
Biblioteca W'■ 

P • -r’â
Hun-doara-Mcv.

Adunarea activului de partid 

al Forțelor Armate ale R.P.Române

Anul XXXIV Nr. ««51 Miercuri 16 iunie 1965 4 PAGINI — 30 BANI

LOCUINȚE CONSTRUITE
DIN FONDURILE STATULUI

TABLOUL UNEI ȚĂRI
■

In plin AVlNT

In zilele de 14 și 15 iunie a. c„ 
în aula Academiei Militare Gene
rale a avut loc adunarea activului 
de partid al Forțelor Armate ale 
Republicii Populare Române con
sacrată dezbaterii proiectelor de 
Directive cu privire la dezvoltarea 
economiei naționale în perioada 
1966—1970, valorificarea surse
lor energetice și electrificarea ță
rii în perioada 1966—1975, precum 
și a proiectului de Statut al parti
dului. Au luat parte generali și 
ofițeri din comandamentele și di
recțiile centrale ale Ministerului 
Forțelor Armate, comandanți de 
mari unități și unități, secretari ai 
consiliilor politice și ai comitetelor 
de partid.

Participanții au întîmpinat cu 
deosebită însuflețire sosirea tova
rășilor Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Ion Gheorghe Maurer, ge
neral de armată Leontin Sălăjan, 
ministrul Forțelor Armate.

în cadrul discuțiilor au luat cu- 
vîntul numeroși generali și ofi
țeri, comandanți, secretari de con
cilii politice și de comitete de 
partid. Ei au relevat mîndria pa
triotică a militarilor armatei noas
tre populare pentru mărețele rea
lizări obținute de poporul român 
sub conducerea partidului, adeziu
nea deplină față de proiectele de 
Directive ale Congresului al IV-lea 
al partidului, a căror înfăptuire va 
da o nouă strălucire României so
cialiste. Ei și-au exprimat hotă- 
xîrea fermă de a nu precupeți nici 
un efort pentru aplicarea în viață 
a politicii partidului, pentru înde
plinirea nobilei misiuni încredin
țate de popor.

Vorbitorii și-au manifestat a- 
cordul deplin față de prevederile 
proiectului de Statut al Partidului 
Comunist Român, document de 
mare însemnătate care oglindește 
creșterea forței și maturității 
partidului nostru, schimbările sur
venite în viața întregii noastre so
cietăți.

In cadrul adunării a luat cuvîn- 
tul tovarășul Leontin Sălăjan, mi
nistrul Forțelor Armate ale R.P.R.

în încheierea dezbaterilor, pri
mit cu vii aplauze și ovații de în
treaga asistență, a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, prim- 
secretar al C.C. al P.M.R.

Partidul nostruR— a spus vorbi
torul — are în centrul preocupă
rilor sale preg^rea celui de-al 
IV-lea congres.Wh'oiectele de Di
rective privindT dezvoltarea eco
nomiei naționale și electrificarea 
țării, cît și proiectul Statutului 
partidului au fost primite cu en
tuziasm și aprobare deplină de în
tregul nostru a popor.

După ce a trecut în revistă ma
rile succese obținute în realizarea 
Directivelor celui de-al III-lea 
Congres al partidului în toate do
meniile de activitate economică și 
socială, tovarășul Nicolae Ceau
șescu a spus:

Ceea ce am înfăptuit pînă acum 
în construcția socialismului este 
rodul muncii pline de abnegație 
a clasei muncitoare, țărănimii, in
telectualității, a întregului popor 
român care a înfăptuit cu fermi
tate politica marxist-leninistă a 
partidului nostru. Aceste realizări 
ilustrează în mod grăitor justețea 
politicii partidului, aplicarea crea
toare a învățăturii marxist-leni- 
niste la condițiile concrete din pa
tria noastră.

Primul secretar al C.C. al P.M.R. 
a enumerat apoi direcțiile princi
pale ale eforturilor pe care le vor 
desfășura în anii viitorului cinci
nal poporul și partidul, arătînd că 
prin realizarea Directivelor privind 
dezvoltarea economiei naționale 
pînă în 1970, patria noastră va 
străbate încă o cale însemnată spre 
culmile înalte ale civilizației, ale 
societății comuniste.

Punînd în centrul preocupării 
lor dezvoltarea multilaterală a so
cietății noastre socialiste — a a- 
rătat apoi vorbitorul — partidul 
și guvernul acordă, în același timp, 
o atenție deosebită întăririi con
tinue a capacității de apărare a 
țării. Sume importante au fost 
alocate an de an în vederea do
tării forțelor militare cu arma
ment modern ; putem spune că ar
mata noastră dispune astăzi de o 
înzestrare tehnică de luptă care îi 
dă posibilitatea de a fi oricînd 
gata să îndeplinească orice mi
siune.

Am ascultat cu deosebit interes 
pe tovarășii care au vorbit aici 
despre rezultatele obținute de că
tre marile unități pe care le co
mandă în pregătirea de luptă și 
politică. Tov. Leontin Sălăjan a re
levat de asemenea pe larg succe
sele obținute de Forțele noastre 
Armate în întreaga lor activitate, 
precum și sarcinile ce le revin în 
perfecționarea continuă a măies
triei militare. Intr-adevăr, tova
răși, armata noastră a obținut re
zultate -remarcabile în pregătirea 
sa de luptă, în întărirea disciplinei 
militare, în ridicarea nivelului cu
noștințelor militare și politice ale 
tuturor militarilor. Corpul de ofi
țeri ieșit din rîndurile poporului 
își îndeplinește cu cinste îndatori
rile care îi revin ; dovedesc o bună 
pregătire militară și politică sub
ofițerii și soldații. Putem spune că 
armata R. P, Române, creată și e- 
ducată de partid, este un scut de 
nădejde al cuceririlor revoluționare 
ale poporului, al independenței și 
suveranității noastre naționale.

Permiteți-mi să transmit ofițe
rilor, subofițerilor și ostașilor cele 
mai calde felicitări și urări de noi 
succese în activitatea consacrată 
întăririi continue a capacității de 
luptă a Forțelor noastre Armate. 
In pas cii eforturile tuturor oame
nilor muncii pentru înflorirea mul
tilaterală a țării, armata trebuie 
să-și perfecționeze continuu măies

tria de luptă, să-și întărească și 
mai mult disciplina militară, să e- 
duce pe toți militarii în spiritul 
devotamentului nețărmurit față de 
patrie, popor și partid, să cultive 
în rîndul acestora eroismul, înal
tele calități politice și morale în 
slujba cauzei socialismului și păcii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
continuat spunînd :

S-a subliniat aici preocuparea 
pentru promovarea cadrelor devo
tate trup și suflet partidului, pa
triei și poporului. Fără îndoială 
aceasta este una din sarcinile prin
cipale ale partidului nostru în ar
mată, ca și în toate celelalte dome
nii de activitate. Prețuim aportul 
adus de înaintașii noștri, de cei 
mai în vîrstă ; să folosim expe
riența lor, îmbinînd-o cu elanul 
tinerilor.

Este necesar să se acorde mai 
multă atenție îmbunătățirii muncii 
politice care, alături de activitatea 
de pregătire militară, are un rol 
deosebit de important în întărirea 
continuă a armatei noastre. înfiin
țarea consiliilor politice, noile pre
vederi cuprinse în proiectul de 
Statut al partidului, creează con
diții ca munca politică desfășurată 
de organele de partid să fie și mai 
strîns legată de masa militarilor, 
să corespundă și mai bine cerin
țelor actuale ale educației politice 
în armată. Fără îndoială — așa 
cum se subliniază în proiectul de 
Statut — în activitatea organelor 
de partid, a consiliilor politice tre
buie să precumpănească munca 
colectivă. Aceasta asigură ca lu
crătorii politici să aducă un aport 
activ la întărirea capacității de 
luptă a armatei. Este necesar ca, 
paralel cu preocuparea pentru ri
dicarea continuă a conștiinței po
litice, a nivelului de cultură gene
rală a militarilor, să se acorde mai 
multă atenție întăririi spiritului de 
răspundere în armată și îndeosebi 
în conducerea trupelor. Clasa 
muncitoare, poporul român fac e- 
forturi susținute pentru înzestrarea 
armatei, eforturi care vor fi con
tinuate și în viitor. De aceea, co
mandanții, consiliile politice, or
ganele de partid trebuie să mani
feste o grijă deosebită pentru în
treținerea și buna folosire a mij
loacelor cu care este dotată arma
ta noastră.

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

Noi nu trebuie să uităm nici un 
moment că în lume mai există im
perialism și de aceea trebuie să ne 
îngrijim, și ne îngrijim permanent, 
de întărirea forței de luptă a arma
tei noastre, a capacității de apărare 
a patriei. Ridicîndu-vă continuu ni
velul pregătirii militare, trebuie să 
fiți gata de a vă aduce contribuția, 
alături de armatele țărilor frățești 
socialiste, la apărarea păcii, a cauzei 
socialismului, la înfrîngerea orică
rui agresor ! Cunoașteți că în ulti
mul timp cercurile agresive impe

rialiste au întreprins o serie de ac
țiuni care pun în pericol pacea. In
tervenția S.U.A. în Vietnamul de 
Sud și bombardarea Republicii 
Democrate Vietnam sînt acte de a- 
gresiune deschisă, condamnate de 
întreaga omenire ; ele stîrnesc pro
testul și mînia tuturor popoarelor 
iubitoare de pace.

Arătînd că poporul romîn își ex
primă deplina solidaritate cu po
porul vietnamez, vorbitorul a arătat 
că țara noastră acordă și va con
tinua să acorde sprijin Republicii 
Democrate Vietnam în lupta sa 
dreaptă.

Subliniind că acțiunile agresive 
ale cercurilor imperialiste cer spo
rirea vigilenței popoarelor și forțe
lor păcii, primul secretar al C.C. al 
P.M.R. a spus : Mai mult ca oricînd 
apare necesitatea întăririi unității 
țărilor socialiste, a partidelor co
muniste și muncitorești, a mișcării 
de eliberare națională, a tuturor 
forțelor care se ridică la luptă îm
potriva agresiunii imperialiste, 
pentru apărarea păcii.

Partidul și guvernul Republicii 
Populare Române, împreună cu ce
lelalte țări socialiste, promovează 
activ o politică de apărare a păcii. 
Punînd în centrul politicii sale ex
terne întărirea continuă a priete
niei și colaborării cu toate țările 
socialiste, Republica Populară Ro
mână continuă să dezvolte relații 
cu toate țările, indiferent de orin- 
duirea lor socială.

Noi ne pronunțăm cu hotărîre 
împotriva oricărui amestec din 
partea vreunui stat în afacerile in
terne ale altui stat ; considerăm că 
fiecare popor trebuie să fie lăsat 
să hotărască singur asupra dez
voltării sale interne. La baza poli
ticii externe a Republicii Popu
lare Române stau principiile res
pectării independenței și suverani
tății naționale, ale egalității în 
drepturi, neamestecului în trebu
rile interne.

Succesele pe care poporul nostru 
le obține în construcția socialismu
lui sînt o contribuție activă la 
cauza păcii și socialismului în lu
me. Orientînd și în viitor efortu
rile noastre spre dezvoltarea și în
florirea patriei socialiste, ne vom 
îngriji în același timp permanent 
de întărirea continuă a capacității 
de luptă a Forțelor noastre Ar
mate.

(Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost subliniată în re
petate rînduri cu aplauze puterni
ce și prelungite).

In încheierea adunării, activul 
de partid al Forțelor Armate a a- 
doptat o telegramă adresată Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Român care exprimă 
dragostea și devotamentul tuturor 
militarilor față de patrie, popor și 
partid, hotărîrea lor de a îndeplini 
neabătut sarcinile ce le revin în 
apărarea cuceririlor revoluționare 
ale oamenilor muncii.

Prin succesele dobîndite, anii 
care au trecut de la cel de-al 
III-lea Congres al partidului se 
înscriu ca o etapă de adînci trans
formări înnoitoare în toate dome
niile de activitate. O imagine cu
prinzătoare a avîntului economiei 
noastre socialiste oferă, prin lim
bajul lapidar al cifrelor, Breviarul 
statistic al R.P.R. ediția 1965, apă
rut recent. Datele din breviar, care 
marchează încheierea unei pe
rioade de cinci ani (1960—1964) în 
îndeplinirea prevederilor planului 
șesenal, relevă dezvoltarea conti
nuă, armonioasă, echilibrată, pe o 
linie mereu ascendentă a întregii 
economii naționale. Ritmurile înal
te, în unitate organică cu dezvol
tarea proporțională și multilate
rală, au devenit un element coti
dian al vieții contemporane a po
porului nostru.

0 ECONOMIE DINAMICĂ, 

VIGUROASĂ
Dezvoltarea întregii producții 

socialiste în ansamblul său este 
redată în mod sintetic de cifrele 
care caracterizează creșterea pro
dusului social și a venitului națio
nal. în anul 1964 produsul social 
4 fost de aproape 1,6 ori mai mare 
decît în 1959 și de 3.7 ori mai 
mare decît în 1950. In același an 
venitul național a fost mai mare 
de 1,54 ori decît în 1959 și de 3,73 
ori față de 1950 Ritmul mediu 
anual, de 9,1 la sută, atins în creș
terea venitului național în anii 
1959—1964, demonstrează dinamis
mul și vigoarea economiei noastre.

Acest ritm este rezultatul poli
ticii ferme și consecvente a parti
dului de industrializare socialistă- 
bazată pe creșterea cu prioritate a 
producției mijloacelor de producție. 
Devenită ramură conducătoare, in
dustria a imprimat un caracter di
namic creșterii tuturor celorlalte 
sectoare ale producției materiale, 
asigurînd avîntul întregii economii 
naționale. In primii cinci ani ai 
șesenalului producția globală in
dustrială a înregistrat un ritm me
diu anual de creștere — așa cum 
se arată în breviarul statistic — 
de 14,8 la sută. Mai rapid a cres
cut producția mijloacelor de pro
ducție, al cărei ritm mediu anual 
a fost de 16 la sută. Ca și în pe

rioadele precedente planului șe
senal, a continuat să se dezvolte 
producția bunurilor de consum, 
ritmul mediu anual de creștere în 
anii 1959—1964 fiind de peste 12 
la sută.

Cititorul breviarului statistic va 
desprinde ușor cîteva caracteris
tici esențiale ale dezvoltării indus
triei în acești ani, nivelul calitativ 
superior pe care ea l-a atins. Este 
semnificativ că circa 2/3 din tota
lul producției industriale îl for
mează acum mijloacele de produc
ție, cea mai mare pondere avînd-o 
ramurile de bază ale industriei 
grele. Astfel, energia electrică și 
termică, metalurgia feroasă, con
strucția de mașini și prelucrarea 
metalelor, chimia, al căror rol este 
determinant în promovarea progre
sului tehnic, în valorificarea supe
rioară a resurselor naturale și în 
imprimarea unui ritm susținut de 
creștere a întregii economii — au 
participat în anul 1964 la produc
ția globală industrială cu aproxi
mativ 47 la sută. Pentru înfăptui
rea reproducției socialiste lărgite 
are o mare importanță creșterea 
în anii 1'959—1964 a producției 
energiei electrice și termice cu un 
ritm mediu anual de circa 19 la 
sută, a industriei construcțiilor de 
mașini și prelucrării metalelor cu 
aproximativ 18 la sută, a chimiei, 
celulozei și hîrtiei cu 24 la sută — 
adică într-un ritm superior celor
lalte ramuri. Nivelul de dezvoltare 
industrială a țării este ilustrat de 
faptul că numai sporul realizat 
într-un singur an — 1964 — depă
șește cu mult întreaga producție 
a anului 1938 la fontă, oțel, ener
gie electrică.

Procesul de creare a unui com
plex raționa] al economiei a de
terminat diversificarea ramurilor 
și subramurilor industriale, lărgi
rea gamei de produse. In prezent, 
industria noastră fabrică mașini- 
unelte, tractoare, mașini agricole, 
linii tehnologice de ciment, utilaj 
petrolier, minier și chimic, loco
motive Diesel electrice de 2100 
C.P., cargouri cu o capacitate de 
4 500 tdw, o gamă largă de pro
duse ale industriei chimice — în
grășăminte, fibre și fire sintetice, 
mase plastice și rășini sintetice, 
detergenți etc., produse variate ale 
industriei alimentare și ușoare.

