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CONCURS
PENTRU IMNUL DE STAT 
AL REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMÂNIAConsiliul de Stat al Republicii Populare Române a hotărît să se instituie un concurs pentru Imnul de Stat al Republicii Socialiste România. Condițiile concursului și componența juriului se vor stabili de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă.

în ra de intensă activitate politică și de pentuziasm, caracteristică acestor die âtoare Congresului al IV-lea al lartiiblicarea in presă a proiectului de 'ons Republicii Socialiste România s-a >ser nou eveniment, de o deosebită în- ,’mr. viața poporului nostru. Oamenii îumorașe și sate au luat cunoștință cu profires și bucurie de conținutul acestui iseument. care va deveni legea fun- damțstatului nostru socialist.Imuminoasă a înfloririi patriei, con- turatita claritate de proiectele de Di- rectibngresului al IV-lea, este întregită de p de Constituție, care consfințește măretorii repurtate de poporul nostru în fâioii orînduiri. Exprimînd în mod just țansformări revoluționare săvîrșite în aifau trecut de la eliberare, proiectul dituție înfățișează chipul unei Românii îi înaintare pe drumul progresului, al buiși civilizației, viața nouă a poporului rlevemt cu adevărat liber în țara sa, stplin al tuturor bogățiilor naționale, al ronuncii lui, al propriului său destin. Esastor schimbări își găsește expresia în dea pe care proiectul de Constituție o propijtru statul nostru — Republica So- cialisîânia. „Republica Socialistă România -dește articolul 1 al proiectului — este il oamenilor muncii de la orașe și safran, independent și unitar". Imbră- țișînouziasm și sentimente de puternică mîndiriotică această prevedere, poporul nostrj în noua denumire a statului un simbelei mai mărețe cuceriri a lui, al împlilealului pentru care au luptat și s-au cei mai buni fii ai clasei muncitoare și ie lor largi populare — victoria de- plinălalismului în România, lichidarea -u,. WK^ileauna a exploatării și asupririi omuîilde către om.Projema fundamentală a oricărei revoluții și cie dă cheia aprecierii caracterului orîndjrii de stat este problema puterii. Oricitde meșteșugit ar vorbi o constituție despre ,democrație", despre „libertate" și „egali- t.ate“J dacă la putere se află reprezen- tanțiiîvapitaliștilor și moșierilor, ai exploatatorii» și jefuitorilor maselor muncitoare, în fapt iu poate fi vorba de o democrație adevărata ci de dominarea minorității avute asupra elor multi.In ara noastră, întreaga putere aparține popomlui. La fcmelia puterii populare se află aliant» frățească muncitorească-țărănească, unitatea de nezdruncinat dintre clasa muncitoare.— clasa conducătoare a societății — țărănîne, intelectualitate și celelalte categorii de oanem ai nuncii. fără deosebire de națio- nalitaie, insufltțite de aceeași cauză măreață — catza constiuirii socialismului și comunismului în patri; noastră.Proiectul de Constituție consfințește rolul partidului clasti muncitoare de forță politică conditst.oare a întregii noastre societăți. Sub gul patidului, poporul nostru a izbutit să, icereasă puterea din miinile claselor explo, .oaie, ub același steag glorios a obținut ctoria deplină a socialismului, iar azi p ?te îiainte spre noi izbînzi pe calea iăvîrșiii construcției socialiste. Partidul s <ucură în popor de un imens prestigiu, < dmgistea și încrederea nemărginită : lor' largi mase, care văd în politica >r<șpria lor psWucă, programul viitorului iniminos. Afirmarea rolului de con-ducăti ‘ilitic al partidului este rezultatulunei < 'iențe istorice a poporului nostru, ea repre: o lege a construcției socialiste inpatria astră.Deț tor suveran al puterii, poporul o exercită p i Marea Adunare Națională și prin sfaturile jopulare. Din prevederile amănunțite ale proiectului de Constituție cu privire la modul de alegere, atribuțiile și sistemul de functionary a Marii Adunări Naționale — organul su- picgn al puterii de stat — a Consiliului de Stat, a Consiliului de Miniștri, a celorlalte organe centrale ale administrației, a organelor locale ale puterii, precum și a organelor judecătorești și a procuraturii, se desprind in modul cel mai fiar și convingător profundul democratism al orînduirii noastre, strînsa legătură dintre statui nostru socialist și masele largi ale poporului, participarea nemijlocită a acestora la go-nodărirea treburilor țăriiTeme'ia orînduirii noastre, baza democra- ismului ei real este economia socialistă uni- ară. întemeiată pe proprietatea socialistă asu- ira mijloacelor de producție sub forma pro- irietății de stat și a proprietății cooperant»Economia socialistă este rodul muncii pline e abnegație a întregului popor pentru apli-

carea politicii partidului de industrializare a țării, de transformare socialistă a agriculturii, al înfăptuirii planurilor de stat, al succeselor în creșterea continuă a producției industriale și agricole. Aceasta constituie izvorul superiorității orînduirii noastre, mîndria poporului muncitor. Statornicirea relațiilor de producție socialiste în întreaga economie a asigurat dezvoltarea în ritm înalt a forțelor de producție, valorificarea superioară a bogățiilor naționale în slujba progresului multilateral al patriei și ridicării nivelului de trai al celor ce muncesc.Proiectul de Constituție consfințește rolul principal în economia națională al proprietății socialiste de stat — proprietate a întregului popor — care cuprinde bogățiile de orice natură ale subsolului, minele, fondul funciar de stat, pădurile, apele, izvoarele de energie naturală, fabricile și uzinele, băncile, gospodăriile agricole de stat, stațiunile de mașini și tractoare, căile de comunicație, mijloacele de transport și telecomunicații de stat, fondul de stat de clădiri și locuințe, baza materială a instituțiilor social-culturale de stat.în proiectul de Constituție își găsește totodată expresie politica statului nostru de ocrotire și sprijinire a proprietății cooperativelor agricole de producție și a celorlalte organizații cooperatiste, subliniindu-se rolul important al acestora în opera de construcție socialistă. Urmînd neabătut partidul, țărănimea cooperatistă muncește cu avînt pentru întărirea și dezvoltarea cooperativelor agricole de producție, pentru mobilizarea marilor rezerve și posibilități de sporire a producției agricole pe care le oferă acestea, în vederea dezvoltării economiei naționale, ridicării continue a nivelului de viață al ei și al întregului popor.
(Continuare în pag. a IlI-a)
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(proiect)Broșura a fost tipărită într-un tiraj de masă în fabrlcâ a sosit ziarul care publică proiectul noii Constituții
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JESUS FARIA
secretar general al C.C.

