunarea Națională a Republicii Dahomey a adoptat

NOTE

„Experiența" 
Turnbull

Autoritățile coloniale din Aden 
încearcă din nou să reducă la tă
cere forțele patriotice care luptă 
pentru lichidarea dominației stră
ine. La 5 iunie, înaltul comisar 
britanic în Aden, Sir Richard 
Turnbull, a adoptat unele măsuri 
„excepționale" în virtutea cărora 
Frontul de eliberare este declarat 
„organizație teroristă".

Faptul a provocat adîncă ne
mulțumire în întreaga Arabie de 
sud. Cercurile cele mai largi ale 
opiniei publice consideră pe bună 
dreptate decizia lui Turnbull ca o 
sfidare a aspirațiilor poporului 
din Aden spre libertate și inde
pendență, ca o acțiune în totală 
contradicție cu promisiunile An
gliei de a recunoaște populației 
locale dreptul la autodetermi
nare. Guvernul Adenului, condus 
de Abdul Mackawee, a calificat 
noile măsuri drept „o inițiativă 
retrogradă". Frontul de eliberare 
națională, asupra căruia sînt în
dreptate aceste măsuri, le-a con
damnat cu toată tăria.

Cu toate acestea, înaltul comi
sar n-a ezitat totuși să transpună 
în practică hotărîrea. Ce l-a de
terminat să o facă ? Răspunsul îl 
găsim într-un articol publicat la 7 iunie de corespondentul în A- 
den al ziarului englez „Times". 
„Sir Richard Turnbull — scrie 
„Times" — a început să pună în 
practică în statul Aden experien
ța pe care el a cîștigat-o cu tero
riștii Mau-Mau (așa numea presa 
occidentală pe unii din luptătorii 
mișcării de eliberare — n.r.) în 
Kenya". Cu alte cuvinte este 
vorba de o încercare de a 
reedita în Aden practica repre
siunilor sîngeroase împotriva for
țelor de eliberare națională, 
practică care, după cum se știe, 
n-a putut totuși stăvili lupta ma
selor și proclamarea în ultima in
stanță a independenței țării. Să fi 
uitat oare Sir Turnbull sfîrșitul 
lipsit de glorie al experienței 
sale ?

Nicolae N. LUPU

Val de arestări 
în BoliviaLA PAZ 12 (Agerpres). — Junta militară boliviană a intensificat în ultimele zile acțiunile represive împotriva liderilor sindicali ai minerilor, mulți dintre ei fiind arestați, iar alții anchetați de forțele militare și poliție. După cum transmite agenția Prensa Latina, la puțin timp după ocuparea militară a minelor de cositor, în urma ordinului juntei, trupele și poliția au procedat în întreaga țară la un val de arestări în rîndurile minerilor, care s-au opus planului guvernamental de „reorganizare a minelor", plan ce prevede concedieri masive în rîndurile muncitorilor și reduceri ale salariilor.
Căldură = electricitateMOSCOVA 12 (Agerpres). — In U.R.S.S. a fost creată o instalație energetică experimentală pentru transformarea directă a energiei termice în energie electrică prin metoda magnetohidrodinamică. Ea permite înlocuirea agregatelor rotative ale termocentralelor obișnuite (turbina și electrogeneratorul) printr-un generator care are toate elementele imobile și in care transformarea energiei are loc prin interactiui a dintre un flux de gaz conductor electric (plasmă) care se mișcă cu o mare viteză și un cîmp magnetic. în luna mai instalația a fost pusă in funcțiune de probă.
în unanimitate hotărîrea de a trimite în judecată pe fostul președinte al republicii, Hubert Maga, înlăturat în urma revoluției din octombrie 1963. El este acuzat de diferite fraude financiare.TOKIO. S-a anuntat oficial că numărul șomerilor japonezi din această lună se ridică la 410 000 persoane, cu 30 000 mai mult decît în aceeași perioadă a anului trecut.PHENIAN. La 9 iunie, două nave de război americane au pătruns în apele teritoriale ale litoralului estic al R.P.D. Coreene șl au capturat două vase de pescuit. Șeful părții coreeano-chineze în Comisia militară de armistițiu pentru Coreea a cerut părții americane să repatrieze imediat pescarii capturați și să restituie navele de pescuit.ROMA Populația Italiei era la sfîrșitul lunii martie 1965 de 52 533 000 de locuitori.TORINO. La o lună după ce aU fost separate printr-o intervenție chirurgicală, cele două gemene siameze, Santina și Giuseppina Foglia, au reușit să stea în picioare timp de 20 de minute.
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