Rezultatele obținute în dezvol
tarea industriei au dus la crește-

rea rolului ei ca ramură conducă
toare a economiei. Din întregul 
produs social al anului 1964 aproa
pe 58 la sută s-a realizat în in
dustrie. Producția industrială a 
României anului 1938 se realizează 
astăzi în mai puțin de șase săp- 
tămîni. Peste 70 la sută din nece
sitățile de utilaje ale economiei 
naționale au fost asigurate din 
producția internă.

UN AMPLU Șl SUSȚINUT 

PROGRAM DE INVESTIȚII

Creșterea potențialului economic 
al țării a făcut posibilă alocarea 
unor importante fonduri de inves
tiții pentru dezvoltarea forțelor de 
producție, pentru acțiuni social- 
culturale. Așa cum reiese din da
tele statistice, în cinci ani ai pla
nului șesenal s-au investit peste 
166 miliarde lei, cu circa 30 la sută 
mai mult decît în zece ani prece- 
denți, din care aproape jumătate 
au revenit industriei.

Mihai ANASTASESCU 
director general adjunct 
al Direcfiei Centrale de Statistică

(Continuare în pag. a IlI-a)

Cu planul semestrial îndeplinit
HUNEDOARA. — Colectivul 

furnalului de 1 000 mc de la Hu
nedoara, cel mai mare și mai 
modern agregat de acest fel din 
țară, a elaborat marți în schim
bul II de lucru ultimele tone de 
fontă prevăzute în sarcinile de 
plan pentru primul semestru al 
anului. In întrecerea socialistă 
desfășurată în cinstea Congresu

lui partidului, la acest furnal s-a 
produs peste plan în primele 5 
luni ale anului o cantitate de 
fontă echivalentă cu metalul ne
cesar pentru fabricarea a peste 
3 900 de tractoare. Aici s-a înre
gistrat în ultimul timp cel mai 
mare indice de utilizare cunoscut 
în istoria furnalelor din țara 
noastră.
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PRIMIREA LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
A MINISTRULUI CULTURII DIN U.R.S.S.

Vizita unei delegații a C.C. al P.M.S.U.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Române, Ion 
Gheorghe Maurer, împreună cu 
Emil Bodnaraș, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a primit 
marți pe Ekaterina Furțeva, mi
nistrul culturii din U.R.S.S., care 
face o vizită în țara noastră.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, au par

ticipat Constanța Crăciun, pre
ședintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Vasile 
Dinu, vicepreședinte al Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Gh. Pele, adjunct al minis
trului afacerilor externe, precum 
și I. K. Jegalin, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București.

(Agerpres)

TELEGRAMĂ
Tovarășului PETAR STAMBOLIC1

Președintele Vecei Executive Federale a R.S.F. Iugoslavia

BELGRAD

Adînc mișcat de catastrofa de la mina Orasi, vă rog să primiți 
expresia compasiunii noastre și să transmiteți familiilor greu încercate 
sincere condoleanțe.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Române

VACANȚA Șl
Raid-ancheta în localitățile 

balneo-climatice
Sezonul de odihnă în stațiunile balneo-climatice e în 

plină desfășurare. In vile frumos amenajate, mii și zeci de 
mii de oameni ai muncii își petrec un concediu plăcut, re
creativ, confortabil, cîștigă forțe pentru un nou an de mun
că. Concediul e un prilej de a citi mai mult, de a vedea noi 
spectacole, de a face sport, excursii... Numeroși cetățeni aflați 
în stațiuni se bucură de o activitate cultural-sportivă bo
gată, văd filme in premieră, turnee ale unor trupe teatrale 
sau ansambluri muzicale etc. Dar sînt și stațiuni unde cul
tura nu e la loc de cinste. Vom semnala citeva din deficien
țele constatate cu ocazia raidului întreprins de reporterii 
„Scînteii".

Organizarea vieții cul
turale dintr-o localitate 
balneo-climatică cere o 
concepție clară, compe
tență, spirit de iniția
tivă și simț organizato
ric. Sînt cazuri cînd 
activiștii unor comitete 
de cultură și artă își 
demonstrează însușirile 
elaborînd planuri pro
mițătoare, dar care ră- 
mîn simple promisiuni. 
La Constanța, de pildă, 
pentru perioada vacan
ței s-a întocmit un plan 
care prevede în stațiuni

sute de spectacole, con
ferințe, seri distractive 
etc. Ne-am interesat ce 
s-a întreprins pînă a- 
cum pentru realizarea 
acestui plan.

— Ce manifestări 
culturale au fost pro
gramate pentru prima 
serie ? îl întrebăm pe 
tov. RUDOLF STEFA- 
NIUC, care răspunde, în 
cadrul comitetului pen
tru cultură și artă, de 
activitatea pe litoral.

— Am făcut pentru 
perioada de început un

program mai relaxat, 
de acomodare : simpozi
oane, seri de dans, fil
me. In cele 12 zile ale 
primei serii au fost pro
gramate cite 1—2 spec
tacole ale formațiilor 
profesioniste în fiecare 
stațiune.

Dar cine a cerut pro
gram „relaxat", cine are 
nevoie de „acomoda
re" ? Evident, numai 
organizatorii. Oaspeții 
litoralului nu s-ar fi 
supărat desigur, dacă 
din primele zile ar fi

avut posibilitatea să ia 
parte la o activitate 
cultural-artistică boga
tă, la fel de interesantă 
ca și în lunile de vîrf".

Concepția muncii cu 
încetinitorul este ilus
trată și de întîrzierea 
cu care s-au început pe 
litoral (îndeosebi la 
Eforie Nord și Efo
rie Sud) amenajarea 
punctelor culturale, bi
bliotecilor etc.

— Cine se va ocupa 
nemijlocit de organiza
rea activității culturale 
în stațiunile de pe lito
ral ? De la tov. EMIL 
ZĂLOG, din Comitetul 
orășenesc de cultură și 
artă Constanța, aflăm 
că responsabilii puncte
lor culturale au foarte 
puțin de-a face cu cul
tura.

— Dar de ce i-ați an
gajat ?

— Trebuie să ne des
curcăm cumva. Am an
gajat pe cine s-a pre
zentat.

Strașnice soluții. In
terlocutorul nostru face 
o propunere pentru îm
bunătățirea situației :

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Român 
ieri a sosit în Capitală, în vizită 
prietenească, o delegație a Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, în 
frunte cu tovarășul Gyula Kâllai, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Ungare. Din delegație fac parte 
Antal Apro, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P.U., Zoltân Komocsin, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U., Andrâs Gyenes, șef 
adjunct de secție la C.C. al P.M.S.U.

La aeroport delegația a fost în- 
tîmpinată de tovarășii Gheorghe 
Apostol, membru al Biroului Poli

tic al C.C. al P.M.R., prim-vice- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Române, Alexandru 
Bîrlădeanu, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Leonte Răutu, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., secretar al C.C. al P.M.R., 
Ghizela Vass, membru al C.C. al 
P.M.R., Andrei Păcuraru, membru 
supleant al C.C. al P.M.R., șefi de 
secție la C.C. al P.M.R., Pompiliu 
Macovei, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Mauriciu Novac, 
vicepreședinte al C.S.P.

Au fost de față Jozsef Vince, am
basadorul R. P. Ungare la Bucu
rești, care face, de asemenea, parte 
din delegație, precum și membri 
ai ambasadei. (Agerpres)

Conferința
organizației regionale

de partid Cluj

CULTURA
— Mă gîndesc că așa 

cum se aduce pe litoral 
în timpul sezonului un 
mare număr de medici 
din alte orașe, precum 
și personal calificat pen
tru deservirea restau
rantelor, nu s-ar putea 
detașa și cadre cu expe
riență în activitatea cul
turală ?

Ideea merită poate să 
fie analizată de forurile 
de resort. Principalul 
este însă ca tovarășii de 
la comitetul orășenesc 
pentru cultură și artă 
să manifeste inițiativă, 
să renunțe la concepția 
potrivit căreia toate 
problemele trebuie re
zolvate neapărat „de 
sus", de la centru.

In alte locuri se vă
dește și mai pregnant 
subaprecierea activității 
culturale. Am întîlnit 
exemple de activitate 
formală, desfășurată 
parcă — după cum a- 
precia tov. CONSTAN
TIN MARIN, aflat la 
odihnă la Olănești — 
„nu pentru a răspunde 
interesului oaspeților ci

exclusiv pentru a bifa 
niște rubrici dintr-un 
nomenclator". Interlocu
torul nostru a oferit și 
un exemplu concludent: 
„In mai, anul acesta, 
am audiat o conferință 
despre presa contem
porana- Același text 
l-am ascultat și în fe
bruarie 1964". Tov. CON
STANTIN IONESCU, 
aflat în aceeași stațiune, 
dă un exemplu similar : 
„In mai 1964 a fost pre
zentat un medalion mu
zical George Enescu. 
Absolut același ni s-a 
servit și anul acesta. 
Probabil că organizato
rii culturali din stațiune 
au auzit de vechiul dic
ton „repetiția e mama 
învățăturii" și nu m-aș 
mira dacă anul viitor 
vor face cu noi semina- 
rii la aceste subiecte".

O asemenea metodă 
birocratică se folosește 
și în stațiunile Călimă- 
nești și Căciulata. Pe de 
altă parte, în loc să se 
bizuie pe intelectualii 
din localitate, cerîndu-le 
să trateze liber teme 
interesante, actuale, pe

care aceștia le stăpînesc 
— ceea ce ar da un plus 
de atractivitate expu
nerilor — organizatorii 
culturali din stațiune se 
rezumă cu o consec
vență demnă de o cauză 
mai bună, numai la ceea 
ce este dinainte scris. 
Intelectualii invitați să 
sprijine activitatea clu
burilor locale nu sînt 
dispuși, pe drept cuvînt, 
să-și piardă timpul ela
borînd texte pentru con
ferințe, mai ales cînd e 
vorba de prezentarea u- 
nor cărți. Atunci res
ponsabilii culturali pun 
cap la cap pasaje din 
prefețe de cărți, recenzii 
din ziare și reviste, a- 
desea fără nici o legă
tură logică, și le dau 
conferențiarilor să Ie ci
tească. Nici medicii nu 
sînt scutiți de redac
tarea textelor chiar și 
atunci cînd vorbesc în 
limitele strictei lor spe
cialități profesionale pe 
care o practică în sta
țiuni.

(Continuare 
în pag. a IlI-a)



Pag. 2 8 C î N T E î A Nr. 6651

Lucrările conferinței organiza
ției regionale de partid Cluj, care 
au avut loc în zilele de 11 și 
12 iunie, au reflectat interesul 
profund și puternica însuflețire cu 
care membrii și candidații de par
tid, toți oamenii muncii din re
giune, români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, au primit 
proiectele de Directive ale Con
gresului al IV-lea al P.M.R. și 
proiectul de statut al partidului, 
adeziunea lor unanimă la mărețul 
program elaborat de partid, de în
florire a patriei și ridicare ă bună
stării poporului.

Darea de seamă a comitetului re
gional de partid, prezentată de to
varășul Maxim Berghianu, prim- 
secretar al comitetului, a arătat că 
prevederile proiectului de Directive 
se sprijină pe temelia solidă a rea
lizărilor de pînă acum, pe marile 
succese obținute de poporul nostru 
în înfăptuirea planului de 6 ani. In 
această perioadă, regiunii Cluj i 
s-au alocat, din fondul central al 
statului, investiții de 7,3 miliarde 
de lei, dintre care două treimi au 
fost destinate industriei. Au fost 
date în funcțiune 4 noi fabrici și 
20 de secții noi, iar numeroase în
treprinderi au fost înzestrate cu 
utilaje și mașini moderne. Produc
ția industrială globală a crescut de 
1,8 ori față de 1959, ajungîndu-se 
la realizarea, în numai 75 de zile, 
a producției întregului an 1950. 
Prin munca lor entuziastă, munci
torii, tehnicienii și inginerii au reu
șit să asigure îndeplinirea planului 
la producția globală și marfă atît 
în 1964, cît și în primele 5 luni ale 
acestui an, dînd peste prevederi 
produse în valoare de circa 300 mi
lioane de lei. In întrecerea în cin
stea Congresului al IV-lea al par
tidului, colectivele întreprinderilor 
din regiune s-au angajat să dea 
economiei naționale, peste plan, o 
producție globală în valoare de pes
te 100 de milioane de Iei. Sarcina 
de creștere a productivității muncii 
a fost realizată în 1964 în propor
ție de 103,5 la sută.

In acest an urmează să intre în 
funcțiune Combinatul de celuloză 
și hîrtie din Dej, precum și com
plexul alimentar Baciu Cluj, con- 
tinuindu-se lucrările de dezvoltare 
a unor uzine și exploatări miniere. 
Se vor da în folosință 1950 de a- 
partamente și alte obiective social- 
culturale.

tn toate aceste succese se oglin
dește și rodnica activitate a orga
nizațiilor de partid, creșterea con
tinuă a competenței lor, ca și a ca
pacității de a-i mobiliza și organiza 
pe oamenii muncii în lupta pentru 
înfăptuirea politicii partidului.

Amploarea sarcinilor prevăzute 
în proiectele de Directive impun 
generalizarea experienței dobîndi- 
te de organizațiile de partid, înlă
turarea hotărîtă a neajunsurilor 
care se mai manifestă.

Lucrările conferinței au relevat 
atenția deosebită acordată de pro
iectul de Directive ridicării nive
lului tehnic al producției în toate 
ramurile economiei naționale și, în 
mod deosebit în industria construc
toare de mașini. în noul cin
cinal, a arătat tov. loan Stanatiev, 
directorul uzinei „Industria Sîr- 
mei“ din Cîmpia Turzii, uzinei 
noastre îi revin sarcini mari în 
fabricarea de produse metalur
gice cu proprietăți deosebite. Pro
ducția de electrozi, bunăoară, va 
crește cu circa 5 000 de tone. Va 
fi realizată o instalație completă 
de fabricare a pulberii de fier cu 
o capacitate de 600 de tone anual. 
Colectivul uzinei este însuflețit de 
hotărîrea de a munci fără preget 
pentru îndeplinirea acestor sarcini. 
Vorbitorul a menționat eficacitatea 
colaborării cu Institutul Poli
tehnic din Cluj și Institutul de 
cercetări metalurgice din Bucu
rești, care au ajutat uzina să îm
bunătățească o serie de procedee 
tehnologice.

Subliniind necesitatea realizării 
într-un termen cît mai scurt a 
programului de asimilare în fabri
cație a unor mașini și utilaje noi, 
tov. Trofin Simedrea, directorul u- 
zinelor „Tehnofrig", a arătat că se 
impune o simplificare a sistemului 
de omologare a noilor produse, în- 
trucît sistemul actual determi
nă amînarea cu lunile a introdu
cerii noilor mașini în producția de 
serie. Ținînd seama de complexi
tatea utilajelor noi, întreținerea și 
repararea lor ar trebui să fie 
încredințată numai unor cadre 
de înaltă calificare. în conferință 
s-a arătat că sînt necesare măsuri 
pentru pregătirea unui număr mai 
mare de maiștri și alte cadre me
dii tehnice. Tov. Remus Bucșa, 
prim secretar al Comitetului orășe
nesc Cluj, a subliniat că trebuie 
dată o mai mare atenție asigurării 
cu cadre calificate a industriei lo
cale.

Ing. loan Vedeanu, prim-secretar

Una din „cârțlla da vlsltâ* ale Turda! — fabrica da «imani

Conferința organizației 
regionale de partid Cluj

al Comitetului orășenesc de partid 
Turda, ing. Ilie Morovan, de la Uzi
nele de produse sodice Ocna Mu
reș, loan Hanuschi, secretarul co
mitetului de partid de la Fabrica 
de pielărie și încălțăminte Clujea
na, și alții au relevat creșterea exi
genței colectivelor pe care le re
prezintă față de calitatea produse
lor. Nu peste tot însă s-a acordat 
atenția cuvenită acestei probleme. 
In conferință s-a arătat că îmbu
nătățirea calității produselor pen
tru export, ca și a celor destinate 
nevoilor interne, trebuie să consti
tuie o preocupare constantă și de 
prim ordin a organizațiilor de 
partid și a conducerilor întreprin
derilor.

Analizînd realizarea planului de 
investiții, mai mulți vorbitori, 
între care ing. loan Găvozdea, 
directorul Trustului regional de 
construcții, Radu Andarache, di
rectorul Combinatului de celuloză 
și hîrtie din Dej, au subliniat că 
pentru darea în funcțiune la timp 
a noilor obiective este necesăr să 
fie respectate termenele de livrare 
a unor utilaje de către întreprinde
rile furnizoare. Direcția de livrări 
complexe din Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini realizează 
de multe ori livrări incomplete, 
ceea ce provoacă întârzieri în reali
zarea planului.