Partidului Comunist din Venezuela

UJ1S EMIRO ARRIETA
membru al Biroului Politicil Partidului Comunist din Venezuelaovarăși,il celei de-a 55-a aniversări a zi- istere, Comitetul Central al Parti- resc Român vă transmite cele ’‘citări și urări frățești.» cu lupta oamenilor muncii are cer eliberarea dv. din n. dragi tovarăși, multă să- gată spre bine'’ poporu- jia vă dedicați întreaga
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zi, cind o țară în
treagă cinstește în
vățătorii și profeso
rii cu o zi a lor, 
poeții s-ar cuveni

să scrie un cîntec vibrant des
pre ceea ce nu se poate uita. 
Știm prea bine că omul uită 
bucurii și maj. ales necazuri, 
nume de locuri pe unde a tre
cut în grabă, chipuri ale se
menilor pe care i-a cunoscut 
fugar. Cred, însă, că nimeni, 
niciodată, n-ar putea să uite 
școala al cărei prag l-a călcat 
întîia oară cu emoție, oricît 
de modestă ar fi fost ea, nici 
glasul, nici ochii învățătorului 
care l-a 
călăuzit 
și încă 
literelor, 
ideilor.

Mulți, 
dintre 
trăim și muncim azi în 
orașele noi sau profund 
înnoite ale țării, ori de 
cîte ori vine vorba des
pre învățători și școală 
ne stă pe limbă să zi
cem : „învățătorul din 
satul nostru... Școala 
din tîrgul nostru"... Da. 
De acolo am pornit cei 
mai mulți, de pe bănci 
scîlciate, de pe praguri 
vechi și tocite, de la 
ferestre înguste. Fiindcă 
așa erau și băncile 
pragurile, 
celor mai multe școli de 
altădată. în tîrgușoare- 
le, satele și cătunele 
unde existau școli, pen
tru că multe din ele 
erau lipsite de această 
celulă elementară a 
turii, a progresului. Sără
cia nu era prietena învățătu
rii. Ea alimenta analfabetis
mul ca zidurile igrasioase — 
mucegaiul.Și cu toate acestea, cîte fi
guri pilduitoare de dascăli a 
dat școala românească, de la 
Șincai și Lazăr pînă la Crean
gă și la toți urmașii 
nume uitate pe coperți 
nuale și abecedare, în 
cu însemnări stîngace, 
regăsite și cinstite de noi, 
mulțimea urmașilor.

învățătorii, detașamentul 
cel mai numeros al inte-

luat de mină și 
pașii în lumea ■ 

necunoscută a 
a cuvintelor, a

foarte mulți 
noi, cei care

și
și ferestrele

i-a
mare

lectualității, oamenii cei mai 
nemijlocit legați de setea de 
lumină a mulțimilor, sînt la 
loc de cinste în societatea 
noastră. Fără munca lor, fără 
murmurul acela de silabe, de 
cuvinte, de fraze interferate 
în dialoguri elementare sau 
complicate, fără fluxul conti
nuu de idei difuzate larg, nici 
nu ne-am putea imagina răs
colirea și scoaterea la supra
față a energiilor ascunse în 
popor ca intr-o mare necunos
cută.

Toate planurile gîndite de 
partid și înfăptuite de poporul

Ziua învățătorului

ȘCOALA,

VIITORUL
de ION BRAD

cul-

lui — 
de ma- 

caiete 
nume 

de

ronân, toate proiectele pe care 
le schițăm acum au trecut și 
trec, ca un curent de înaltă 
tensiune, și prin stațiile aces
tea de transformare și de răs- 
pîndire a energiei menite să 
rodească in toată țara, înze
cit, luminos, definitiv.

învățământul, cadrele didac
tice sînt nelipsite din marile 
dezbateri de interes național, 
din toate planurile, din bilan
țuri și din proiecte. Este fi
resc, deci, ca în zilele acestea 
premergătoare unui eveni
ment istoric — Congresul al 
IV-lea al partidului — școala

1
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'u viitor, o 
vede hm- Ims. p.t.ci- *
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și problemele ei să se afle nu 
numai în atenția specialiștilor. 
Grija pentru învățătură face 
parte din grija pentru viitor. 
Și poporul nostru își 1 
peae viitorul, pas cu pas, eta
pă cu etapă.

Mi-a rămas drag zîmbetul 
de bucurie înflorit pe fața în
vățătorilor care au călcat o 
dată cu elevii lor pragul șco
lilor noi. Emoții, da, multe 
emoții. Dar de alt gen, cu alte 
rădăcini și alte deschideri.

Școala și familia își dau în
totdeauna mina. Nu e de mi
rare că în acești ani structura 

fiecărei familii, preocu
pările, proiectele ei s-au 
schimbat 
proape de 
Cuvintele 
de înaltă 
giner, 
au devenit firești pe 
buzele părinților, a că
ror bucurie supremă 
este aceea de a-și ști 
copiii oameni luminați, 
lipsiți de grija zilei de 
mîine, oameni care, cu 
mintea și brațele lor, 
fac viața mai frumoasă 
și țara mai bogată. A- 
ceastă undă de bucurie 
a fost filtrată și de ini
ma învățătorilor și pro
fesorilor.

Ii cunosc, i-am văzut 
la lucru. Pe lingă pro
blemele atît de deli- 

complexe și dificile l, ale edu- 
de care răspund, in-

mult, sînt a- 
nerecunoscut. 

muncitorilor 
calificare, in-

profesor, doctor

cate,
ale învățămîntului, 
cației, 
vățătorii și profesorii au fost 
întotdeauna prezenți la marile 
evenimente civice. Și cu ele 
odată au intrat în istoria aces
tui timp, în noua vîrstă a ță
rii. Bătăile inimii lor accele
rează și mai mult ritmul dez
voltării civilizației socialiste, 
aici, pe pămîntul acesta, lea
gănul copilăriei noastre în 
care am învățat poveștile și 
care se va scălda într-o lumi
nă mai adevărată, mai binefă
cătoare decît a tuturor bas
melor.

în marea uzină bu- 
cureșteană „Grivița 
Roșie" ti avut loc 
marți după-amiază o 
însuflețită adunare a 
activului de partid 
al raionului Grivi
ța Roșie din Ca
pitală, consacrată dez
baterii proiectelor de 
Directive ale celui 
de-al IV-lea Congres 
al partidului. Au par
ticipat peste 2 000 de 
oameni ai muncii din 
întreprinderile și ins
tituțiile raionului. 
Printre cei prezenți se 
aflau muncitori, ingi
neri și tehnicieni de la 
uzinele „Grivița Ro
șie", „Lat -t“, fa
bricile texi „Dacia" 
și „Textila", nodurile 
de cale ferată Grivița 
și București-triaj, spe
cialiști din cadrul unor 
institute de cercetări 
științifice, lucrători ai 
Ministerului Transpor
turilor și Telecomuni
cațiilor, cadre didacti
ce. L<t adunare a participat tovarășul Chi
vu Stoica, membru al 
Biroului Politic, secre
tai al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. 
Române. Au luat par
te tovarășul Florian 
Dănălache, membru al

C.C. al P.M.R., prim- 
secretar al Comitetului o’ășenesc București al 
P.M.R., activiști de 
partid.