Abordînd problemele care stau 
în fața agriculturii regiunii, par- 
ticipanții la conferință au rele
vat progresele realizate în ulti
mul an, cînd s-au obținut în sec
torul socialist cu 75 000 tone de 
cereale mai mult decît în 1963, 
precum și marile rezerve de care 
dispune agricultura, căile de 
valorificare a acestora. Tov. Gavril 
Olteanu, președintele cooperativei 
agricole de producție din Luna- 
Turda, raionul Bistrița, a arătat 
că recentele măsuri de stimulare 
a creșterii producției agricole au 
avut un larg ecou în rîndu- 
rile țărănimii, care în prezent 
muncește cu rîvnă pentru execu
tarea corectă și la timp a muncilor 
agricole.

Am studiat cu atenție proiectul 
de Directive — a spus tov. loan 
Kerekes, președintele C.A.P. IeiCa 
Bistrița — și socot că este foarte 
binevenită prevederea privitoare la 
dezvoltarea producției de îngră
șăminte. Dacă vom primi îngrășă- 
mintele de care se vorbește în 
Directive — și sînt sigur că le vom 
primi — vom putea spori cu mult 
recoltele noastre.

Tov. Teodor Stănilă, directorul 
S.M.T. Bonțida, a subliniat necesi
tatea ca eforturile pentru crește
rea numărului de mașini agricole 
și tractoare destinate agriculturii 
să meargă mînă în mînă cu asigu
rarea pieselor de schimb necesare. 
Umblăm zile și săptămîni după 
piese de schimb la toate între
prinderile producătoare de mașini 
și utilaje agricole și peste tot ni 
se spune : „Nu fabricăm, încercați 
în altă parte" : din această cauză 
ajungem în situația ca mașini 
și utilaje Să rămînă luni întregi 
nefolosite.

Cu un deosebit interes au ascul
tat participanții la conferință cu
vîntul ing. Emil Negruțiu, rectorul 
Institutului agronomic din Cluj. 
Referindu-se la aplicarea Directi
velor în condițiile regiunii Cluj, 
el a propus să se examineze 
posibilitatea executării unor lu
crări de mai mare amploare de 
împăduriri pe suprafețe care nu 
pot intra în circuitul agricol, de 
regularizare a cursurilor unor ape, 
de lărgire a plantațiilor pomicole. 
Apare din ce în ce mai necesară 
specializarea cadrelor din agricul
tură în domenii ca : îmbunătățiri 
funciare, organizarea teritoriului, 
culturi irigate, culturi forțate, se
lecția animalelor etc. înființarea 
unui cabinet tehnico-științific re
gional' ar asigura o mai bună coor
donare a activității științifice și 
practice a specialiștilor din dome
niul agriculturii.

Tov. loan Stoica, prim-secretar 
al Comitetului raional Dej, a rele
vat rolul important pe care l-a a- 
vut pentru consolidarea cooperati
velor agricole de producție întări
rea rîndurilor partidului la sate, 
crearea de organizații de bază în 
toate brigăzile de cîmp și zooteh
nice.

Tov. Gavril Miclea, președintele 
cooperativei agricole de producție 
din Dragu-Huedin, a evidențiat 
influența pozitivă a studiului în 
cadrul cercurilor de studiere a eco
nomiei și organizării producției. 
Noi ne-am convins din proprie ex
periență — a spus vorbitorul — că 
dacă vrei să faci ceva, trebuie să 
știi clar ce vrei. Iar ca să știi ce 
vrei, trebuie înainte de toate să 
înveți.

Intensa viață științifică și cul
turală care pulsează în regiune 
s-a reflectat din plin în lucrările 
conferinței.

Prevederile proiectului de Direc
tive cu privire la dezvoltarea învă- 
țămîntului în perioada 1966—1970, 
a spus tov. Constantin Daico- 
viciu, rectorul Universității Babeș- 
Bolyai, arată că școala, învățămîn- 
tul superior se află în centrul pre
ocupărilor partidului și guvernului, 
ca factor de cea mai mare efi
ciență în munca de creare a unei 
societăți culte. Ne vom in
tensifica la maximum eforturile 
pentru a forma tinerele cadre nu 
numai ca specialiști de înaltă cali
ficare, dar și oameni întregi, oțe- 
liți, devotați cauzei socialismului.

Tov. loan Ursu, prorector al Uni
versității Babeș-Bolyai, a arătat că 
perfecționarea sistemului de aspi
rantură, organizarea doctoratului 
ar ajuta mult la pregătirea viitoa
relor cadre de cercetători științi
fici. Relevînd justețea orientării 
date de partid activității de cerce
tare științifică, el a propus insti
tuirea, pe lîngă comitetul regional, 
a unei comisii, care să se ocupe 
de coordonarea acestei activități 
între institutele de învățămînt su
perior, institutele de cercetări și 
întreprinderi.

Tov. Petre Bucșa, directorul 
școlii medii „Ady-Șincai" Cluj, a 
propus unele măsuri pentru perfec
ționarea sistemului de pregătire a 
cadrelor didactice din învățămîn- 
tul de cultură generală.

Acad. Raluca Ripan, președinta 
filialei din Cluj a Academiei R. P. 
Române, acad. Aurel Moga, recto
rul Institutului medico-farmaceutic,

Cuvîntarea tovarășului Ion Gheorghe Maurer
Vorbitorul a dat o înaltă apre

ciere lucrărilor Conferinței în care 
s-a reflectat bogata și rodnica acti
vitate desfășurată de organizația de 
partid a regiunii Cluj, de toți oa
menii muncii din regiune — ro- 
mîni, maghiari și de alte naționa
lități. Dezbaterea în conferință a 
proiectelor de Directive ale Con
gresului al IV-lea al partidului — 
a spus vorbitorul :— a arătat inte
resul profund trezit de aceste do
cumente, competența în abordarea 
problemelor economice. S-au făcut 
propuneri deosebit de valoroase, au 
apărut aspecte ale muncii care vor 
trebui să fie serios examinate de 
organele locale ca și de organele 
centrale, politice și administrative, 
spre a li se găsi soluții.

Proiectele de Directive reprezintă 
sinteza unei munci uriașe, înmă- 
nunchind idei care vor dinamiza 
gîndirea și activitatea tuturor ce
lor chemați să le dea viață. Dacă 
ar fi să caracterizăm în ansamblu 
aceste documente, ar trebui relevat 
în primul rînd, ca o trăsătură esen
țială, faptul că ele continuă linia 
generală a partidului nostru de 
construire a socialismului, poli
tica de industrializare socialis
tă. Aceasta este întru totul firesc. 
Elaborînd cu ani în urmă politica 
de construcție economică, partidul 
a chibzuit îndelungat și serios asu
pra căilor de urmat în condițiile 
țării noastre, a urmărit rezolvarea 
problemelor în lumina marxism- 
leninismului și a ajuns la conclu
zia că trebuie să întemeieze aceas
tă construcție pe industrializarea 
socialistă.

Tot ceea ce s-a realizat de atunci 
și pînă acum arată că politica de 
industrializare a fost rodnică. In 
aceasta se vădește justețea învăță
turii căreia ne-am devotat, serio
zitatea judecății partidului, price
perea lui de a pune problemele în 
limitele în care trebuie să fie puse 
și de a găsi soluțiile potrivite. Ni
mic nu ne îndreptățește să ne aba
tem de la acest drum, dimpotrivă, 
totul ne determină să îl urmăm 
mai departe.

Vorbitorul a relevat ca o altă ca
racteristică a proiectelor de Di
rective ritmul înalt ăl construcției 
economice. Acest ritm este impus 
de numeroase considerente, în pri
mul rînd de faptul că tehnica îna
intează în zilele noastre foarte ra
pid, că am pornit la construirea 
socialismului de la un nivel scă
zut de dezvoltare economică, avînd 
de recuperat o mare rămînere în 
urmă. înaintarea într-un aseme
nea ritm este o condiție esențială 
pentru ca poporul nostru să se 
poată dezvolta ca un popor liber, 
independent, suveran, cu adevărat 
stăpîn pe soarta sa.

Referindu-se în continuare la 
sarcinile fundamentale ale planu
lui economic pe perioada 1966^ 
1970, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer s-a oprit pe larg asupra 
necesității promovării tehnicii a- 

au relevat în cuvîntul lor profunda 
bucurie resimțită de oamenii de 
știință din Cluj față de prețuirea 
acordată de partid științei și sluji
torilor ei, prețuire ce șl-a găsit o 
puternică expresie atît la recenta 
întâlnire a conducerii de partid cu 
oamenii de știință, cît și în pre
vederile proiectului de Directive.

Filiala din Cluj a Academiei 
R. P. Române — a arătat acad. Ra
luca Ripan — a cunoscut în ultimii 
ani o dezvoltare prodigioasă, prin 
înființarea a numeroase secții și 
sectoare noi. Avem toate pre- 
mizele pentru intensificarea și 
continua ridicare a nivelului cer
cetării științifice, astfel încît filiala 
noastră să poată aduce o contri
buție cît mai însemnată la realiza
rea prevederilor Directivelor.

Evocînd bogatele tradiții ale bio
logilor clujeni, elevi și urmași ai 
marilor savanți Victor Babeș și 
Emil Racoviță, acad. Ștefan Pe- 
tcrfi, prorector al Universității 
Babeș-Bolyai, a înfățișat eforturile 
pe care le depun pentru ridicarea 
nivelului cercetării biologice, pen
tru progresul științei.

Proiectul de Directive — a spus 
acad. Tiberiu Popovici, directorul 
Institutului de calcul din Cluj — 
prevede obiective și măsuri care-i 
interesează direct pe matemati
cieni. Astfel, extinderea lucrărilor 
de automatizare impune matema
ticienilor o orientare clară spre 
cele mai actuale probleme de ma
tematică și mai cu seamă spre ela
borarea metodicii de lucru pentru 

vansate în toate ramurile econo
miei naționale.

Un rol însemnat în înzestrarea 
economiei cu tehnica nouă — a a- 
rătat vorbitorul — au relațiile de 
colaborare economică dintre țara 
noastră și celelalte țări socialiste, 
legăturile economice cu toate sta
tele. Și în viitor vom dezvolta le
găturile economice cu celelalte 
țări, acordind atenție cunoașterii 
și însușirii celor mai valoroase cu
ceriri ale științei și tehnicii mon
diale.

In același timp, pentru a realiza 
sarcinile noi de însemnătate pri
mordială pentru dezvoltarea Ro
mâniei, pentru a putea construi 
mai repede și mai bine, este nece
sară intensificarea continuă a efor
turilor în domeniul cercetării știin
țifice proprii. Această cerință a fost 
exprimată și la recenta întâlnire a 
conducerii partidului cu oameni de 
știință, despre ea se vorbește și în 
proiectele de Directive.

Noi dăm o înaltă prețuire acti
vității oamenilor de știință și sîn
tem pe deplin convinși că dispu
nem de forțe științifice capabile să 
susțină eforturile pentru grăbirea 
progresului tehnic, a progresului 
pe toate planurile. Ceea ce e nece
sar este să știm să atragem la re
zolvarea problemelor, la găsirea so
luțiilor, cît mai mulți oameni care 
lucrează pe tărîmul cercetării și 
creației științifice, să asigurăm toate 
condițiile ca inteligența și capacita
tea lor să poată fi puse din plin 
în valoare în opera de construcție 
socialistă. în acest sens au fost 
emise în conferință idei valoroase, 
de pildă propunerile cu privire la 
organizarea diverselor forme regio
nale de conlucrare între cercetăto
rii științifici și specialiștii din pro
ducție.

Vorbitorul a subliniat totodată 
importanța deosebită ce trebuie a- 
cordată pregătirii tinerelor cadre 
de cercetători științifici. Trăim în 
pragul unei mari revoluții, care se 
va petrece nu numai în domeniul 
tehnicii, dar și în conducerea și 
desfășurarea întregii activități o- 
menești. Ne mîndrim și avem 
dreptul să ne mîndrim cu mașina 
de calcul Dacicc-1 produsă de cer
cetătorii de la Institutul de calcul 
din Cluj, dar aceasta este numai 
un început. Munca de creație a oa
menilor împinge înainte realizările 
pe aCest tărîm într-un ritm deose
bit de viu. Iată de ce trebuie să 
depunem eforturi deosebite pentru 
ca oamenii de înaltă pregătire 
științifică să fie din ce în ce mai 
mulți, încît să poată stăpîni ase
menea probleme. Să ne îngrijim 
de pe acum de tot ceea ce va pu
tea asigura poporului nostru viața 
pe care o merită, folosirea tuturor 
posibilităților create de descoperi
rile minții omenești.

în continuare, vorbitorul a subli
niat necesitatea de a introduce în 
întreaga muncă de înfăptuire a 
construcției industriale maximum 

utilizarea mașinilor rapide de 
calcul.

Ocupîndu-se în cuvîntul lor de 
problemele creației literare și ar
tistice, poetul Aurel Rău, redactor 
șef al revistei „Steaua", pictorul 
Bene Iosif, președintele filialei 
Uniunii Artiștilor Plastici, artistul 
Traian Popescu, directorul Operei 
Române de Stat din Cluj, au ex
primat voința care-i animă pe oa
menii de artă și cultură din Cluj 
de a reda cît mai convingător în 
operele lor viața nouă a poporului, 
preocupările și lupta sa.

Noi, scriitorii români și ma
ghiari — a spus scriitorul Nagy 
Istvăn — sîntem mîndri pentru 
că muncim și colaborăm în mod 
frățesc, ne bucurăm împreună pen
tru succesele comune, pentru spri
jinul pe care-1 primim de la 
partidul nostru. La recenta întâl
nire a conducătorilor de partid și 
de stat cu oamenii de artă s-a 
amintit adeseori despre izvor și 
ulcior. Noi sîntem hotărîți să ne 
aplecăm asupra izvoarelor pe care 
ni le oferă realitatea din țara 
noastră, poporul constructor, asu
pra izvoarelor ce vor țîșni atît 
de bogat în urma aplicării hotă- 
rîrilor celui de-al IV-lea Congres 
al partidului.

Numeroși delegați au subliniat 
în conferință interesul profund și 
bucuria cu care membrii de partid, 
masele largi ale oamenilor muncii 
au primit proiectul de statut al 
partidului. Proiectul de statut — a 
spus pensionarul Gh. Timofi, 

de chibzuință. Ca un exemplu în 
•acest sens, el a arătat că nu este 
admisibil să se producă mașini, 
fără a asigura și piesele de schimb 
necesare, deoarece aceasta ar îm
piedica în cele din urmă însăși fo
losirea mașinilor produse. Tot ast
fel, atunci cînd facem o investiție, 
trebuie să chibzuim foarte bine un
de și cum o facem, care e soluția 
cea mai bună ce trebuie adoptată, 
iar cînd ne-am hotărît pentru o 
anumită soluție, să o realizăm în 
timpul cel mai scurt, pentru ca in- 
vestiția respectivă să devină cît 
mai repede productivă. îmbunătă
țirea continuă a calității produse
lor este și va rămîne o cheie de 
boltă a întregii noastre activități 
economice.

Trecînd la problemele agricultu
rii, tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
a subliniat că această ramură dis
pune de mari rezerve. Punerea lor 
în valoare constituie o sarcină deo 
sebit de actuală, de a cărei înde
plinire depinde dezvoltarea în ritm 
înalt a întregii noastre economii 
naționale.

în Proiectul de Directive pentru 
dezvoltarea economiei naționale în 
perioada 1966—1970, s-au prevăzut 
sarcini realiste privind creșterea 
producției agricole. Caracteristica 
prevederilor din proiectul de Di
rective referitoare la agricultură o 
constituie faptul că ele pun accentul 
principal pe efectuarea unor vaste 
lucrări hidro-ameliorative, pe spo
rirea masivă a producției de în
grășăminte chimice și utilizarea lor 
cu eficiență ridicată, pe extinderea 
și diversificarea mecanizării lucră
rilor. Factorii enunțați reprezintă 
în perioada actuală pîrghii esenția
le pentru dezvoltarea agriculturii 
în ansamblul său. Aceasta nu în
seamnă, desigur, că vor fi neglija
te celelalte probleme importante 
ale creșterii producției agricole, 
vegetale și animale. Problemele a- 
griculturii, atât de variate și de 
complexe, trebuie să constituie în 
totalitatea lor o preocupare centra
lă a tuturor organelor de condu
cere.