Adunarea a fost des
chisă de tov. Ionică 
Cristea, prim-secretar 
al Comitetului raional 
de partid Grivița Ro
șie. Au luat cuvîntul NICOLAE IOSIF, secretar al comitetului 
de partid al uzinelor 
„Grivița Roșie", ca
zangiul ION CONSTANTIN și inginerul 
șef de concepție FLO- REA SFÎRÎIALĂ, de la uzinele „Grivița Ro
șie", profesorul ION DRAGU, directorul 
Școlii medii „Ion Ne- 
culce", țesătoarea MARIA DIACONU, de la .fabrica „Dacia", strun
garul DUMITRU STAN de la uzinele „Grivița 
Roșie", OPREA COJOC ARU, pensionar 
ceferist, STELIAN DU- DĂU, mecanic de lo
comotivă la Depoul 
C.F.R. București-triaj.

Participanții la dez
bateri și-au manifes
tat cu căldură adeziu
nea unanimă față de 
însuflețitorul program 
inițiat de partid pen
tru dezvoltarea viitoa
re a României pe ca

lea desăvîrșirii con
strucției socialiste. 
Vorbitorii au relevat 
că prevederile proiec
telor de Directive con
tinuă linia dezvoltării 
ascendente, în ritm 
susținut a economiei 
naționale, reflectă a- 
plicarea neabătută și 
în viitor a politicii de 
industrializare socia
listă a țării, preocupa
rea partidului pentru 
ridicarea sistematică a 
nivelului de trai al po
porului. Ei s-au refe
rit pe larg la sarcinile 
importante ce revin 
în noul cincinal oame
nilor muncii din in
dustrie, . îndeosebi în 
ce privește ridicarea 
continuă a calității 
produselor, mai buna 
folosire a capacităților 
de producție, pregăti
rea de cadre la nive
lul tehnicii moderne, 
au făcut numeroase 
propuneri valoroase 
pentru îmbunătățirea 
activității în dome
niul economiei și cul
turii.

vorbitori 
aproba- 

a comu- 
raionul

Mai mulți 
au exprimat 
rea deplină 
niștilor din 
Grivița Roșie față de 
proiectul de 
P.C.R., care

Statut al 
corespun-

de actualei etape d 
dezvoltare a partidu 
lui nostru.

în cuvîntul lor, vor 
bitorii au scos in ev 
dență însemnătate 
deosebită a proiect! 
lui noii Constituții 
patriei noastre, publ 
cat in presă, exp 
mîndu-și deplina 
probare și satisfac 
in legătură cu con 
nutul acestuia, 
prevederea ca f noastră să poarte 
numirea de Repu’ :a 
Socialistă Româr ..

Primit cu put ice 
și îndelungi a .uze, 
a luat cuvîntu- tova
rășul Chivu Sf ca.

Participanții a adu
nare au ado', t, în
tr-o atmosf' plină 
de entuziasr textul 
unei telegrc .6 adre
sate C.C. al P.M.R., în 
care se ex -imă hotă- 
rîrea corni iștilor, a tu
turor oamenilor mun
cii din raionul Grivița 
Roșie de a-și consacra 
toată energia și pu
terea de muncă înde
plinirii hotăririlor ce 
vor fi adoptate de 
Congresul al IV-lea al 
partidului.

M. ANGELESCU

Cuvîntarea tovarășului Chivu StoicaDupă ce" a transmis un călduros salut din partea Comitetului Central al partidului, a Biroului Politic, a primului secretar al Comitetului Central, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vorbitorul a spus :în aceste zile, întreaga țară cunoaște un puternic avînt politic, o intensă activitate în întîmpina- rea Congresului al IV-lea al partidului. Ca și în această adunare, pretutindeni, în toată țara, oamenii muncii își manifestă totala lor a- deziune și aprobare față de proiectele de documente ale Congresului al IV-lea al partidului. Conturînd cu precizie științifică tabloul luminos al țării noastre de mîine, proiectele de Directive întruchipează năzuințele de progres ale întregului popor, exprimă grija partidului pentru destinele țării, profundul patriotism al politicii sale. Dezbă- tînd proiectele de Directive, oamenii muncii își exprimă hotărîrea de a îndeplini în mod exemplar sarcinile încredințate de partid și de stat, de a nu-și precupeți forțele pentru a aplica în viață politica partidului.Este demnă de remarcat competența și răspunderea cu care comuniștii, oamenii muncii — ca adevărați stăpîni ai țării — se o- cupă, în aceste adunări, de problemele economice, ale culturii și învățămîntului. ale vieții de partid. Ca și aici, se fac propuneri valoroase, au apărut aspecte importante ale muncii, care vor trebui să fie examinate cu atenție de organele locale de partid și de stat, precum și de organele centrale, spre a li se găsi soluții de rezolvare.Subliniind că partidul nostru se va prezenta la Congresul al IV-lea cu un bilanț de realizări însufle- țitoare, vorbitorul a înfățișat pe larg rezultatele dobîndite în anii șesenalului în dezvoltarea industriei, transporturilor, agriculturii, învățămîntului, în ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii.La realizarea importantelor o- biective ale planului de șase ani o contribuție prețioasă au adus muncitorii, tehnicienii și inginerii de la uzinele „Grivița Roșie", de la Atelierele de reparat material rulant, oamenii muncii din raionul Grivița Roșie. în anii șesenalului, uzinele „Grivița Roșie" au cunoscut o adevărată reîntinerire.Pentru aportul prețios la îndeplinirea cu succes a sarcinilor trasate de cel de-al III-lea Congres al partidului, pentru tot ceea ce au creat în slujba propășirii țării și făuririi unui trai mai bun celor ce muncesc, adresez muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor, tuturor oamenilor muncii din aceste întreprinderi și din întregul raion calde felicitări.Reliefînd marile succese ale poporului nostru în făurirea noii o- rînduiri, vorbitorul a Spus: Profundele transformări petrecute în structura social-economică a țării sînt reflectate în proiectul noii Constituții a Republicii Socialiste România. în timp ce Constituția elaborată acum 13 ani oglindea situația țării noastre în perioada de trecere de la capitalism la socialism, proiectul noii Constituții consfințește conținutul actual al orînduirii noastre, caracterizat prin victoria deplină și definitivă a socialismului, prin lichidarea oricărei forme a exploatării omului de către om. Reprezentînd bilanțul cuceririlor istorice dobîndite de poporul nostru, noua Constituție este Constituția socialismului victorios.Economia națională nu cuprinde mai multe formațiuni social-econo- mice, ci este o economie socialistă unitară, în care relațiile de producție socialiste s-au statornicit pe deplin în toate sectoarele; ea se bazează pe un singur fel de proprietate asupra mijloacelor de producție — proprietatea socialistă, în cele două forme ale sale : proprietatea de stat, a întregului popor, și proprietatea cooperatistă.Transformările revoluționare petrecute în baza economică au de