Vorbitorul s-a referit în conti
nuare la problemele îmbunătățirii 
activității cooperativelor agricole 
de producție și a statutului lor, ale 
perfecționării raporturilor dintre 
producătorii agricoli și cooperati
vele agricole de producție, a ra
porturilor dintre cooperativele a- 
gricole de producție, precum și a 
celor dintre cooperativele agrico
le și stat. Aceste probleme se 
află în momentul de față în 
atenția partidului și guvernului. 
Este un teren unde trebuie să cer
cetăm cu atenție lucrurile, pentru 
a scoate la iveală tot ce împiedică 
bunul mers al treburilor, a promo
va tot ceea ce dezvoltă inițiativa 
și cointeresarea oamenilor la creș
terea producției agricole. S-au luat 
unele măsuri în această privință și 
se vor mai lua și altele în continua
re. Important este să utilizăm în 
mod eficient, după o matură chib

vechi militant al partidului — 
oglindește dezvoltarea partidu
lui nostru, creșterea rolului său 
conducător. Am obținut și vom ob
ține și de aci înainte realizări mi
nunate pentru că sîntem conduși 
de un asemenea partid, trup din 
trupul poporului muncitor.

Tov Crișan Adalbert, secretar al 
comitetului regional de partid, Cor
nel Broșteanu, director al D.R.E.F., 
și alții au relevat consecvența cu 
care partidul veghează la aplicarea 
normelor leniniste, grija perma
nentă pentru ridicarea calității de 
membru de partid.

In încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Biroului Politic 
al C.C al P.M.R., președintele Con
siliului de Miniștri.

★
Conferința a ales apoi noul co

mitet regional, comisia de revizie, 
precum și delegații la cel de-al IV- 
lea Congres al partidului. în prima 
sa ședință plenară, Comitetul re
gional a reales în funcția de prim- 
secretar pe tovarășul Maxim Bcr- 
ghianu, membru al C.C. al P.M.R.

Delegații la conferință au adoptat 
textul unei telegrame adresate C.C. 
ăl P.M.R. în care exprimă hotărî
rea comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii din regiunea Cluj, de 
a-și consacra toate forțele pentru 
înfăptuirea sarcinilor ce vor fi tra
sate de Congresul al IV-lea al par
tidului.

Ada GREGORIAN 
Alexandru MUREȘAN

zuință, căile și mijloacele care vor 
da celor ce muncesc în agricultu
ră un puternic avînt în activitatea 
lor.

Alianța dintre muncitori și țărani 
este o realitate însuflețitoare, ea 
stă la baza politicii partidului și 
statului nostru. Dar această alian
ță nu se poate limita numai la cu
vinte frumoase pe care le rostesc 
unii la adresa altora. Eforturile 
mari pe care le facem pentru dez
voltare^ bazei tehnice materiale a 
agriculturii trebuie să-și găsească 
un puternic corespondent pe planul 
creșterii producției agricole. Din 
acest punct de vedere trebuie 
să se muncească mai mult și 
mai bine, începînd chiar cu 
cadrele tehnice. Oamenii de ști
ință și cercetătorii din insti
tute și stațiuni să fie mai strîns 
legați de specialiștii din unitățile 
de producție, să-i ajute pe aceștia 
nu numai să se perfecționeze pe 
linie profesională, dar și să aplice 
în practică cu mai mult curaj cu
ceririle științei și tehnicii agricole.

Vorbitorul s-a ocupat în conti
nuare de sarcinile care revin pen
tru dezvoltarea comerțului exte
rior atît oamenilor muncii din in
dustrie, cît și celor din agricultură.

Subliniind însemnătatea deosebi
tă a proiectului Statutului Partidu
lui Comunist Român pentru con
tinua întărire a partidului, pentru 
creșterea rolului său conducător, 
tovarășul Ion Gh. Maurer a spus : 
pentru a stimula și dezvolta ini
țiativa creatoare a muncitorilor, 
țăranilor și intelectualilor, activita
tea partidului trebuie să înregis
treze îmbunătățiri permanente și 
substanțiale. Această cerință fun
damentală și-a găsit expresia cu
venită în Proiectul Statutului Par
tidului Comunist Român. Mi-aș în
gădui să insist în această ordine 
de idei asupra unui lucru care mi 
se pare de cea mai mare impor
tanță practică — munca colectivă. 
Aplicarea consecventă a principiu
lui muncii colective nu este numai 
o garanție a stabilirii celor mai 
juste soluții de către organele și 
organizațiile de partid, ci și un 
foarte puternic instrument de în
tărire a coeziunii de monolit a par
tidului, de sporire continuă a efi
cienței activității lui complexe și 
multilaterale. Consider că organele 
și organizațiile de partid trebuie 
să acorde acestei probleme o im
portanță deosebită, să pună res
pectarea principiului muncii colec
tive la temelia muncii lor de fie
care zi.

în încheiere, vorbitorul și-a ex
primat convingerea că oamenii 
muncii din regiunea Cluj, alături 
de întregul nostru popor, sub con
ducerea înțeleaptă a partidului, își 
vor consacra toată energia, price
perea și hărnicia muncii și luptei 
pentru înfăptuirea proiectelor de 
Directive, văzînd în ele condiția 
unei dezvoltări puternice a patriei 
și, în același timp, unicul drum al 
acestei dezvoltări.

Teatrul de operă și balet : Car
men (orele 19,30). Teatrul Națio
nal ,,I. L. Caragiale" (sala Come
dia) : Oameni și șoareci (orele 20). 
Teatrul de Comedie : Rinocerii 
(orele 20). Teatrul ,,Lucia Sturdza 
Bulandra“ (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : Ștafeta nevă
zută (spectacol prezentat de Tea
trul de stat din Tg. Mureș — 
orele 16). (sala Studio, str. Al. 
Sahla nr. 76 A): Dragă minci
nosule (orele 20). Teatrul ,,C. I. 
Nottara" (sala Magheru) : Omul 
care și-a pierdut omenia (orele
19,30).  Teatrul Muncitoresc C.F.R.: 
Pălăria florentină (la Teatrul de 
vară din parpul Herăstrău — orele 
20). Teatrul „Barhu Delavrancea“ 
(Șos. Ștefan cel Mare nr. 34) : Se 
caută un mincinos (orele 20). Tea
trul satiric-muzical ,C. Tănase" 
(sala Savoy) : Revista dragostei 
(orele 20). (grădina Boema) : Ve
selie la 174 (orei** 20). Circul de 
stat : AIlo. ici Paris *. (orele 20).

CINEMATOGRAFE
Laleaua neagră —• film pentru 

ecran panoramic : Patria (9; 11,30; 
14; 16,30: 19; 21,30), Fiul căpitanului 
Blood — cinemascop : Republica 
(8,30; 10,30: 12,45; 15; 17; 19,15;
21.30) , Festival (9; 11; 13; 15; 17;
19; 21; la grădină — Pasajul Efo
rie — orele 20,30), Stadionul Di
namo (Șos. Ștefan cei Mare 
orele 20.30). Femeia necunoscută : 
Luceafărul (8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21), grădina ,Doina“ (Str. Doam
nei nr. 9 — orele 20,15), Grivița 
(10; 12,30; 15,30, 18: 20,30). Omul cu 
ricșa — cinemascop : Carpați (10; 
12,15; 16) Winnetou — cinema
scop : Sala Palatului R. P. Româ
ne (seria de bilete 1460 — orele
19.30) , București (9,30; 11,45; 14;
16.45; 19; 21 15), Arenele Libertății 
(Parcul Libertății - orele 20.15), 
Grădina cinematograf Expoziția 
realizărilor economiei naționale a 
R.P.R.’ (Piața Scînteii — orele 
20,15), Feroviar (completare Smul
se din împărăția sării — 9,45; 12; 
14,15; 16,30; 19; 21,30), Tomis (9,30; 
11,45; 14; 16 30, 18,45; 21 — la gră
dină — orele 20,30), Melodia (9,45; 
12; 14,30, 16,45; 19. 21,15). Oliver
Twist ■ Capitol (8.45; 11,15; 13,45; 
16,15; 18,45: 21,15 ; la grădină — 
orele 20,15) Excelsior (10; 12.30;
15.30, 18; 20,45), Aurora (9.30; 11,45;
14; 16,15; 18,30; 20,45), Fioreasca
(10,30; 15,30: 18: 20,30). Hocheiștii — 
cinemascop : Victoria (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20 30). Joe limonadă — 
cinemascop : Central (9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45). Arena circu
lui : Lumina (completare Șapte 
secole mai tîrziu — 10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). Doi băieți ca plinea 
caldă : Union (completare Drumu
rile celui de-al cincilea continent
— 16; 18,15; 20,30). Program pentru
copii : Doina (orele 10 dimineața). 
Bine ați venit !; Baletul negru din 
Senegal : Doina (11,30; 13,45; 16; 
18,15, 20 30). Animalele — Smulse 
din împărăția sării : Timpuri Noi 
(9: 11; 13; 15; 17; 19; 21). Neamul 
Șoimăreștilor — cinemascop (am
bele serii) : completare Șopîrle : 
Giulești (16; 19), Modern (10; 13: 
16,15; 19,45). _ Hanka : Cultural
(15,30; 18; 20,30). Spre culmi : în
frățirea între popoare (10,30; 16 ; 
18; 20). Moșilor (15: 17; 19: la gră
dină — orele 20,30). Cerasella : 
Dacia (9,30, 11.45: 14; 16,15; 18.45; 
21). Raby Matyas : Buzești (15; 
17 15: 19,30; la grădină - orele
20.30) Ne asumăm răspunderea :
Crîngași (16; 18,15; 20,30). Asta-i
tot ce s-a întîmplat : Bucegi (10;
12.30, 15,30; 18; 20,45; la grădină — 
orele 20.15), Flacăra (14,15; 16,30; 
18,45; 21). Spărgătorul — cinema
scop (completare Pionieria nr. 
3/1965) : Unirea (16, 18,15; la gră
dină — orele 20,30). Pe urmele lui 
Ahmed (completare Scoarțe popu
lare) : Vitan (16; 1815; 20,30; la 
grădină rulează Bufonul regelui
— orele 20,30). Nuntă cu peripeții : 
Miorița (completare Jdris Ivens — 
10; 12.30; 15,30; 18; 20.30). Flamura 
(completare Pietre care înfloresc
— 10; 12,15; 16; 18,15; 20.30). Re
gina cîntecelor • Munca (10,30; 14: 
16,15; 18,30; 20 45). Elena din Troia

— cinemascop : Grădina ,Pro-
gresui“ (Str Ion Vidu nr. 5 — 
orele 20,30). Alerg după o stea : 
Popular (10,30; 16: 18,30; 21).

Fernand cow-boy (completare 
Comori de artă românească) : 
Arta (10- 15,30: 17,45; 20 : la gră
dină — orele 20,30), Progresul 
(14.15; 16,30; 18 45, 21). Ucigașii de 
femei : Cosmos fl6; 18: 20). Merii 
sălbatici (completare Celule ame
țite) î Viitorul (16; 18,15; 20,30).
Scaramouche — cinemascop : CO- 
lentina (15: 17: 19; 21; la grădină 
rulează Fata în doliu — orele 

20 30), Ferentari (completare Pio
nieria nr. 3/1965 — 10,30; 16; 18,15:
20.30) . Veselie Ia Acapulco (com
pletare Artiști amatori) : Volga 
(9,45; 12: 14,15; 16,30; 18,45; 21).
Divorț italian : Rahova (16; 18,15; 
la grădină — orele 20.30). Logod
nicele văduve (completare Gura 
lumii) : Liia (15,30; 18; la grădină
— orele 20,30). Cronica unei crime 

cinemascop (completare Pietre
care înfloresc) : Drumul Sării (16; 
18,15; 20,30). Casa Ricordi (comple
tare Pionieria nr. 3/1965) : Cotro- 
ceni (15: 17 45; 20,30) ianoșik —' 
cinemascop (ambele serii) : Pacea 
(10: 16.15; 19,30) Războiul vesel : 
Grădina ,,Progresul-Parc" (Piața 
Libertății — orele 20.30).

TELEVIZIUNE
Orele 19,00 — Jurnalul televi

ziunii. 19,20 — Pentru copii : 
Năzdrăvăniile vulpoiului, de Ser
giu Milorian. — Filmul de desene 
animate „Ursulețul". 20,00 — „Ori
zont 70". 20,20 — Teatru : „Andrea" 
de Anna Barnassin. Interpretează 
colectivul Teatrului Mic. In în
cheiere : Buletin de știri, buletin 
meteorologic.

Cum e vremea

Ieri In țară : Vremea a fost in
stabilă, cu cerul mai mult noros 
în Banat, Transilvania și Moldo
va, unde a plouat temporar și 
sub formă de averse, însoțite de 
descărcări. în celelalte regiuni, 
cu excepția Olteniei a plouat izo
lat. Vîntul a suflat slab pină la 
potrivit din nord-vest. Tempera
tura aerului la ora 14 era cuprin
să Intre 11 grade la Intorsura 
Buzăului și 24 de grade la Bucu
rești. în București: Vremea a fost 
ușor instabilă, cu cerul variabil. 
A plouat sub formă de averse. 
Vîntul a suflat slab pînă la po
trivit din vest. Temperatura ma
ximă a fost de 25 de grade.

Timpuț probabil pentru zilele 
de 17, 18 și 19 iunie a. c. In țară: 
Vreme ușor instabilă la început, 
apoi în general frumoasă. Cerul 
va fl variabil, cu înnorări mai 
accentuate în nord-estul țării. 
Averse locale. Vînt slab pînă la 
potrivit. Temperatura staționară 
în prima parte a intervalului a- 
poi in creștere ușoară ; minimele 
vor fi cuprinse între 10 și 20 gra
de, iar maximele între 21 și 31 
grade. în București : Vremea în 
general frumoasă, cu cerul varia
bil. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura în creștere ușoară 
mai ales în a doua parte a inter
valului.
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31 iulie— 
o scadență 
a anului 

școlar 
viitor

tn calendarul pregătirilor e- 
fectuate pentru deschiderea in 
condiții bune a anului școlar 
1965—1966, 31 iulie marchează 
o scadentă fixă, tncepind cu 
această zi. Urmează să fie di
fuzate, in întreaga [ară, cele 
peste 24 milioane de manuale 
necesare elevilor din fnvăfă- 
mintul de cultură generală, pro
fesional și tehnic. Dorind să Cu
noaștem stadiul actual al tipă
ririi acestora, ne-am adresat re
prezentanților unor foruri co
interesate in elaborarea la timp 
a cărților școlare.

— Există unele rămîneri în 
urmă în îndeplinirea planului 
de apariție a manualelor șco
lare, ne-a spus tov. ing. Cons
tantin Ciurea, director ge
neral al Trustului Industriei 
Poligrafice. Din totalul de 539 
.titluri de manuale destinate a- 
nului școlar 1965—1966, pină la 
data de 15 iunie au apărut in 
tiraj total doar 303 titluri.

Vorbind despre cauzele a- 
cestor rămîneri în urmă inter
locutorul nostru a menționat fi
xarea cu întîrziere a tirajelor 
definitive, suplimentarea in lu
na aprilie a planului de apari
ție, nerespectarea de către Mi
nisterul Industriei Petrolului și 
Chimiei și de către Fabrica de 
mase plastice-București a pla
nului trimestrial de livrare a 
cantităților necesare de hirtie 
și coperti de vinilin ș.a. „La a- 
ceasta se adaugă și faptul că 
Editura didactică și pedagogică 
nu a respectat cu strictețe gra
ficul de trimitere în tipografii 
a manuscriselor. Așa se face 
că la data de 29 martie 1965 
nu erau expediate întreprinde
rilor poligrafice peste 100 tit
luri de manuscrise".