terminat schimbări și în structura de clasă a societății noastre. Au dispărut pentru totdeauna clasele exploatatoare. Eroica noastră clasă ■ muncitoare și-a sporit rîndurile, și-a întărit rolul său conducător în societate, rol consacrat de proiectul noii Constituții. în urma cooperativizării agriculturii, țărănimea și-a omogenizat rîndurile, a devenit o nouă clasă — țărănimea cooperatistă. Atît prin componența, cît și prin activitatea sa, intelectualitatea s-a legat și mai strîns de poporul muncitor. Unitatea moral-po- litică a întregului popor se manifestă ca o puternică forță motrice a progresului nostru.Pe bună dreptate, proiectul noii Constituții proclamă că Republica Socialistă România este stat al oamenilor muncii de la orașe și sate, suveran, independent și unitar. A- devăratul și singurul stăpîn al țării, deținătorul suveran al puterii este poporul nostru. De aceea, proiectul noii Constituții consfințește că întreaga putere în Republica Socialistă România aparține poporului, liber și stăpîn pe soarta sa. Baza de granit a puterii poporului o constituie alianța muncitorească-țărănească, ridicată pe o treaptă superioară prin victoria socialismului.Corespunzător perioadei în care se găsește țara noastră, numeroase articole ale proiectului noii Constituții definesc funcțiile actuale ale statului.O prevedere principală a proiectului noii Constituții este consfințirea rolului Partidului Comunist Român ca forță politică conducătoare a întregii noastre societăți. Această prevedere constituie o recunoaștere a meritelor istorice ale partidului nostru în instaurarea puterii celor ce muncesc, în asigurarea victoriei socialismului.O caracteristică esențială a proiectului noii Constituții este profundul ei democratism. în acest document oamenii muncii găsesc o reflectare a normelor și libertăților democratice care au pătruns adînc în activitatea societății noastre.Dintre drepturile cetățenești cuprinse în proiectul noii Constituții merită relevat dreptul la muncă. în societatea noastră, în care au dispărut proprietatea particulară asupra mijloacelor de producție și exploatarea omului de către om, în care toți cetățenii patriei sînt egali, munca constituie temelia progresului întregii țări. Pentru fiecare cetățean munca este nu numai un drept, ci și o îndatorire de onoare, patriotică.Adîncul democratism al orînduirii noastre se reflectă în participarea largă a maselor la viața politică, economică, socială și culturală, la exercitarea controlului obștesc, la activitatea organelor locale ale puterii de stat. Este demn de relevat că proiectul noii Constituții proclamă conducerea colectivă ca principiu al activității tuturor organelor de stat, de la Consiliul de Stat pînă la comitetele executive ale sfaturilor populare.O trăsătură principală a întregului proiect de Constituție este faptul că el nu se limitează la simpla enunțare a unor prevederi, ci fiecare dintre ele art*  un puternic suport, o garanție materială.Profundele schimbări înnoitoare ptetrecute în toate domeniile activității economice, politice, sociale și culturale din țara noastră ilustrează forța și vitalitatea socialismului. Rezultatele remarcabile obținute de poporul nostru în- tr-un timp istoric scurt demonstrează avantajele noii orînduiri, spulberă „teoriile" celor care ponegresc socialismul și încearcă să semene neîncredere în forțele celor ce muncesc. Ele confirmă justețea și eficacitatea principiilor leniniste ale construcției socialiste, aplicate consecvent de partidul nostru. Proiectele de Directive reliefează cu putere conti

nuitatea liniei generale a partidului nostru.Ocupîndu-se pe larg de dezvoltarea în anii viitori a industriei socialiste, îndeosebi a ramurilor ei producătoare de mijloace de producție, vorbitorul a reliefat avîn- tul pe care-1 vor cunoaște industria constructoare de mașini, transporturile și a arătat sarcinile importante ce revin uzinelor „Grivița Roșie" și Atelierelor de reparat material rulant.Vorbitorul a înfățișat, de asemenea, pe larg vastul program de măsuri cuprins în proiectul de Directive pentru dezvoltarea intensivă și multilaterală a agriculturii noastre.Subliniind importanța programului de investiții prevăzut în proiectul de Directive, vorbitorul a spus : Va trebui să se acorde în toate sectoarele o atenție deosebită creșterii eficienței economice a investițiilor. Organele de stat și de partid au o mare răspundere față de popor pentru îndeplinirea planului de investiții, folosirea plină de grijă și gospodărirea chibzuită a importantelor fonduri alocate în acest scop.Sursa sigură pentru a spori fondul de acumulare, investițiile, pentru a asigura resursele necesare dezvoltării economiei și ridicării necontenite a nivelului de trai o constituie creșterea susținută a productivității muncii și reducerea prețului de cost.După ce a arătat că ridicarea continuă a calificării muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor în pas cu progresul tehnicii și al științei constituie o sarcină de mare actualitate, vorbitorul s-a ocupat de problemele îmbunătățirii calității produselor — obiectiv esențial al întregii activități economice în prezent și în anii viitorului cincinal.Proiectele de Directive sînt străbătute ca un fir roșu de grija partidului pentru înflorirea patriei și ridicarea continuă a nivelului de trai al poporului. Oamenii muncii se conving încă o dată că, cu cît înaintăm mai repede pe drumul socialismului, cu atît ei culeg mai multe din roadele noii orînduiri.Perioada care a trecut de la Congresul al III-lea —■ a spus tovarășul Chivu Stoica — constituie o etapă deosebit de importantă în întărirea partidului. Aceasta se reflectă în creșterea sa numerică și calitativă, în coeziunea și unitatea rândurilor sale, în ridicarea pe o treaptă superioară a întregii activități politico-organizatorice și i- deologice. A crescut nemăsurat de mult rolul de conducător politic al partidului în viața economică, culturală și socială a țării, prestigiul său în rîndurile poporului. Vă rog să-mi permiteți să vă mulțumesc pentru cuvintele calde și înaltele aprecieri rostite aici la adresa conducerii partidului și statului nostru.Referindu-se la propunerea ca partidul să poarte denumirea de Partidul Comunist Român, vorbitorul a înfățișat lupta eroică a P.C.R. După cum au arătat aici mai mulți vorbitori, pentru muncitorii de la Grivița — centrul marilor bătălii proletare din februarie 1933 — numele Partidului Comunist este deosebit de scump. Partidul Comunist a organizat și condus luptele eroice ale ceferiștilor și petroliștilor din 1933, care au constituit un moment de cotitură în istoria partidului și a întregii mișcări muncitorești, o repetiție generală a asaltului ce a dus la eliberarea țării, la cucerirea puterii de către clasa muncitoare. Este un merit a) Partidului Comunist că — în adîn- că ilegalitate, in ciuda prigoanei și terorii, în ciuda politicii reacționare a unor conducători social- democrați de dreapta — a realizat în focul luptelor ceferiștilor și petroliștilor din 1933 politica frontu lui unic de jos al muncitorilor, in diferent de apartenența lor pol' tică.
(Continuare în pag. a IH-al
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Conferința organizației

regionale de partid Crișana
Teatrul de operă șl ba- 

vlata (oi-ele 19,30). Teatru 
de Operetă : Țara surîsue 
10,30). Teatrul „C. I. Notla 
Magheru) : Act veneția»; 
20), (Teatrul de vară dl 
„Herăstrău) : Opt temei i. 
Teatrul Mic (Str. C. Mill; 
Boi pe un balansoâr 
circul ae stat: aho, i: 
(orele 20).plin centrul orașului Oradea, ■o clădire din imediata vecină- a Teatrului de Stat — unde desfășurat în zilele de 25—26 •> lucrările Conferinței orgâni- . regionale de partid — a fost lisă o expoziție a realizărilor >miei regiunii. La scară redusă, iprinzător tablou al plaiurilor b ane, al înnoirilor survenite âi< ndustria și agricultura, învățau tul, cultura șl arta s-au dezvolt, schimbîndu-i radical înfățișare: Țării celor 3 Crișuri". Călătorind e meleagurile regiunii ești impre; tat de dinamismul construcției oilor obiective industriale și social îlturale ridicate în ultimii ani: narea Uzină de alumină de lingă -ariea, prima Unitate de acest fel n țară, stația de spălare a baux. ei de la Chistag și Do- brești, bloc» 'i care de puțin timp și-au deschl: ospitaliere ușile pentru oamenii n meii.în conferinț. prin cuvîntul numeroșilor deleg.iți au fost puternic subliniate progresele realizate, perspectivele de viitor ca și sarcinile ce revin comuniștilor, tuturor muncitorilor, țăranilor și intelectualilor români, maghiari și de alte naționalități din regiune pentru realizarea obiectivelor prevăzute în proiectele de Directive, măreț program de înflorire a patriei socialiste. Conferința a relevat adeziunea deplină a comuniștilor față de proiectul Statutului Partidului Comunist Român, care reflectă grija pentru aplicarea consecventă a normelor și principiilor leniniste aflate I» baza întregii activități a partidului, creșterea contînuă a forței și a prestigiului său în mase.Darea de seamă prezentată de tOv. Teodor Haș, prim-seefetâr al comitetului regional de partid, â reliefat că prevederile proiectelor de Directive se Sprijină pe temelia solidă a bazei tehnice-materiale, creată în anii șesenalului, în înfăptuirea neabătută a politicii partidului de industrializare socialistă, de dezvoltare armonioasă a tuturor regiunilor țării. în conferință fe-â evidențiat că pentru dezvoltarea regiunii, valorificarea importantelor bogății ale subsolului, statul a alocat în ânii șesenalului investiții de 5,3 miliarde lei, iar prin construirea și punerea în funcțiune â noi obiective, volumul producției industriale a crescut în această perioadă de peste 2 ori. îh perimetrul cuprins între cele trei brațe ale Crișurilor, oameni vrednici produc astăzi mai mult de o treime din totalul producției de mașini-uhelte pentru âșchierea metalelor țării, aproape trei sferturi din produsele de sinteză chimico-farmâ- Ceutice. Darea de seamă ă dat imaginea peisajului industrial al regiunii, care s-a îmbogățit în acești ani prin construirea primei uzine de alumină din țară ; au fost date în folosință stația de spălare și gra- nulare a bauxitei de la Dobrești, au fost dezvoltate și modernizate uzinele „înfrățirea1', exploatările miniere și alte întreprinderi ale Industriei chimice, ușoare și alimentare. în acest ah vă intra parțial în funcțiune centrala electrică de termoficare cu o putere de 100 megawați, fabrica de amendamente câlcaroase de la Chistag etc.O puternică dezvoltare a cunoscut și agricultura regiunii, unde lucrează aproape 3 600 tractoare, peste 3 400 semănători, 1 500 combine șl alte mașini agricole. Cei ?5o specialiști cu pregătire superioară, repartizați în unitățile agricole, aduc o contribuție însemnată la organizarea procesului de producție, la aplicarea metodelor agrotehnice avansate,veniturile bănești ale populației din regiune au sporit în anul 1064 cu peste 366 milioane iei față de anul precedent. în orașele și centrele muncitajpești s-au dat în folosință sute de locuințe confortabile, pînă la sfîrșitul acestui an urfnînd să mai fie predate alte 1 436 apartamente.Succesele obținute oglindesc rodnică activitate a organelor și organizațiilor de partid din regiune, creșterea competenței și â capacității lor de mobilizare a maselor. Prilej pentru un bogat schimb de experiență în toate domehiile de activitate, dezbaterile conferinței au conturat, pe lîngă aspectele pozitive ale muncii și direcțiile spre care vor trebui îndreptate în viitor eforturile, preocuparea organizațiilor de partid pehtru rezolvarea sarcinilor prevăzute m proiectele de Directive.După ce a vorbit despre trecerea cu succes a probelor tehnologice și despre primele șarje de alumină elaborate în primăvara acestui ân, tovarășul Cristea Triîu, directorul 

Uzinei de alumină din Oradea, a stăruit asupra preocupărilor de perspectivă ale tînărului colectiv al uzinei: atingerea într-un timp scurt a parametrilor proiectați, ridicarea productivității muncii, reducerea consumurilor specifice ș.a. Proiectanții noștri au realizat o lucrare la nivelul tehnicii actuale, așa cum prevăd indicațiile partidului. Constructorii de mașini de la uzinele „23 August", „Vulcan", „Grivița roșie", Uzinele de pompe din București, „Unio" Satu Mare, „înfrățirea" Oradea ne-au livrat utilaje și instalații la un înalt nivel tehnic. Tocmai aceste rezultate mă determină să propun ca la proiectarea și realizarea celei de-a doua uzine de alumină să se aibă în vedere în mai mare măsură capacitatea industriei noastre constructoare de mașini de a realiza instalații și utilaje de înaltă ținută tehnică. Solicităm Sprijinul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini în urgen-’ tarea livrării pieselor de schimb și al Ministerului Minelor și Energiei Electrice pentru pornirea în timpul cel mai scurt a primului grup din cadrul centralei termoelectrice.— Anii planului șesenal au fost rodnici pentru colectivul nostru, ă spus ing. Constantin lonescu, directorul uzinei „înfrățirea" din Oradea. Uzina s-a dezvoltat, a crescut. considerabil nivelul ei tehnic. Dezbaterile proiectului de Directive au dat colectivului nostru un puternic imbold în muncă. Aprecierile de care se bucură mașinile noastre în țară și peste hotare ne obligă lâ Și mai mult. Noi examinăm acum posibilitățile privind modernizarea continuă a mașinilor-unelte, lărgirea sortimentelor lor, realizarea a- Cestora la o tehnicitate ridicată. în privința asimilării mai avem — efe-i adevărat — greutăți, ne la uhOOri prea mult timp. CresC pretențiile pehtru nivelul de cunoștințe profesionale ale muncitorilor, studiem cele mai potrivite mijloace pentru dezvoltarea specializării tehnicienilor, întărim serviciile de concepție cu cei măi competehți specialiști. După părerea mea, lă ridicarea contihuă â nivelului tehnic ăl produselor noastre ar aduce o măre contribuție âdîncireă Specializării întreprinderilor. Propun ca în proiectul de Directive să se sublinieze necesitatea adînclrii specializării și cooperării între întreprinderi-în cuvîntul său, tovarășul Ludovic Fazekaș, prim-sfeefetâf âl Comitetului orășenesc de partid Oradea, s-a oprit asupra cazurilor cînd calitatea produselor este înțeleasă unilateral, doar sub aspectul refuzurilor, fără a se lua din timp măsuri pentru ca toate produsele să corespundă exigențelor, să se pună capăt recepționării superficiale a materiilor prime. El ă propus să se asigure stabilitatea proiectahți- lor lă o lucrare, ceea ce âr mări răspunderea acestora pentru Calitatea muncii lor.Cum era Și firesc, un loc central în cadrul dezbaterilor conferinței l-au ocupat problemele agriculturii. Relevîndu-se experiențapozitivă acumulată în obținerea unor randamente sporite launele produse și analizînd mijloacele de îmbunătățire continuă a activității în acest domeniu, în ' scopul îndeplinirii sarcinilor stabilite prin proiectul de Directive, conferința a subliniat contribuția adusă ah de an de gospodării de stat și cooperative agricole la asigurarea fondului centraUal statului. Semnificativ este faptul că G.A.S. din regiune ău realizat anul trecut producții medii de 2 300 kg grîu și 3 234 kg porumb la hectar.Tovarășul Emeric Szâbo, Erou âl Muncii Socialiste, directorul G.A.S. Valea lui Mihai, a relatat despre metodele prin folosirea cărora a fost obținută o producție de peste 3 000 kg grîu și 5 000 kg pprufnb la hectar. Fertilizarea terenurilor, mecanizarea lucrărilor la semănatul și întreținerea culturilor, recoltatul la timp și fără pierderi, a- ceasta este cheia succeselor noastre. Printr-o selecție atentă, bună îngrijire și furajare a /animalelor realizăm în fiecare an producții sporite de lapte și carne. Ne îngrijim îh mod deosebit de asigurarea bazei furajere, cosim lucerna și fî- nețelfe de 5 ori pe an și, în afară de furajele grosiere, însilozăm mari Cantități de masă verde. Urmărim, ca să zic așa, unitatea nutritivă pe care o obținem de pe unitatea de teren. Anul trecut am obținut în medie 10 kg lînă de oaie tunsă, iăr producția record de la un berbec â fo§t de peste 25 kg lînă.Cu viu interes a fost ascultată 