Pentru a primi informații su
plimentare despre stadiul ac
tual al tipăririi manualelor șco
lare ne-am adresat și tov. Eu
gen Blideanu, director gene
ral în Ministerul Invățămîn- 
tului:

— Reproșul pe care Trustul 
Industriei Poligrafice ni-1 adre
sează este justificat. în compa
rație cu alți arii, manuscrisele 
unor manuale au pornit spre 
tipografii mâi tlrzftl'*decjt era 
prevăzut, datorită tărăgănărilor 
în definitivarea lor. Vina re
vine atit Editurii didactice și 
pedagogice pentru că nu și-a 
respectat graficele trimestriale, 
cit și ministerului nostru care 
nu și-a dat Întotdeauna avizul 
cu prea multă operativitate. Nu 
este mai puțin adevărat că șl 
stabilirea tirajului s-a făcut cu 
întîrziere

Am discutat apoi și cu tov. 
Emil Bîldescu, directorul Edi
turii didactice și pedagogice, 
care ne-a declarat : „Sîntem, 
cum s-ar spune, pe muchie de 
cuțit cu planul de apariție a 
manualelor destinate viitorului 
an de învățămînt. Trebuie să re
cunoaștem că munca noastră cu 
autorii manualelor a fost defi
citară sub raportul respectării 
termenelor de definitivare a 
manuscriselor, iar consecințele 
ei se oglindesc în serioase în- 
tîrzieri".

— Ce v-ați propus pentru re
medierea acestor lipsuri ?

— Pentru recuperarea timpu
lui pierdut am repartizat un 
număr corespunzător de redac
tori și corectori care vor lucra 
direct în tipografii, iar circula
ția manuscriselor se face prin 
curieri speciali

— Acestea se referă la manu
scrisele expediate deja tipo
grafiilor i ce se va întîmpla 
însă cu cele nedefinitivate ?

— Le vom urgenta cît mal 
ifult cu putință.

După un asemenea răspuns 
scurt, dar... necuprinzător, se 
ridică firesc o altă întrebare: 
Nu era mai bine dacă condu
cerea editurii ar fi desfășurat 
o muncă intensă, bine organi
zată pentru definitivarea și 
predarea în termenul prevăzut 
a tuturor manuscriselor, potri
vit cu planul de producție al 
tipografiilor ? Măsurile luate in 
ceasul al doisprezecelea se 
pare că nu au fost prea hotărî- 
te. Dovada slabei eficiente a 
acestor măsuri ne-o face faptul 
că pină ieri editura incă nu a 
predat 15 manuscrise.

Este necesar ca Ministerul 
Învățămîntului, Editura didacti 
că și pedagogică. Editura agro
silvică, mină-n mină cu între
prinderile poligrafice să-și con
centreze forțele pentru recupe
rarea întîrzierilor asigurînd în 
același timp satisfacerea cerin
țelor științifice, pedagogice, es
tetice, caracteristice unui ma
nual bun. Totodată, organele de 
difuzare sînt chemate să ia 
toate măsurile ca manualele ce 
apar să ajungă la elevi în con
diții cît mai bune

Mihai IORDANESCU
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La Academia R. P. Române

DEZBATEREA PROIECTELOR DE DIRECTIVE
ALE CONGRESULUI AL IV-LEA AL PARTIDULUI

în aula Academiei R. P. Române, 
a avut loc o adunare consacrată 
dezbaterii proiectelor de Directive 
ale celui de-al IV-lea Congres al 
P.M.R. cu privire la dezvoltarea 
economiei naționale în perioada 
1966—1970 și cu privire la valori
ficarea surselor energetice și elec
trificării țării în perioada 
1966—1975.

Au participat academicieni și 
membri corespondenți ai Acade
miei, cercetători ai institutelor 
științifice ale Academiei și alți oa
meni de știință din Capitală.

Lucrările adunării au fost con
duse de acad. Ilie Murgulescu, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Român, 
președintele Academiei R. P. Ro
mâne.

Au luat cuvîntul numeroși aca
demicieni. Vorbitorii au exprimat 
aprobarea unanimă a oamenilor de 
știință față de prevederile proiec
telor Directivelor Congresului par
tidului, subliniind că ele reprezin
tă un măreț program pentru noi 
realizări pe drumul construcției 
socialismului în țara noastră. De 
asemenea, au scos în evidență gri
ja deosebită a partidului și guver
nului pentru dezvoltarea științei,

crearea de condiții din cele mai 
bune pentru cercetarea științifică, 
ceea ce a permis obținerea unor 
realizări importante care au ridi
cat prestigiul științei românești 
peste hotare. A fost relevată con
tribuția adusă de oamenii de știin
ță la rezolvarea unor probleme 
importante ale economiei naționale 
și aie culturii patriei.

Participanții au subliniat sarci
nile de seamă ce revin oamenilor 
de știință pentru promovarea pro
gresului tehnic, îmbinarea cercetă
rilor fundamentale cu cele aplica
tive, în vederea ridicării rolului lor 
în rezolvarea problemelor ridicate 
de dezvoltarea economiei naționale. 
Ei au făcut numeroase propuneri 
privind îmbogățirea tematicii insti
tutelor de cercetări ale Academiei 
potrivit noilor cerințe la care sînt 
chemate să-și aducă contribuția. 
Oamenii de știință și-au exprimat 
hotărîrea de a folosi în continuare 
toate forțele și mijloacele pe care 
le au, de a pune întreaga lor ca
pacitate de creație în slujba în
făptuirii prevederilor proiectelor 
de Directive ale celui de-al IV-lea 
Congres al P.M.R., în slujba pro
pășirii patriei, a construcției socia
lismului.

(Agerpres)

Tabloul 
unei țări 
in plin avint

(Urmare din pag. I-a)

Cronica

VIZITELE 
MINISTRULUI CULTURII 

AL U.R.S.S.

Continuîndu-și vizita în R. P. Ro
mână, ministrul culturii al U.R.S.S., 
Ekaterina Furțeva, care se află în 
țara noastră la invitația președin
telui Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Constanța Crăciun, 
a fost zilele acestea oaspetele re
giunii Dobrogea. împreună cu Va- 
sile Dinu, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, oaspetele a vizitat litoralul 
și orașul Constanța și a asistat la 
căminul cultural din Comana la 
un program prezentat de formațiile 
artistice din localitate. Apoi, au 
fost vizitate orașul Galați, combi
natul petrochimic din orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și orașul 
Brașov.

★

Marți după-amiază, ambasado
rul U.R.S.S. la București, I. K. Je- 
galin, a oferit un cocteil cu pri
lejul vizitei în țara noastră a mi
nistrului culturii al U.R.S.S., Eka
terina Furțeva. Au participat Con
stanța Crăciun, președintele Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Gh. Pele, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Ion Pas, 
președintele I.R.R.C.S., academi
cieni, alți oameni de artă și cul
tură. Seara, președintele Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Constanța Crăciun, a oferit 
o masă în cinstea ministrului cul
turii al U.R.S.S., Ekaterina 
Furțeva.

PLECAREA IN R. F. GERMANA 
A MINISTRULUI ECONOMIEI 

FORESTIERE

Marți dimineața Mihai Suder, mi
nistrul economiei forestiere, a pă
răsit Capitala, plecînd în R. F. 
Germană, unde va face o vizită la 
invitația dr. Kurt Schmiicker, mi
nistrul federal al economiei, și dr. 
Werner Schwartz, ministrul fede
ral pentru alimentație, agricultură 
și silvicultură din R.F. Germană.

PLECAREA DELEGAȚIEI 
MINISTERULUI 

COMERȚULUI INTERIOR 
DIN R. P. UNGARĂ

Marți după-amiază a părăsit Ca
pitala, întorcîndu-se în patrie, de
legația Ministerului Comerțului 
Interior din R. P. Ungară, con
dusă de Janos Tausz, ministrul co
merțului interior al R. P. Ungare, 
care la invitația Ministerului Co
merțului Interior a făcut o vizită 
în țara noastră. La plecare, pe ae
roportul Băneasa, delegația a fost 
condusă de Mihail Levente, mi
nistrul comerțului interior, membri 
ai conducerii Ministerului Comer
țului Interior. A fost de față Jo- 
zsef Vince, ambasadorul R. P. Un
gare la București, și membri ai 
Ambasadei.

SOSIREA MINISTRULUI DE 
STAT ÎN MINISTERUL 

AFACERILOR EXTERNE 
AL INDIEI

Marți la amiază a sosit în Capi
tală d-na Lakshmi Menon, minis
tru de stat în Ministerul Afacerl-

lor Externe al Indiei, ca oaspete al 
Ministerului Afacerilor Externe al 
R. P. Române. La sosire, d-na 
Lakshmi Menon a fost întîmpina- 
tă de Eduard Mezincescu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
și de funcționari superiori din a- 
celași minister.

Au fost de față K.R.F. Khilnani, 
ambasadorul Indiei la București, 
și membri ai ambasadei.

★

Ministrul afacerilor externe, Cor- 
neliu Mănescu, a primit în audien
ță marți după-amiază pe d-na 
Lakshmi Menon, ministru de stat 
în Ministerul Afacerilor Externe al 
Indiei. La întrevedere a participat 
Eduard Mezincescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe. A 
fost de față K.R.F. Khilnani, am
basadorul Indiei la București.

SOSIREA SECRETARULUI DE 
STAT ÎN MINISTERUL 

AFACERILOR EXTERNE 
AL AUSTRIEI

Marți seara a sosit în Capitală, 
la invitația Ministerului Afacerilor 
Externe, dr. Karl Bobleter, secre
tar de stat în Ministerul Afacerilor 
Externe al Austriei. La sosire pe 
aeroportul Băneasa, oaspetele a 
fost salutat de Pompiliu Macovei, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, și de funcționari superiori 
din acest minister.

Au fost de față Johann Manz, 
ambasadorul Austriei în R. P. 
Română, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Breviarul relevă că fondurile 
fixe din industria socialistă au 
crescut în I960—1964 cu 61 la 
sută, fondurile fixe productive 
cu 67 la sută, ceea ce a determinat 
sporirea ponderii acestora în tota
lul fondurilor fixe de la 63,2 la 
sută în 1959 la 68 la sută anul 
trecut. Economia noastră dispune 
astăzi de o trainică bază mate
rială făurită în anii construcției 
socialiste.

Capitolul consacrat agriculturii 
oglindește multiplele aspecte ale 
dezvoltării acestei importante ra
muri a economiei noastre națio
nale, căreia, împreună cu silvicul
tura, îi revin peste 20 la sută din 
produsul social. S-au făcut eforturi 
de reutilare a agriculturii pe baza 
tehnicii moderne. Ea dispunea la 
sfirșitul anului trecut de 75 400 
tractoare fizice, 64 300 semănători 
mecanice, 35 560 combine pentru 
cereale păioase și de numeroase alte 
mașini. Dacă în 1959 reveneau circa 
270 ha teren arabil la tractor, în 
1964 un tractor a revenit la mai 
puțin de jumătate din această su
prafață. Producția agricolă, deși nu 
a crescut conform prevederilor Di
rectivelor Congresului al III-lea al 
partidului — așa cum se subliniază 
în proiectul Directivelor celui 
de-al IV-lea Congres — a asigurat 
aprovizionarea populației cu pro
duse agro-alimentare, a industriei 
cu materiile prime necesare și a 
creat totodată disponibilități pen
tru export și fondul de rezervă. 
Producția globală agricolă medie 
din perioada 1960—1964 a crescut 
cu 12,8 la sută față de media pe
rioadei 1955—1959. Rezultatele do- 
bîndite, întărirea bazei tehnice- 
materiale a agriculturii, măsurile 
luate de partid pentru stimularea 
sporirii producției agricole consti
tuie premise pentru un nou avînt 
al acestei ramuri.

Breviarul statistic furnizează 
ample informații și asupra dezvol
tării celorlalte ramuri ale econo
miei naționale. în ultimii cinci ani, 
ca de altfel în întreaga perioadă a 
construcției socialiste, statul nostru 
s-a îngrijit de înzestrarea ramuri
lor producției materiale cu tehnica 
cea mai înaltă, de perfecționarea 
organizării producției în vederea 
creșterii în ritm susținut a produc
tivității muncii. S-au extins meca
nizarea complexă și automatizarea 
în industrie, construcții, transpor
turi etc.

Un proces caracteristic produc
ției moderne care se manifestă 
pregnant în economia noastră este 
creșterea gradului de concentrare 
și specializare a întreprinderilor. 
Dacă în 1959 în întreprinderile cu 
peste 2 000 muncitori lucrau aproa
pe 37 la sută din numărul munci
torilor, în 1964 ponderea acestora 
a crescut la 46 la sută. Merită sub
liniat faptul că numărul celor ocu
pați în sfera activității productive 
a crescut an de an. în perioada 
1960—1964 numărul salariaților în 
economia națională a sporit cu 
1 045 200. Față de anul 1958, numă
rul cadrelor cu studii superioare 
s-a mărit în 1964 cu 52 283 oa
meni, atingînd cifra de 210 230 
persoane. Astăzi, la fiecare al șa
selea salariat în economia națio
nală unul jare studii superioare sau 
medii.

Promovarea progresului tehnic, 
ridicarea calificării muncitorilor, 
perfecționarea organizării produc
ției au asigurat creșterea continuă 
a productivității muncii pe salariat; 
în industrie ea a fost în 1964 de

peste 1,5 ori mai mare decît în 
1959, în construcțîi-montaj în an
trepriză de peste 1,3 ori, sporuri 
însemnate realizîndu-se și în cele
lalte ramuri.

Promovînd cu consecvență poli
tica de industrializare socialistă a 
țării, partidul se preocupă de îm
bunătățirea repartiției teritoriale a 
forțelor de producție, de ridicarea 
nivelului de dezvoltare al tu
turor regiunilor. Amplasarea ra
țională, eficientă a noilor obiective 
a contribuit la echilibrarea propor
țiilor dintre regiunile țării în inte
resul avîntului general al econo
miei și al valorificării superioare a 
resurselor naturale ale tuturor re
giunilor. în anii 1960—-1964 s-au 
alocat regiunilor Argeș, București, 
Galați, Iași, Maramureș, Mureș- 
Autonomă Maghiară, Oltenia și 
Suceava, */s din totalul investiții
lor. Volumul producției industriale 
realizate în prezent în regiunile 
Argeș, Bacău, Galați și Mureș- 
Autonomă Maghiară este aproape 
egal cu cel obținut în întreaga țară 
în anul 1950.

Dezvoltarea rapidă a economiei, 
pe baza industrializării, diversifi
carea producției, îmbunătățirea ca
lității produselor, au determinat 
schimbarea radicală față de peri
oada antebelică a locului econo
miei românești în cadrul economiei 
mondiale, al schimburilor econo
mice internaționale. Volumul co
merțului exterior al țării noastre 
a fost în anul 1964 de peste 2,1 ori 
mai mare decît în 1959. Structura 
comerțului nostru exterior poartă 
amprenta modificărilor esențiale 
intervenite în structura economiei 
naționale. A sporit simțitor în ca
drul exportului ponderea produse
lor industriale prelucrate — mașini 
și utilaje, produse chimice, mobilă 
etc.

România înfățișează tabloul unei 
țări în plin avînt, cu o economie 
socialistă multilateral dezvoltată, 
in care toate regiunile și raioanele 
țării cunosc o viață social-econo- 
inică intensă, nivelul de trai al oa
menilor muncii de la orașe și sate 
se ridică în mod sistematic. Aceas
ta este temelia trainică pe care po
porul nostru construiește, sub con
ducerea partidului, viitorul luminos 
arătat de proiectele de Directive. ,

Vacanța 
și cultura

(Urmare din pag. l-a)

EXPRESIE A GRIJII
FAȚĂ DE CEI CE MUNCESC

Un loc însemnat în ansamblul 
datelor publicate în breviarul sta
tistic îl ocupă cifrele referitoare la 
creșterea nivelului de trai al po
porului. Pe baza măririi număru
lui de salariațl și sporirii salariului 
mediu, au crescut veniturile din 
salarii. Anul trecut, salariul real a 
crescut cu 28 la sută față de 1959. 
Au sporit, de asemenea, veniturile 
bănești ale țărănimii. Ridicarea ni
velului de trai al populației își gă
sește o expresie în creșterea volu
mului vînzărilor de mărfuri cit a- 
mănuntul prin comerțul socialist : 
de 1,75 ori mai mare în 1964 decît 
în 1959. Semnificativă este spori
rea mai rapidă a desfacerilor de 
bunuri de folosință îndelungată.

An de an, statui a alocat impor
tante fonduri pentru acțiuni social- 
culturale. Acestea au crescut de la 
12 miliarde lei în 1959 la peste 20 
miliarde lei în 1964. Cheltuielile 
pentru acțiuni social-culturale pe 
un locuitor s-au ridicat în 1964 la
1 980 lei, cu 415 lei mai mult de
cît în 1959. Adăugați cifrele respec
tive la bugetul fiecărui cetățean, al 
fiecărei familii și veți avea o ima
gine mai concretă a nivelului lor 
de trai, a grijii pe care statul nos
tru o manifestă necontenit față 
de cei ce muncesc. O parte 
însemnată din aceste sume au
fost alocate pentru dezvolta
rea învățămîntului, culturii și 
ocrotirii sănătății. Amploarea pe 
care o cunoaște construcția de lo
cuințe reiese din faptul că în cinci 
ani ai planului șesenal s-au con
struit din fondurile statului peste 
204 000 apartamente, iar din fon
durile populației .— mai bine de 
457 000 case.