<le conferință Intervenția tovarășului Gheorghe Goina, Erou al Muncii Socialiste, președintele cooperativei agricole din Sîntahâ: „Experiența noastră arată că Îmbunătățirea organizării muncii și folosirea judicioasă a condițiilor pedoclimatice constituie O rezervă principală de creștere a producției agricole". Răspunzînd unei întrebări, vorbitorul a spus : Pămîntul nostru nu-i mai grozav decît al vecinilor noștri din Comlăuș, Caporal Alexa, Sîntea și totuși obținem cu regularitate producții mai bune de cereale și plante tehnice. O rezervă pe care o folosim cu rezultate bune este apa freatică pe care în acest o Utilizăm la irigarea culturili de pe 314 hectare. Anul trecut, pi..n folosirea apei freatice pentru extinderea irigațiilor, producția de legume și furaje a crescut în proporție de 60 la sută față de terenurile neirigate. „Secretul" producțiilor noastre l-am împărtășit de multe ori vecinilor, dar unii nu sînt încă hotărîți să și-l însușească.După ce s-a referit la cauzele care determină diferențele de producții între unitățile agricole care au în general aceleași condiții pedoclimatice, tov. loan Pîrvu, secretar al comitetului regional de partid, a arătat că în centrul atenției trebuie să stea calitatea lucrărilor agricole, aplicarea diferențiată a agrotehnicii potrivit condițiilor specifice fiecărei unități. Statul asigură agriculturii cantități tot

Cuvintarea tovarășului Leontin
După ce a transmis conferinței un călduros salut din partea Comitetului Central al partidului, a Biroului Politic și personal din partea tovarășului Nicolae Ceaușes- cu, primul secretar al c. c. al P.M.R., tovarășul Leontin Sălăjan a subliniat nivelul ridicat, competența și Combâtivitâteâ dezbaterilor, făptui că delegații și-au exprimat a- probarea deplină față de proiectele de Directive și proiectul de Statut al partidului, hotărîrea fermă de a luptă cU toate forțele pentru îndeplinirea lor.Aceste documente de importanță istorică sînt o expresie ă caracterului științific al politicii partidului, bazată pe studierea aprofundată a realităților din patria noastră, ele stabilesc cu claritate obiectivele dezvoltării țării îh anii viitori. Proiectele de Directive confirmă îiică o dată că tot ceea ce a făcut și face partidul are drept scop satisfacerea cerințelor Vitale ale maselor populare.Trecînd în revistă succesele repurtate de poporul nostru în îndeplinirea sarcinilor stabilite de Congresul ăl Ill-lea al P.M.R., tovarășul Leontin Sălaj an a spus : O dată cu dezvoltarea impetuoasă a întregii țări, se dezvoltă în ritm rapid și regiunea Crișana. Este un rezultat al politicii partidului nostru de dezvoltare armonioasă a tuturor regiunilor țării în scopul valorificării depline a bogatelor resurse și a forței de muncă de care dispunem. Potențialul industrial al regiunii a cunoscut o creștere puternică. Investițiile acordate de stat s-au materializat în marile obiective industriale despre care numeroși vorbitori ne-au relatat cu o legitimă mîndrie.în continuare, vorbitorul s-a o- prit asupra sarcinilor de mare răspundere pe care ie au de înfăptuit in anii viitori organele și organizațiile de partid, Oamenii muncii din industria regiuhii Crișâna : sporirea producției și îmbuhătățireâ continuă a calității ei, creșterea productivității muncii, însușirea tehnicii moderne cu care sîht înzestrate întreprinderile. Stăruind asupra necesității îmbunătățirii calității produselor unor întreprinderi, tovarășul Leontin Sălajân a arătat că aceasta va trebui să constituie pentru comitetul regional de partid și biroul Său, pehtru organizațiile de partid, Conducerile întreprinderilor, ingineri și tehnicieni unul din obiectivele importante spre care să fie concentrate toate eforturile. Se impune o mai mare exigență la controlul de calitate, o preocupare deosebită pentru ridicarea pregătirii profesionale a muncitorilor Și tehnicienilor, îndeosebi a tlneretu- 

mai mari de îngrășăminte chimice; trebuie însă ca ele să fie folosite rațional, în funcție de particularitățile solului din fiecare unitate.Tov. loan Matiu, directorul S.M.T, Cefa, a propus să fie studiată posibilitatea ca pentru combaterea dăunătorilor și împrășt.le- rea uniformă a îngrășămintelor să fie folosite avioane autoutilitare în locul tractoarelor care, primăvara, pe teren moale, nU asigură o îm- prăștiere rațională a îngrășămintelor.Tov. Gh. Laxa, președintele Consiliului agricol raional Salonta, re- ferindu-se la sarcinile privind sporirea efectivului de animale, a scos în evidență importanța îmbunătățirii structurii turmelor, creșterii CU prioritate a proporției vacilor și ju- nincilor. Privitor la eficiența îngrășămintelor chimice, vorbitorul a arătat că în raionul Salonta au fost organizate numeroase cîmpuri experimentale îh cadrul cărora se încearcă comportarea diferită a acestora pe soluri diferite. Pentru ca îngrășămintele chimice să poată fi folosite cu maximum de eficiență, vorbitorul a propus Consiliului Superior al Agriculturii studierea posibilității de a se înființa laboratoare de agrochimie care să deservească 1-2 raioane.Cu viu interes a fost ascultat cuvîntul brigadierului zootehnic Martin Prohammer din cooperativa a- gricolă de producție Simand. „Noi ne iubim munca, lucru dovedit de altfel și de stabilitatea oamenilor 