Am redat cîteva din multiplele 
aspecte ale succeselor înregistrate 
de poporul nostru pe care brevia
rul statistic pe 1965, publicat de 
Direcția Centrală de Statistică, le 
scoate în evidență. S-ar mai putea 
adăuga numeroase alte cifre și fap
te. Dar toate, laolaltă, confirmă că 
— așa cum se subliniază în pro
iectul de Directive — în anul celui 
de-al IV-lea Congres al partidului

Cum pregătim schimbul
• Evoluție pe... orizontală • Mai puțini juniori 
decît seniori î • Notă slabă campionatului de 
calificare • Discuții și propuneri... în tribună

Premiera
Colectivul Teatrului Național „l.D. 

Caragiale"-Bucureșt.i a prezentat 
marți seara în premieră cunoscuta 
dramă istorică a lui Alexandru Da
vila „Vlaicu Vodă" intr-o nouă 
montare. Regia spectacolului aparți
ne artistului poporului Sică Alexan- 
drescu, scenografia lui Al. Brătă-

teatrald
șanu, maestru emerit al artei, iar 
muzica lui Ștefan Mangoianu. Rolul 
titular este deținut de artistul po
porului George Calboreanu, iar în 
celelalte roluri au apărut artistul 
poporului Marcel Anghelescu, Irina 
Răchiteanu-Șirianu, artistă emerită, 
și alții. (Agerpres)

Rod firesc al unei munci susți
nute, desiășurate cu pasiune și 
perseverență de antrenori și de 
jucători, succesele rugbiștilor ro
mâni pe plan internațional au con
tribuit la ridicarea prestigiului 
sportiv al țării noastre. Echilibrul 
pasionantelor întîlniri anuale cu 
valoroasa reprezentativă a Fran
ței, cîștigarea ultimei ediții a „Cu
pei campionilor europeni" de către 
formația bucureșteană „Grivița 
Roșie", comportarea meritorie a 
altor echipe în confruntări inter
naționale au atras rugbiștilor noș
tri aprecieri favorabile în țară și 
peste hotare. Totodată, succesele 
amintite reprezintă acumularea 
unei experiențe prețioase în mun
ca de pregătire. Totuși, din cauza 
insuficientei valoriiicări a acestei 
experiențe, precum și datorită sla
bei organizări a activității echipe
lor de juniori, evoluția rugbiului 
nostru nu descrie o linie ascen
dentă, ci se menține pe... orizontală.

Pornind de la aceste conside
rente, observarea modului în care 
se desfășoară activitatea rugbisti- 
că, discuțiile cu unii specialiști 
ne-au relevat o serie de deficiențe 
la nivelul premergător maturității 
sportive.

Din comoditate și din dorința de 
a obține rezultate imediate, clubu
rile și antrenorii „uită", adesea, 
că numai pepinierele proprii de 
juniori pot asigura un schimb per
manent, valoros echipelor divizio
nare și, implicit, lotului național, 
în aceste condiții, împrospătarea 
garniturilor se face, de regulă, cu 
jucători depistați și crescuți de

alte cluburi, pentru simplul motiv 
că... este mai comod. Dacă ar fi 
să se prezinte pe teren cu jucăto
rii ridicați din rîndul propriilor 
juniori, echipe ca Dinamo, Gloria, 
Steaua ș.a. ar apărea cu aproxi
mativ... un siert de formație. Echi
pa Grivița Roșie, care cîndva pro
mova multe elemente tinere valo
roase, a recurs și ea în ultimii ani 
la jucători din afară. Lipsa de ca
dre proprii explică și poziția sta
ționară, ba chiar într-un anumit 
regres, a formațiilor Știința Petro- 
șeni, Știința Timișoara, C.S.M.S. 
Iași ș.a. însuși numărul echipelor 
de Juniori este mult inferior celor 
de seniori, cînd, in mod normal, 
raportul ar trebui să iie exact in
vers. Este vorba, aici, în bună 
parte, de dezinteresul cluburilor 
respective care, o dată ce echipe
le lor divizionare au atins o va
loare bună, lasă ca secțiile de ju
niori să meargă de la sine. Sem
nificativ în acest sens e faptul 
că de cele mai multe ori juniorii 
n-au nici minimum de cunoștințe 
tehnice, că la meciurile oficiale se 
prezintă de regulă fără o concep
ție de joc, echipați pestriț etc.

în actuala sa formă, sistemul de 
disputare a campionatului repu
blican de juniori nu stimulează în 
egală măsură echipele participan
te. în finala ediției de anul trecut 
a campionatului, formația C.S.M. 
Sibiu a fost învinsă de C.S.S. Bucu
rești . cu 54—3 1 Nici nu putea fi 
altfel, din moment ce la turneul fi
nal, alături de campioana Capita
lei, sînt invitate (1) să ia parte 
cîteva echipe din provincie care,

— Totul trebuie să existe la do
sar, declară ritos responsabilii cul
turali. Altminteri ce vom arăta 
dacă vine o inspecție ? în faimosul 
„dosar" se află un maldăr de texte 
vechi de prin 1962, dintre care u- 
nele se întîmpla — după cum ne-a 
mărturisit responsabila clubului — 
să mai fie încă folosite și astăzi. 
Lipsită de o concepție clară, dc 
spiritul eficienței, activitatea cul
turală din această stațiune n-are 
alt „merit" decît că asigură o via
ță ușoară celor ce răspund de bu
nul ei mers.

Este, desigur, mult mai ușor să 
strîngi „piese justificative" decît 
să inițiezi manifestări culturale a- 
tractive, instructive, să ceri hîrtii 
decît să discuți amănunțit cu con
ferențiarii din activul obștesc pen
tru a asigura actualitatea expune
rilor ; să se mai mire cineva că, 
aflat în excursie la Călimănești, 
ing. N. PIETRARU declară : „Pe 
viitor voi ști că la Călimănești tre
buie să mă feresc de recenzii ca de 
insolație. N-am reținut despre ce 
roman franțuzesc era vorba, dar 
știu că prezentarea a. fost citită atit 
de anost și că a fost atit de plic
tisitoare incit am ieșit din sala clu
bului cu durere de cap. Puțini au 
avut tăria să asculte pină la capăt".

Oamenii aflați la odihnă Sînt 
dornici de manifestări cultutal- 
artistice variate și cînd activitatea 
este de calitate, cînd programele 
sînt bogate în conținut, afluența 
publicului la cluburile din stațiuni 
este neobișnuit de mare. GHEOR
GHE IONIȚĂ, muncitor la Combi
natul de zahăr și ulei „Oltenia11, 
aflat în concediu împreună cu so
ția la băile „9 Mai“ (care aparțin 
de stațiunea Victoria — Oradea), 
spune că săptămînal vede 4 filme, 
în plus a ascultat orchestra de 
muzică ușoară a Filarmonicii din 
Oradea, a audiat cîteva conferințe 
foarte interesante, a văzut specta
colele Teatrului de Stat din Ora
dea etc. Alături însă, la băile 
„1 Mai“ aparținînd aceleiași stați
uni, activitatea culturală e aproape 
inexistentă.

— Nu mi-aș fi închipuit, ne 
spune N. VASILESCU, frezor la 
întreprinderea „Rulmentul" din 
Brașov, că venind la băile „1 Mai“ 
nu voi putea găsi un club, o biblio
tecă, o sală de cinematograf".

Evident, asigurarea condițiilor 
materiale este esențială, dar nu în
seamnă totul. La Predeal, bună
oară, există o frumoasă și încăpă
toare Casă de cultură. Din 
jurnalul ei de bord reiese că 
multe din manifestările organizate 
nu se pot ține din lipsă de public.

Dar ce^să audă publicul? Confe
rința. despre „Valea Prahovei în 
creuția scriitorilor" pe care înșiși 
activiștii culturali o consideră 
niinteresantă ?
/Băile Ținea, din raionul Salonta, 

au, pe lîngă club, săli de lectură 
/și o frumoasă sală de spectacole. 
Fiind cam departe, localitatea e o- 
cblită de formațiile artistice. Dc ce 
nu se preocupă comitetul regional 
de cuîtură și artă de această pro
blemă? Dealtfel se întîmpla frecvent 
ca unele instituții de artă să-și 
contramandeze în ultimul moment 
turneele. Așa s-a întâmplat cu 
orchestra populară din Oradea 
care trebuia să prezinte in luna 
iunie spectacole în stațiuni de pe 
Valea Oltului și Valea Prahovei. 
Teatrul de estradă din Brașoi? nu 
S-a prezentat cu spectacolul pro
gramat la Casa de cultură din Bu- 
ziaș. Ansamblul de cîntece și dan
suri din Tg. Mureș nici măcar nu 
a anunțat că nu-și va mai onora 
angajamentul față de Tușnad.

Vizitatorii stațiunii balneo-cli- 
materice Slănic-Moldova se plîng 
că cele două televizoare ale Casei 
de cultură nu funcționează. Si nu 
e singura distracție la care oame
nii trebuie să se uite ca vulpea la 
strugurii din fabulă... „De cînd am 
venit în stațiune n-am. avut prile
jul nici să văd, nici să particip 
la vreo manifestare sportivă, adau
gă tînărul muncitor SIMION 
COZMA. Terenuri sînt, dar mate
riale sportive nu". Care e atunci 
rațiunea de a fi a Comitetului oră
șenesc U.C.F.S. La Sinaia sînt 
mingi, dar n-au fost amenajate 
terenuri. Oaspeții băilor „9 Mai“ 
cer la rîndul lor să se dea atenție 
activității sportive în stațiune.

Aspectul stațiunii însăși ilus
trează calitățile gospodarilor. Mai 
mulți vizitatori ai stațiunilor de 
pe Valea Oltului ne semnalează că 
panourile ce împodobesc străzile 
și aleile conțin numai recomandări 
medicale. Nu e oare destulă cura 
de ape ? în fața librăriei din Olă- 
nești există un panou care, după 
cum se povestește, înfățișa cîndva 
o fată citind o carte. Acum nu se 
mai deslușește nimic. în librării și 
la chioșcuri nu se mai găsesc ilus
trate înfățișînd locuri pitorești din 
regiunea Argeș.

Oaspeții orașului Sinaia propun 
să se amenajeze la vile vitrine cu 
coperțile noutăților sosite la biblio
tecă. După cum ne spune DUMI
TRU APĂVĂLOAIE, din Suceava, 
vizitatorii băilor „9 Mai" sînt .mul
țumiți de faptul că la ora prînzului 
primesc ziarele centrale apărute în 
aceeași zi. Ni se semnalează însă 
din Slănic-Moldova, că în stațiune 
există un singur chioșc unde se 
face coadă, iar oamenii care ies 
de Ia masă după orele 13, hu mai 
găsesc nici ziare, nici reviste.

Dezinteresul față de activitatea 
culturală și subaprecierea celor 
aflați la odihnă își găsesc pe 
alocuri expresii dintre cele mai 
supărătoare. Astfel, la Tușriad-băi. 
după ce aproape o lună n-a avut 
loc nici o manifestare, Casa de 
cultură a anunțat un spectacol 
„senzațional", în care urma să se 
producă un cetățean diform. 
„Am fost. cu toții revoltați 
de „inițiativa" Casei de cultură, 
și ne întrebăm cum de s-a. auto
rizat un asemenea spectacol întâl
nit, pe vremuri, la bîlciurile de cha 
mai joasă factură ?“ — ne-a spus 
SZABO ĂCAȚIU, inspector la 
Banca de stat din Satu Mare, 
într-adevăr, cum de a fost autori
zat un astfel de spectacol ?

Aiît în stațiunile de munte, ocupate în toi cursul anului, 
cît și la mare, unde sezonul este abia la început, trebuie 
luate măsuri pentru îmbunătățirea activității cultural-artis- 
tice și sportive, pentru asigurarea unei mal mari varietăți a 
manifestărilor, pentru excluderea formalismului și a lipsei 
de exigență în deservirea culturală a oamenilor muncii ve- 
niți la odihnă. Staturile populare, comitetele pentru cultură 
și artă, O.S.T.A., instituțiile teatrale și muzicale, U.C.F.S., 
poartă răspunderea dacă oamenii muncii se bucură sau nu 
de toate satisfacțiile vacanței.

(Anchetă realizată de Vasile MIHAI, Gheorghe 
CÎRSTEA, H. GROSU. Gheorghe BALTĂ, Lorand 
DEAKI, Radu CONSTANTINESCU, Ion CIUCHl, 
Adrian ANGHELESCU)

de mîine al rugbiștilor
în timpul anului, n-au nici un fel 
de activitate competițională. Oare 
lipsa acesteia n-ar putea fi supli
nită, în bună parte, prin organiza
rea cu regularitate a unor campio
nate școlare locale, fie chiar și de 
rugbi în 8 ?

Deși are ca scop să susțină pro
movarea elementelor de perspec
tivă, nici campionatul de califica
re nu-șl dovedește utilitatea. Nu
mărul echipelor care activează în 
acest campionat a crescut simți
tor, dar e vorba doar de o creștere 
cantitativă, lipsită de un suport 
calitativ corespunzător. Mai degra
bă ea ilustrează atingerea unui 
obiectiv cifric, dorit de federație, 
care să dea „rezonanță* rapoarte
lor statistice. Cu toate că au la 
activ numeroși ani de existență, o 
serie de echipe nu-și Justifică pre
zența în campionat, evoluțiile lor 
redueîndu-se la un joc de-a val
ma, de foarte slab nivel tehnic, șl 
nu de puține ori de o totală 
nesportivitate. Lucru explicabil, din 
moment ce majoritatea echipelor 
nu beneficiază de îndrumare teh
nică eficientă. Din cele peste 40 
de formații înscrise în campiona
tul de calificare, doar 15 au antre
nori (7 în provincie și 8 în Bucu
rești), dar și aceștia... cu cite o 
jumătate de normă ; celelalte își 
fac pregătirea Ia voia întîmplării,

ajutate, cînd și cînd, de entuzias
mul unor foști rugbiști, în limita 
timpului disponibil al acestora.

Federația de specialitate cu
noaște, în bună parte, această 
stare de lucruri. Din păcate, însă, 
biroul federației — prezent în ple
nul său doar cu ocazia alcătuirii 
echipelor reprezentative — nu și-a 
găsit niciodată vreme să discute 
problemele muncii de perspectivă, 
să ia măsuri care să asigure și în 
viitor creșterea valorii rugbiului 
românesc. De mai mulți ani, F.R.R. 
nu are un antrenor de specialita
te, atît de necesar în stabilirea 
unor coordonate privind pregătirea 
tehnică a echipelor, în realizarea 
unei concepții unitare de joc etc.

Cei angrenați în activitatea rug- 
bistică consideră, pe bună drepta
te, că ar mai fi de discutat și alte 
aspecte legate de prezentul si, 
mai ales, de viitorul, rugbiului. De 
altfel, se discută și așa destul de 
mult, se emit păreri, propuneri, dar 
nu în mod organizat, ci în tribune, 
urmărind un meci sau altul. De ce 
Federația nu ar organiza, însă, o 
discuție temeinică, urmată de mă
suri corespunzătoare, care să evi
te în timp util clătinarea poziției 
fruntașe a rugbiului nostru ?

prof. Aurel BARBU 
Constantin ANI

Un nou lider in „Cupa IIC E C 0 M "
CLUJ (prin telefon). — La capătul 

celor 165 km, cît a măsurat etapa a 
3-a (Sibiu-Cluj), primul a sosii I. Ar- 
deleanu (Steaua), urmai de colegul 
său de echipă I. Stoica, de maghiarul 
F. Keseru și de dinamovisful W. Ziegler. 
La jumătatea etapei, P. Neacșu (Voința) 
și S. Szklanny (Start Varșovia) aveau un

avans de peste două minute. La kilo
metrul 100 ei sînt ajunși. Aproape de 
centrul Clujului, Ardeleanu, Stoica, 
Keseru și Ziegler își dispută sprintul 
final și trec în această ordine linia de 
sosire. I. Stoica ocupă acum primul 
loc in clasamentul general.