lui, în ritm cu acțiunea de înnoire a tehnicii.Conferihța ă subliniat în mod îndreptățit însemnătatea realizării integrale a planului de investiții, a- doptarea măsurilor necesare pentru punerea în funcțiune a obiectivelor planificate. Organele locale de partid vor trebui să acorde o deosebită atenție îndrumării activității din întreprinderile miniere ale regiunii, ținînd seama de ponderea lor în producția totală a țării.O însemnată parte a cuvîntărli a fost consacrată problemelor agriculturii. După ce a amintit succesele repurtate în acest domeniu, vorbitorul a spus printre altele : Măsurile luate recent pe baza Ho- tărîrii Comitetului Central al partidului și a Consiliului de Miniștri pentru îmbunătățirea regimului de valorificare a produselor agricole constituie un puternic stimulent pehtru țărănime, o atenție mai mare trebuie să se acorde sporirii producției medii la hectar. Este necesar să existe o preocupate deosebit de stăruitoare pentru sprijinirea cooperativelor agricole mai slab dezvoltate. La conferință s-a subliniat pe drept cuvînt că trebuie să se acorde în viitor o mai mare a- tenție îmbunătățirii fondului funciar, lucrărilor de prevenire și combatere a eroziunii soiului, intensificării acțiunii de valorificare superioară a terenurilor în pantă și combaterii oricăror tendințe de risipă a fondului funciar.Regiunea Crișana dispune de condiții bune și de o valoroasă tradiție în creșterea animalelor. Totuși, în anul 1964 s-ău înregistrat creșteri numai la efectivele de porci și Oi. Să nu uităm Că cifrele medii privind creșterea efectivelor fie animale și a producțiilor realizate nu dau o imagine exactă a situației din fiecare unitate. Se impune să se mahifeste o mai mare preocupare pentru pregătirea furajelor, permanentizarea îngrijitorilor folosindu-se în mai mare măsură retribuția Suplimentară. După cum au arătat mai mulți vorbitori, unele culturi furajere au fost amplasate pe terenuri slab productive, la distanțe mari de fermele de animale.Multe cooperative agricole de producție din regiunea Crișâna aii Obținut rezultate deosebite îh consolidarea lor ecohomico-organiza- torică șl au acumulat o experiență bogată care trebuie generalizată. Alături de acestea, deși au condiții asemănătoare, mai există încă cooperative agricole slabe.Experiența âfată că pentru a se asigura înflorirea cooperativelor agricole de producție este rtecesaf ca în conducerea acestora să fie promovați pretutindeni numai oameni cinstiți, buni gospodari, pri- 

din sectorul zootehnic. Nici unul nu lucrează în acest Sector de mai puțin de patru ani. Permanentizarea îngrijitorilor de la toate fermele ne-a permis să trecem la o îngrijire științifică a oilor, la mulsul mecanic, introducerea registrului genealogic. Fiecare cioban crește tineretul ovin după principiul selecției, are răspundere pentru îngrijirea unui anUmit număr de oi, se străduiește ca în întrecerea cu ceilalți Ciobani turma lui să fie socotită turmă de elită. Așa s-a ajuns ca de la o mioară să obținem 19 kg de lîhă, în aprecierea zilelor-muncă âle îngrijitorilor noi luăm ca criteriu de bază sporul de producție la tineret".Cu mult interes a fost ascultat cuvîntul delegaților Eugen Țu- ghlea, președintele comitetului regional de cultură și artă. Maria Copil, directoarea școlii medii nr. 2 dih Oradea, Iosif Pervain, rectorul Institutului pedagogic de 3 ani din Oradea, Liviti Moldovan, prim- secretar al comitetului regional U.T.M., care s-au referit la realizările obținute de organizațiile de partid în educarea tinerei generații, au stăruit asupra necesității de a se dezvolta rezultatele obținute în acest domeniu. După ce a subliniat însemnătatea ridicării continue a nivelului muncii politico- ideologice a organizațiilor de partid, tov. Dumitru Turcuș, secretar al comitetului regional de partid, a arătat că, în lumina prevederilor din proiectul de Statut, trebuie să

Cepuți, stimați de cooperatori. Și asemenea oameni se găsesc destui în regiune. Trebuie doar cunoscuți bine.Analizînd și alte aspecte privind dezvoltarea agriculturii regiunii, vorbitorul s-a referit la necesitatea cunoașterii temeinice a situației concrete din fiecare cooperativă și Chiar de pe tarlalele aceleiași cooperative, a repartizării raționale a specialiștilor, a intensificării activității de cercetare științifică aplicativă pentru folosirea cît mai eficientă a îngrășămintelor chimice, a Soiurilor celor mai productive ș. a.în continuarea cUVîhtării, tovarășul Leontin Sălăjan, după ce s-a referit pe larg la însemnătatea proiectului de Statut al F.C.R., â adăugat că feste de înțeles emoția cU care cei care, au luat cuvîntul au vorbit despre «propunerea ceva fi supusă viitorului Congres ca partidul nostru să poarte denumirea de Partidul Comunist Român. Acest nume, legat de eroicele tradiții de luptă ale partidului nostru, este îndrăgit de întregul nostru popor. Totodată, el corespunde cel mai bine etapei actuale de desăvîrșire a construcției socialiste pe care o străbatem și scopului final al partidului — construirea societății comuniste.Proiectul de Statut subliniază înaltele îndatoriri ce revin Comuniștilor. Ele nu sîht nici simple, nici ușoare, și această este firesc Căci exprimă exigențele sporite determinate de sarcinile mari care ne stau în față.Pârticipanții lă discuții au dovedit o temeinică cunoaștere a politicii partidului, simț de răspundere în abordarea unor probleme Majore, pricepere și spirit de inițiativă. Aceasta demonstrează că organizația de partid crișana dispune de cadre capabile să ducă la bun sfîrșit sarcinile ce-i rfevin. Trebuie ca în activitatea tuturor organelor și organizațiilor de partid să fie respectat cu strictețe principiul muncii colective, principiu suprem al conducerii de partid, Avem oameni minunați, un popor talentat, însuflețit de puternice sentimente patriotice și internaționaliste, Trebuie să dezvoltăm, prihtr-o susținută muhcă politico-educativă, sentimentul de încredere în forțele poporului, creatorul vieții noi, socialiste.O realizare însemnată a partidului și guvernului nostru, a puterii popular^ o constituie rezolvarea deplină și definitivă a problemei naționale pe baza învățăturii marxist-leniniste — lucru confirmat pe dCplih și pe aceste meleaguri ale patriei noastre. Expresia Cea mai gfăitbafe a aceător succese este prietenia frățească 