DE PRETUTINDENI

IMAGINI TELEVIZATE 
LA DISTANȚE PLANETARE

Administrația națională pentru 
aeronautică și problemele spațiului 
cosmic — N.A.S.A — face expe
riențe de folosire a laserului pen
tru stabilirea acelor comunicații în 
spațiul cosmic care nu pot fi efec
tuate cu ajutorul undelor radiofo
nice. Purtători de cuvint ai 
N.A.S.A au declarat că rezultatele 
obținute pină acum sînt încuraja
toare și că pentru viitor se poale 
prevedea ca prin ajutorul laserului 
să se poată transmite imagini tele
vizate la distante planetare.

O COLECȚIE UNICA TN FELUL El

Inginerul Vladimir Cemena din 
Leningrad este posesorul unei co
lecții unice in felul ei. tn decurs 
de 57 de ani el a strins 3 000 de 
fotografii și desene de poduri din 
întreaga lume. în colecția lui sint 
reprezentate construcții începind 
din antichitate și terminind cu po
duri din New York, Leningrad, 
Londra etc.

COBRA BUCLUCAȘA

în deșertul Kalahari, la Mata- 
mala, mai mulți muncitori negri fși 
acordau chitarele, pregătindu-se 
să-și desfete tovarăși? lor. Linul 
dintre instrumente Insă nu putea . 
fi acordat. Chitara a trecut din 
mină in mină, fiecare incercind 
s-o acordeze, dar fără rezultat. în 
cele din urmă unul dintre munci
tori a hotărit să facă un ultim e- 
fort, cînd, deodată, a simtit ceva 
mișeîndu-se fn interiorul instru
mentului. L-a aruncat imediat. In 
chitară era o cobră.
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La reuniunea VIETNAM
ministerială a Pieței
comune Bilanțul de la Dong Xoai CORESPONDENȚE

POZIȚII
DIVERGENTE
• Produsele agrare ale 
Tunisiei și Marocului la 
poarta Pieței comune • 
Continuă disputa în pro
blema finanțării „Europei 

verzi*'

Miniștrii de externe și ei agri
culturii din țările Comunității 
economice europene (C.E.E.), 
aflafi de luni la Bruxelles, au în
trerupt ieri la amiază negocierile 
în problema asocierii Tunisiei și 
Marocului la Piaja comună. Ceea 
ce a împiedicai pe miniștri să 
dea un mandat Comisiei C.E.E. 
pentru a începe tratativele cu 
cele două țări magrebiene este 
opoziția Italiei. Ministrul de ex
terne italian, Fanfani, a lăsal să 
se înțeleagă că (ara sa nu do
rește să fie concurată pe piaja 
C.E.E. cu unele produse agricole 
africane. Este vorba de fructe, 
legume, vinuri, ulei de măsline 
și citrice, produse care constituie 
majoritatea exporturilor Tunisiei 
și Marocului în comunitatea vest- 
europeană. Nu este mai pufin a- 
devărat că Italiei i s-a alăturat 
Olanda, care din preferință pen
tru portocalele izraeliene refuză 
pe cele marocane și tunisiene. 
Se amintește însă că în ședinja 
de luni, cînd s-a adoptat propu
nerea' de a se acorda comisiei 
un nou mandat de negociere cu 
Nigeria, Franfa a renunțat la o- 
biecfiile sale anterioare fată de 
această țară, tocmai pentru ca 
partenerii săi să accepte cererile 
TunîSîei și Marocului.

Lăsînd deschis acest dosar, 
„cei șase” au trecut ieri la 
cuîorea principalului punct 
pe ordinea de zi a actualei se
siuni -ministeriale, finanțarea 
liticii agricole comune, 
cum anunjă agențiile de presă, 
turul de orizont cu care au în
ceput' aceste negocieri nu a pro
dus nici o surpriză, vorbitorii 
expunînd punctele de vedere 
cunoscute ale fiecărui guvern. 
Agenția „France Presse” relatea
ză că olandezii doresc să subor
doneze orice progres viitor în 
problema finanțării „Europei 
verzi” de întărirea puterilor 
Parlamentului european. Ei inten
ționează să blocheze piața comu
nă agricolă dacă Franța refuză o 
Europă „supranațională” con
trolata de un parlament euro
pean. Olandezii sînt susținuți, în 
parte, de italieni. în ce-i privește 
pe vest-germani, pozifia lor este 
mult’mai moderată, ea pufînd fi 
considerată la jumătatea drumu
lui “dintre poziția Franței și 
Olandei.

Teză franceză constă în aceea 
ca cheltuielile Fondului european 
agricol să fie acoperite prin 
contribuțiile fiecărei țări și con
trolate de către parlamentele 
naționale. Deci nu este nevoie 
să sa recurgă la controlul unui 
organ „suprastatal". Dintre „cei 
șase', Belgia este singura care 
nu . s-a angajat “ " *”
dată fiind criza 
din această țară. 'n 
Luxemburgul a venit cu propu
nerea ca discuțiile asupra finan
țării politicii agricole comune să 
continue dincolo de 30 iunie, 
cînd expiră termenul actualului 
sistem de finanțare. Ziarul „Le 
Mohde" relevă că pozițiile nu 
pof fi rezumate la o simplă 
confruntare franco-olandeză.

Avînd 
concepții 
roRei

HANOI 15 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția de presă 
V.N.A., citînd agenția sud-vietna- 
meză „Eliberarea", comandamentul 
forțelor Frontului național de eli
berare din Vietnamul de sud 
a adresat un mesaj de felici
tare unităților care au cîști- 
gat victoria de la Dong Xoai (pro
vincia Bien Hoa). Ultimele știri so
site din Dong Xoai, se spune în 
mesaj, arată că în urma atacului, 
bine organizat, din 12 iunie, a fost 
distrus în întregime batalionul 7 
de parașutiști, unitate de șoc a 
trupelor guvernamentale. Astfel, 
numai în 60 de ore, începînd din 
noaptea de 9 iunie, forțele patrio
tice au distrus o poziție importan
tă și solidă a inamicului în Dong 
Xoai, nimicind 6 companii de in
fanterie, artilerie și trupe tehnice. 
In aceeași perioadă, patrioții au 
distrus, de asemenea, în întregime

Surpriză la
WASHINGTON 15 (Agerpres). — 

„Festivalul artelor" organizat luni 
la Casa Albă, sub auspiciile pre
ședintelui Johnson și la care au 
participat aproximativ 300 de scrii
tori, poeți, actori și muzicieni a- 
mericani, s-a transformat, după cum 
relatează agenția France Presse, 
într-o dezbatere a politicii State
lor Unite în Vietnam. „Dl. Johnson 
— arată agenția — fără îndoială 
nu și-a imaginat că un simplu fes
tival artistic riscă să se transforme 
într-o dezbatere vietnameză".

Deși cuvîntul „Vietnam" nu a 
fost pronunțat direct de persoanele 
invitate, scriitorul John Hersey a 
declarat în introducerea la lectura 
din operele sale că „se exprimă în 
numele unui mare număr de cetă-

dis-
de

po-
După

în 
de

dispută, 
guvern 
schimb,

în vedere cele două 
opuse 

verzi”, 
la -Bruxelles, 
occidentali sînt de părere că nu 
se va putea ajunge la un rezul
tat lînainte de sfîrșiful acestei 
lunL cînd va avea loc o nouă 
sesiune a Consiliului ministerial 
al Pieței comune.

Gheorghe CERCELESCU

, • II
asupra „Eu- 

care se înfruntă 
unii comentatori

batalionul nr. 1 al 
și batalionul 7 de

regimentului 7 
parașutiști al 

forțelor generale de rezervă. In 
urma acestor acțiuni, forțele pa
triotice au scos din luptă, de ase
menea, 50 de militari americani, 
au doborît 16 avioane, avariind 
multe altele și au capturat o mare 
cantitate 
militar.

de arme și echipament

HANOI
14 iunie, 
de reactoare de luptă 
cane au bombardat și mitraliat lo
calități din provinciile Thanh Hoa, 
Nghe An și Quang Binh, precum 
și insula Con Co, din nordul zonei 
demilitarizate. în aceeași zi, pă- 
trunzînd adine în spațiul aerian al 
R. D. Vietnam, avioane americane 
au bombardat regiunea Moc Chau 
din provincia Son La.

15 (Agerpres). — La 
numeroase formațiuni 

ameri-

Casa Albă
țeni care sînt neliniștiți de faptul 
că un incendiu declanșează un al
tul... Războaiele au întotdeauna 
tendința să scape de sub controlul 
acelora care le duc".

In timpul desfășurării festivalu
lui, scriitorul Dwight McDonald a 
strîns semnături pe o petiție care 
declara că prezența artiștilor la 
Casa Albă nu înseamnă acceptarea 
politicii vietnameze a guvernului 
american. De altfel, un număr de 
oameni de artă, printre care poe
tul Robert Lowell, au refuzat in
vitația de a participa la această 
manifestare în semn de protest față 
de politica dusă de Statele Unite 
în Vietnam și în Republica Domi
nicană.

Declarația comună a R. D. Germane 
și R. S. F. Iugoslavia

BERLIN 15 (Agerpres). — In de
clarația comună dată publicității 
după încheierea vizitei președinte
lui R.S.F. Iugoslavia în R. D. Ger
mană se arată că între cei doi șefi 
de state a avut loc un schimb rod
nic de păreri asupra problemelor 
construcției socialiste din cele două 
țări, ale adîncirii continue a rela
țiilor dintre ele, precum și asupra 
problemelor actuale ale situației 
internaționale și ale mișcării comu
niste și muncitorești internaționale.

I. B. Tito și W. Ulbricht au salu
tat dezvoltarea cu succes a rela
țiilor economice și lărgirea consi
derabilă a schimbului de mărfuri, 
a colaborării industriale și teh- 
nico-științifice dintre cele două 
țări. Ei au subliniat „posibilitatea 
și necesitatea adîncirii acestor re
lații, a stabilirii unei colaborări 
economice pe termen lung". S-a 
convenit să se încheie în curînd un 
acord comercial pe termen lung, 
pînă în 1970.

în declarație se exprimă punctul 
de vedere că „mișcarea muncito
rească internațională devine tot 
mai puternică" și că „popoarele 
care s-au eliberat de colonialism 
și au dobîndit independența de 
stat contribuie în mod activ la în
tărirea păcii". In declarația comună 
se exprimă îngrijorarea profundă 
față de agravarea situației inter
naționale. Cele două părți cer să 
se pună capăt acțiunilor agresive 
ale S.U.A. împotriva R. D. Vietnam 
și intervenției din Vietnamul de 
sud, să fie transpus în fapt acordul 
din 1954 de la Geneva cu privire 
la Indochina, să se respecte drep
tul poporului din Vietnamul de 
sud de a-și rezolva problemele in
terne în med independent și fără 
nici un amestec din afară.

Cei doi oameni de stat au decla
rat că sprijină convocarea unei 
conferințe a statelor europene pen
tru asigurarea securității pe acest 
continent. Ei au condamnat activi
tatea tot mai intensă desfășurată 
în R. F. Germană de forțele mili
tariste și revanșarde și /încercările 
guvernului acestei țări de a obține 
sub orice formă arma atomică. Ei 
au subliniat că pentru o înțelegere 
pașnică și pentru o apropiere trep-

tată între cele două state germane 
trebuie să se pornească de la ac
tualele condiții din Europa și de la 
realitatea existenței celor două 
state germane suverane cu sisteme 
sociale și politice diferite.

Părțile și-au manifestat satisfac
ția față de dezvoltarea relațiilor 
dintre P.S.U.G. și U.C.I., exprimîn- 
du-și părerea că „colaborarea din
tre partidele comuniste și muncito
rești, precum și schimbul de păreri 
bazat pe principiile egalității în 
drepturi și respectului reciproc, în 
spiritul marxism-leninismului, con
tribuie la întărirea unității de ac
țiune".

W. Ulbricht a acceptat invitația 
de a face o vizită în Iugoslavia.

ROMA

Spre o nouă
criza
guvernamentală?
La un an de la căderea primului 

guvern de centru-sfînga, prezidat de 
Aldo Moro, observatorii politici ita
lieni se întreabă cu insistență dacă zi
lele acestea se va produce o nouă 
criză ministerială sau dacă evenimen
tele săptămînii vor duce la un nou 
compromis.

Ne amintim că, în iunie anul trecut, 
criza de guvern a izbucnit din cauza 
încercării partidului democrat-creștin 
de a spori subvențiile acordate șco
lilor particulare (confesionale catoli
ce). Deputății celor trei partide laice 
ale coalifiei guvernamentale (socia
liști, social-democrati și republicani) 
și ai partidului comunist au votat în 
parlament împotriva măririi contribu
ției statului pentru școlile particulare. 
Guvernul și-a dat demisia. Criza a 
durat cîteva săptămîni și s-a rezol
vat prin formarea celui de-al doilea 
guvern Moro, susjinut de aceeași 
coaliție de partide. Problema contro
versată a fost amînafă pînă la elabo
rarea noului proiect de reformă a 
școlii.

După un an, majoritatea guverna
mentală este din nou pe punctul de 
a se destrăma. De data aceasta în 
legătură cu noua lege a cinematogra
fiei. Deputafii partidului democrat- 
creștin au prezentat în parlament un 
amendament la proiectul de lege 
pentru sprijinirea cinematografiei ita
liene, elaborat de ministrul (socialist) 
al turismului și spectacolelor. Amen
damentul, adoptat de o majoritate 
formată din democrat-creșfini și de- 
putafii partidului neofascist, a stîrnit 
împotrivirea partidului socialist, care 
îl consideră o denaturare a proiec
tului de lege. El ar permite ca unor 
regizori și producători de filme cu 
conținut progresist să nu li se acor
de subvenții din partea statului. Și 
celelalte partide laice ale coaliției 
guvernamentale au reacționat nega
tiv. în felul acesta partidul democrat- 
creștin s-a trezit izolat chiar de sus
ținătorii săi obișnuiți.

Disputele ivite în legătură cu le
gea cinematografiei constituie numai 
un aspect al unor neînțelegeri care 
ating problemele de fond ale politi
cii guvernului. „Majoritatea s-a des
trămat — a scris „II Corriere della 
Sera" — pentru că nu este de acord 
asupra politicii economice, financiare

și asupra politicii externe’. Se știe că 
socialiștii și P.D.C. dau o interpretare 
diferită obligațiilor ce revin Italiei din 
apartenența sa la alian(a atlantică. 
Este cunoscută poziția de condamnare 
a agresiunii americane în Republica 
Dominicană, expusă de conducerea 
P.S.I., în momentul în care președin
tele Consiliului de Miniștri, Moro, ex
prima președintelui Johnson înțelege
rea sa. Pînă în prezent cele mai con
troversate probleme de politică eco
nomică internă au fost rezolvate de 
coaliția guvernamentală prin amînare. 
Definitivarea planului de dezvoltare 
a economiei pe perioada 1965—1969 
a fost împinsă pînă în 1966. Discu
țiile privind școala vor fi reluate în 
decembrie 1965, în timp ce legea 
pentru reforma învătămînfului n-a 
fost încă prezentată parlamentului. In 
ceea ce privește „statutul muncitori
lor" în întreprinderi, revendicat da 
mult timp de sindicate, nu s-a înre
gistrat nici un progres. Legea care 
urma să pună capăt speculei asupra 
terenurilor pentru construcții a fost din 
nou modificată.

în aceste condiții în cercurile po
litice din Roma se crede că P.S.I. va 
trebui să hotărască dacă a atins sau 
nu limita concesiilor făcute în cadrul 
coaliției guvernamentale „de centru- 
stînga" și dacă mai există acele con
diții minime pentru menținerea socia
liștilor în guvern, de care a vorbit 
secretarul De Martino înfr-un inter
viu recent.

Giorgio PASTORE

BONN

După vizita generalului de Gaulle la Bonn

Indispoziție și „optimism" Bonn în urma declarațiilor con
tradictorii făcute de purtătorii de 
cuvînt francez și vest-german“.

Controversa
în jurul legilor 
excepționale
Zilele trecute, conducerea parti

dului social-democrat (P.S.D.G.) 
a luat hotărirea de a nu accepta a- 
doptarea, în actuala sesiune a Bun- 
destagului, a proiectului de legi pri
vind starea excepțională. Această 
hotărîre a fost viu comentată în pre
sa vest-germană, care arată că, fără 
sprijinul deputaților social-demo- 
crați, parlamentul nu are posibili
tatea să adopte legile respective.

Discuțiile în jurul așa-ziselor legi 
cu privire la starea excepțională 
durează de cîțiva ani. In acest răs
timp s-a realizat o apropiere consi
derabilă între punctele ‘de vedere 
ale partidelor din eoaliția guverna
mentală — Uniunea creștin-demo- 
crată și Partidul liber-democrat —

și principalul partid de opoziție, 
P.S.D.G. în pofida rezistenței opuse 
de diferite pături ale populației, 
proiectul a fost supus discuției Bun
destagului și încă acum cîteva săp
tămîni se părea că el va fi adoptat

Proiectul, din care fac parte mai 
multe legi, ca „legea securității in
terne", „legea muncii obligatorii" 
pentru bărbații între 18 și 65 de ani 
și pentru femeile între 18 și 50 de 
ani, „legea cu privire la construirea 
de adăposturi în casele de locuit", 
„legea privitoare la evacuarea popu
lației civile în caz de război" etc., 
este menit în fapt să învestească 
guvernul cu puteri depline, dindu-i 
posibilitatea ca „în caz de nevoie" 
să emită legi și ordonanțe fără a 
le trece prin parlament. Intr-o de
clarație publicată în aprilie a.c. de 
215 profesori vest-germani, semna
tarii. chemînd la luptă împotriva a- 
cestui proiect, au arătat că 
legi excepționale înseamnă 
tea democrației".

împotriva proiectului s-au 
mase largi ale populației din 
în mai toate orașele vest-germane 
au avut loc demonstrații și mitin
guri de protest desfășurate sub lo
zinca „Nu — legilor excepționalei", 
manifestări la care au participat 
zeci de mii de oameni.

Printre organizațiile de masă care 
luptă consecvent împotriva adoptă
rii proiectului se numără partidul 
Uniunea păcii din Germania occi
dentală, Uniunea sindicatelor vesi- 
germane și altele.

La această mișcare de protest a 
participat și participă un mare nu
măr de membri de rind ai P.S.D.G. 
Dar, în pofida acestui fapt, conduce
rea partidului social-democrat are o 
poziție contradictorie, „Din motive 
politice și ideologice — scrie ziarul 
„Die Welt" — social-democrații (au
torul are în vedere conducerea par
tidului — n.r.) sînt interesați în 
adoptarea legilor privind starea ex
cepțională".

Ce a determinat totuși conduce
rea P.S.D.G. să hotărască deodată 
a nu admite adoptarea, în actuala 
sesiune a parlamentului, a proiec
tului în discuție ? Răspunsul a fost 
dat de același ziar, care a scris: „so- 

n-ar fi dat înapoi 
în pragul 

politica

„orice
moar-

ridicat
R.F.G.
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SCURTE ȘTIRI
PARIS. Aici se desfășoară o con

ferință denumită „Shapex 65", la 
care participă membri ai Consiliu
lui N.A.T.O., șefii statelor majorț 
din țările membre și peste 600 de 
ofițeri superiori de stat major. A- 
ceastă conferință își propune să 
contribuie la planificarea pentru 
viitorii cinci ani a cercetărilor mi
litare în cadrul N.A.T.O.

MOSCOVA. La 15 iunie, în Uni
unea Sovietică a fost lansat sate
litul artificial al Pămîntului 
„Cosmos-68".

LIMA. In capitala peruviană s-a 
anunțat că trupele care au fost 
trimise în departamentul Junin 
procedează la evacuarea forțată a 
familiilor indigene din regiunile 
unde operează trei detașamente de 
partizani.

COPENHAGA. în Danemarca a 
luat sfîrșit greva muncitorilor din 
industria de bere, care a durat 6 
săptămini. Ea a provocat guvernu
lui pierderi de peste 12 milioane 
coroane din cauza reducerii taxe
lor de consum.

PRAGA. Marti au început la 
Praga lucrările celei de-a Vl-a se
siuni a Adunării Naționale a R. S. 
Cehoslovace. Principalul punct al 
ordinii de zi fl constituie exami
narea proiectului Codului muncii.

VARȘOVIA. Aici a sosit o de
legație comercială franceză, con
dusă de șeful secției economice 
din Ministerul de Externe, De 
Courson, ministru plenipotențiar. 
Delegația va continua convorbirile 
polono-franceze începute în luna 
mai la Paris în vederea încheierii 
unui acord comercial pe termen de 
5 ani.

BERLIN. La 14 iunie a sosit la 
Berlin o delegație guvernamentală 
a R. D. Vietnam condusă de Le 
Thanb Nghi, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al R. D. Vietnam.

0 CUVÎNTARE A LUI WALDECK ROCHET
PARIS 15. — Corespondentul 

Agerpres, Georges Dascal, transmi
te : „L’Humanite" publică largi ex
trase din cuvîntarea ținută de 
Waldeck Rochet, secretar general 
al P.C. Francez, la conferința de
partamentală a Federației comu
niste din “ '
consacrat 
interne.

„Nu este
Partidului Socialist cu M.R.P. va da 
o majoritate capabilă să pună ca
păt regimului puterii personale — 
a declarat W. Rochet. Nu trebuie 
uitat că această alianță cu M.R.P. 
trebuie să se realizeze cu prețul 
divizării partidelor de stînga, 
atunci cînd întreaga experiență 
franceză dovedește că nu există o 
majoritate a stîngii fără comuniști 
și că atunci cînd un partid al 
stîngii franceze caută alianță cu 
formații de dreapta, ca de pildă 
M.R.P. și independenții, el se con
damnă la neputință, sau la o poli
tică contrarie intereselor clasei 
muncitoare și tuturor păturilor 
muncitoare ale poporului. Faptul 
de a fi înmormîntat orice principiu 
socialist spre a se asocia cu apă
rătorii mărturisiți ai capitalismu
lui nu constituie un progres, ci un 
regres. Nu trebuie să ascundem 
faptul că orientarea spre dreapta 
luată de congresul S.F.I.O. va 
constitui, cel puțin pentru o pe
rioadă,

Nord. Discursul a fost 
în întregime politicii

adevărat că alianța

o piedică serioasă în dez-

cial-democrații 
dacă nu ne-am afla 
alegerilor". Continuind 
de aprobare a legilor excepțio
nale, subliniază ziarul, „P.S.D.G. ar 
risca să piardă o parte din alegă
torii săi tradiționali".

Hotărîrea P.S.D.G. este aspru cri
ticată de partidele de guvernămint, 
care intenționau cu tot dinadinsul 
să treacă proiectul de legi excep
ționale încă Ia actuala legislatură a 

Bundestagului. Pentru moment se 
poate vorbi doar de o aminare a 
votării proiectului.

BAGDAD. Aviația irakiană a 
supus unui bombardament intens 
regiunile muntoase unde se află 
detașamentele kurde de sub co
manda lui Barzani.

RIO DE JANEIRO. Un număr de 
34 de marinari de pe vasul „Lloyd 
Brasileno" au fost debarcați și a- 
restați în orașul Catedelo sub acu
zația de „insubordonare extremă".

Heinz BĂUMLER

La bursa din New York

voltarea unității de acțiune între 
socialiști și comuniști".

După ce a apreciat că nu este 
momentul de a reduce eforturile 
în favoarea unității de acțiune, ci 
dimpotrivă trebuie făcut totul 
pentru a ușura o înțelegere loială 
și pozitivă, între socialiști și comu
niști, între toți democrații și repu
blicanii, Waldeck Rochet a decla
rat : „Dat fiind că Defferre nu este 
candidatul stîngii, ci candidatul 
alianței cu forțele de dreapta, este 
indispensabilă prezentarea unui 
adevărat candidat al stîngii. In a- 
cest scop noi dorim ca partidele și 
organizațiile care sînt pentru uni
rea tuturor forțelor de stînga, fără 
excepție, să cadă de acord asupra 
unui program comun".

Cea mai
in decurs

mare cădere
de un an

15 (Agerpres). — LaNEW YORK 
bursa din New York cursul acțiu
nilor a înregistrat luni cea mai 
mare cădere în decurs de un an 
— relatează agenția Reuter. Spe
cialiștii au subliniat că această ten
dință se datorește „nesiguranței 
continue privind situația din Viet
nam și știrilor care menționează 
noi restricții în politica economică 
a Marii Britanii". Indicele „Dow 
Jones" a scăzut la unele acțiuni 
ale companiilor industriale cu a- 
proape 13 puncte.

anglia Deficitul balanței
comerciale

LONDRA 15 (Agerpres). — Defi
citul balanței comerciale a An
gliei, oglindit de diferența dintre 
importuri și exporturi, a înregis
trat în luna mai o nouă creștere 
accentuată. Potrivit cifrelor publi
cate de Ministerul Comerțului 
Marii Britanii, importurile în

al 
a-
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în creștere
lună au crescut cu 25 mili-

TOKIO. In urma arestării a 15 
membri, printre care și președin
tele său, Consiliul municipal din 
Tokio a hotărît, în unanimitate, să 
se autodizolve. Toate persoanele 
implicate în fraudele electorale să- 
vîrșite în alegerile din luna mar
tie sînt membri ai partidului 
guvernămînt 
nou Consiliu 
la 23 iulie.

de 
liberal-democrat. Un 
municipal va fi ales

Societatea de radio-
B.B.C. — a

LONDRA.
difuziune britanică 
protestat energic împotriva tarife
lor propuse de Corporația sateli
ților artificiali de comunicații din 
S.U.A. pentru folosirea satelitului 
„Early Bird", cerînd reducerea la 
jumătate a acestor tarife.

PARIS 15 (Agerpres). — Marți 
a avut loc la Paris o ședință a ca
binetului francez care a analizat 
rezultatele întrevederilor la nivel 
înalt franco—vest-germane, desfă
șurate săptămîna trecută la Bonn. 
La sfîrșitul ședinței, ministrul in
formațiilor, Alain Peyrefitte, a de
clarat că în urma întrevederilor 
franco—vest-germane s-au realizat 
progrese în sensul unei mai bune 
înțelegeri a punctelor de vedere. 
Peyrefitte a declarat apoi că 
problema organizării unei even
tuale conferințe la nivel înalt a 
țărilor Pieței comune „nu a ridicat 
obiecții de principiu de partea 
franceză".

Declarația guvernului francez 
este considerată de agenția France 
Presse ca fiind menită să dea o 
netă de optimism în legătură cu 
întrevederile de la Bonn, după „in
dispoziția provocată sîmbătă la

1» Divergențe în problemele
hotăritoare“

BONN 15 (Agerpres). — „Erhard 
este dezamăgit", „N.A.T.O. —
principala problemă litigioasă", 
„Contradicții în problemele prin
cipale", „Nici un succes", „De 
Gaulle creează dificultăți Bonn
ului" — astfel apreciază ziarele 
vest-germane rezultatele tratative
lor președintelui francez, de Gaulle, 
cu cancelarul vest-german, Erhard, 
care au avut loc la Bonn.

După cum scrie ziarul „West- 
falische Rundschau", întîlnirea de 
la Bonn dintre de Gaulle și Erhard 
a constituit o nouă dovadă că între 
Franța și R.F.G., ca și înainte, 
„există divergențe în problemele 
hotărî toare".

Santo Domingo : Pe ziduri — afișe cerînd plecarea trupelor străine din 
Republica Dominicană

PARIS. La aeroportul Bourget 
din Paris a aterizat noul avion gi
gantic sovietic „An-22". El și-a 
luat locul alături de celelalte ex
ponate ale Salonului internațional 
al aeronauticii și spațiului cosmic. 
Avionul poate transporta 80 tone 
de încărcături sau 720 de călători. 
Cu o încărcătură de 45 tone la 
bord avionul poate zbura, fără 
escală pe o distanță de 11 000 km.

s-a 
stat

din

de 20 mi- 
de luna

atribuie

ceasta
oane lire sterline în comparație cu 
luna trecută, situîndu-se la 501 
milioane lire sterline, în timp ce 
exporturile și reexporturile au to
talizat abia 392 milioane lire ster
line, adică cu 8 milioane mai pu
țin decît în luna precedentă. To
talul deficitului a sporit, astfel, 
cu 49 milioane lire sterline, ceea 
ce reprezintă o creștere 
lioane lire sterline față 
precedentă.

Ministerul Comerțului
agravarea deficitului balanței co
merciale a Angliei faptului că gu
vernul a redus suprataxa asupra 
importurilor (de la 15 la 10 la sută), 
ceea ce a provocat o creștere a 
acestora.

Anunțul Ministerului Comerțu
lui a avut efecte imediate atît pe 
piața de schimb internațională, cît 
și la bursa de acțiuni. După cum 
relatează agenția U.P.I., bursa s-a 
deschis într-o atmosferă de de
presiune, iar indexul acțiunilor a 
înregistrat o serie de scăderi. De 
asemenea, pe piața de schimb in
ternațională, lira sterlină a marcat 
o ușoară scădere a valorii în com
parație cu dolarul.

Mica enclavă de pe coasta me
diteraneană a Franței, Monaco, e 
din nou teatrul unor aprinse pa
siuni. Prințul Rainier al III-lea 
a declarat „război" armatorului 
Aristite . Onassis. Cearta durează 
de mai mulți ani și se pare că 
miliardarul armator nu se arată 
deloc neliniștit de atacurile su
veranului. El a cumpărat în 1958 
faimosul Casino din Monte Carlo 
și a devenit stăpîn pe majorita
tea acțiunilor „Societății băilor 
de mare" (S.B.M.), aflată atunci 
în deficit. Sub modesta titulatură 
a acestei firme sînt incluse ca
zinoul și alte localuri de joc, în
treprinderile pentru deservirea 
turiștilor, vile și hoteluri. Dato
rită importanței sale în economia 
principatului, societatea 
transformat într-un fel de 
în stat.

Cu timpul, banii încasați
vînzarea cazinoului s-au volatili
zat și speranțele în noi venituri 
au rămas neîndeplinite, spre amă
răciunea prințului și a camarilei 
sale. Și de atunci, Rainier își 
varsă năduful în public. Iată de
clarațiile sale apărute luni în zia
rul „Le Monde" : „Speculantul O- 
nassis frînează sistematic în frun
tea S.B.M. toate proiectele noastre 
de amenajare și modernizare. El 
n-a investit niciodată sume noi 
în realizări de interes general 
cum s-a angajat. Lucrările de 
construire a unei largi prome
nade în lungul litoralului trebuie 
să se oprească la limita proprie
tăților S.B.M.". Și prințul l-a acu
zat pe armator de a fi pierdut 
„vocația Monte Carlo-ului, orașul 
jocului și luxului".

Să te-nfrunți în Monaco cu 
Onassis, mai puternic decît orice 
autoritate prin pozițiile pe care 
le deține, este, după părerea pre
sei, un act de bravură. S-a aflat 
însă că îndrăzneala prințului se 
bazează pe sprijinul unor cercuri 
influente din Franța, care pun 
la cale, împreună cu Rainier, re- 
strîngerea afacerilor armatoru
lui. După cum anunță agenția 
France Presse „prințul speră să 
vadă o majoritate franco-mone- 
gască în fruntea societății băilor 
de mare".

MOSCOVA. Marti a sosit 
Moscova o delegație a lucrători
lor din învățămintul superior din 
R. P. Română condusă de Gheor
ghe Mihoc, rectorul Universității 
din București. Pe aeroportul Se- 
remetievo, delegația a fost Intim- 
pinată de I. G. Petrovski, rectorul 
Universității „Lomonosov" din 
Moscova.

PARIS. Un bombardier american 
supersonic de tipul „B-58 Hust
ler" s-a prăbușit marți, în momen
tul aterizării, pe aerodromul Le 
Bourget din Paris. Bombardierul 
urma să participe la Salonul inter
național al aeronauticii și spațiu
lui cosmic.

LONDRA. Răspunzînd unei în
trebări a conservatorului Peter 
Thorneycroft, ministrul de inter
ne al Angliei, sir Frank Soskice, 
a făcut marți o declarație in Ca
mera Comunelor în care a ant'.i.'- 
țat că va interzice intrarea ih 
Anglia a „marelui mag imperial" 
al Ku-Klux-Kian-ului american, 
Robert Shelton, care intenționa 
să vină in Anglia pentru a avea 
întrevederi cu membrii britanici 
ai klanului.

NEW YORK. Erich Mende, vice
cancelar al R. F. Germane, a sosit 
la New York într-o vizită oficială 
de 5 zile în Statele Unite.

S. P.

CARACI. Banca de stat a Pakis
tanului a anunțat majorarea taxei 
de scont de la 4 la 5 Ia sută de la 
15 iunie.
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