crească exigența organizațiilor de partid față de calitățile politicomorale ale fiecărui membru de partid.Tovarășii loan Ardelean, secretar al comitetului regional de partid, Petru Șpiac, prim-secretar al Comitetului raional de partid Gurahonț, Ellsabeta Moszfer jăk, muncitoare la fabrica „Crișul" din Oradea, au arătat că rezolvarea sarcinilor mari prevăzute îh proiectul de Directive impune creșterea continuă a rolului organizator și mobilizator al organelor Și organizațiilor de partid, perfecționarea stilului și metodelor de muncă.în încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul LeOhtin Sălăjan, membru supleant al Biroului Politic al C.C, al P.M.R., ministrul Forțelor Armate ale R. P. Române.Conferința a ales noul comitet regional, comisia de revizie, precum și delegații la cel de-al IV-lea Congres al partidului. în prima sa ședință plenară, comitetul regional a reales în funcția de prim-secre- tăr pe tovarășul Teodor Haș.într-o atmosferă de puternică însuflețire, delegații la conferință au adoptat textul unei telegrame adresate C.C. al P.M.R. în care se exprimă hot.ărîrea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din regiune, de a lupta pentru înfăptuirea sarcinilor pe care le va stabili apropiatul Congres al partidului.
C. MORARU 
H. GROSSU

CINfMATOS

Sălăjan
indestructibilă dintre oamenii muncii români și cei de alte naționalități, participarea lor activă la înfăptuirea politicii partidului și guvernului. Idealurile cărora ne consăcrăm toate forțele și energiile creatoare sînt idealuri comune, scumpe tuturor.După ce a amintit sarcinile organelor și organizațiilor de partid în domeniul îndrumării organizațiilor de masă, vorbitorul s-a referit la unele probleme ale vieții internaționale. El a arătat că lupta unită a marilor forțe sociale ale contemporaneității este o cerință istorică a dezvoltării procesului revoluționar mondial, condiția e- sențială a înfăptuirii aspirațiilor de pace, libertate și progres ale popoarelor. O deosebită primejdie pentru pacea lumii o constituie intervenția imperialismului american în Vietnam. Alături de Celelalte țări socialiste, de toate forțele iubitoare de pace, Republica Populară Română își manifestă activ solidaritatea cu lupta dreaptă a poporului vietnamez, cere ca toate popoarele să fie lăsate să-și hotărască singure soarta.Pornind de la faptul că fiecare țară, mare sau mică, trebuie să-și aducă contribuția la victoria cauzei păcii, Republica Populară Română Se manifestă eâ factor activ în rîndul forțelor mondiale ale păcii, militînd cu perseverență pentru zădărnicirea planurilor a- gresive ale cercurilor imperialiste, pentru normalizarea relațiilor internaționale și dezvoltarea colaborării între popoare, pentru apărarea și consolidarea păcii în lume.Politica externă a partidului și guvernului nostru este politica unui stat socialist suveran, izvorîtă atît din necesitățile apărării intereselor vitale ale poporului și țării noastre, cît și din interesele de ansamblu ale socialismului și păcii. Politica exterhă a Republicii Populare Române are ca temelie de neclintit prietenia și alianța frățească cu celelalte țări socialiste. R. P. Română înfăptuiește o politică de lărgire a relațiilor cu toate statele pe baza principiilor coexistenței pașnice a țărilor cu sisteme social-politice diferite.în încheierea cuvîntării sale, tovarășul Leontin Sălăjan a exprimat, în numele Comitetului Central al partidului, încrederea că toți oamenii muncii din regiunea Crișana — muncitori, țărani, intelectuali — români, maghiari și de alte naționalități, vor răspunde hotărît, prin fapte, sarcinilor Ce Stau în fața partidului și poporului în âhii Viitorului plan de cinci ani, ani de prosperitate și înflorire a țării pe drumul desăvârșirii construcției socialiste.

Uzina de alumină Oradea Foto : 1, idteescu

America, America (amt eril): 
Salâ Palatului R. P. Ro . (se
ria de bilete 1390 — or 9,00), 
Luceafărul (10; 13,18; 20),
Grivița (10; 13,10; 16. 9.45).
Modern (10; 13,15; 16,30; La
leaua neagră — film pen icran 
panoramic : Patria (9; ; 14;
10,30; 19; 21,30). Fiul c: oului 
Blood — cinemascop : blica
(9,45; li,45; 14; 10,15: 11,15),
Festival (8,45; 10,4b; 13; 18;
20,15), Arenele Libeităț arcul 
Libertății — brele 20,45) ‘lodia 
(10; 12; 15; 17; 19; 21), mura 
(10; 12; 14; 16; 18; 20). le mi
rese pentru șapte frați cine
mascop : Carpâțl (9; 13; 15; 
17; 19; 21). Can-Can -aema-
scop : București (9,30; 16,30; 
19; 21,30), Stadionul Din: (Șos. 
Ștefan cel Mâțe — 01'20.30) V 
De doi bani violete : apito 
(9,30; 11,45; 14. 16,30; ; 21
la grădină — orele 20,lExpr 
zlțla realizărilor eeollomnațlr 
naie a R.PsR. (Plata Știi 
orele 20,15), Feroviar (9,11,30, 
13,45; 16; 18,15; 20,30), glsior 
(10; 12,15; 16,15; 18,45; 2! Fe-. 
meia necunoscută : victo(8,45: 
11,10; 13,45; 16,15; 18,45; 21,Gră
dina „Progresul" (Str. IVidu 
nr. 5 — orele 20.30). Tor(8,30; 
11; 13,15; 16; 18,30; 21; laidină 
— orele 20,30), Floreasca (; 13; 
15,30; 18; 20,30). Raby țâs : 
Centrai (10; 12; 14; 16: 18,0,30), 
Gluleștl (10; 18.15; 20,30). lâta- 
mouche — cinemascop : nina 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21)llrea 
(completare Gelozie — 18,13; 
la grădină — orele 20,30). Hm : 
Union (15,30; 18; 20,30). Iram 
pentru copil : Doina (orei di
mineața). Cînd Martin i 14 
ani : Doina (completare State 
Țakov — 11,30; 14.30; 16,3b,30; 
20,30). Secolul gtndlrli ornai — 
Locuința — Boare in sticiăplc- 
tîhd natura — Iosef Kelmd — 
Artiști amatori : Timpuri 1(10- 
17 în continuare ; 19; Pe
Urihele lui Ahmed: Culturaim-
pletare Scoarțe populare 18; 
18,15; 20,30). Asta-I tot ce în
tâmplat : înfrățirea între tare 
(10,30; 16; 18; 20), Volga 12: 
14,15; 16,30: 18,45; 21). Nu:cu
peripeții : Dacia (corrare
Hemingway — 9,15; 18,15 bn- 
tlnuare; 18 45; 21). Drumurll 
(completare Celule amșțitel6; 
18,15; 20,30) Joe limonăHl -ie- 
mascop ■ Buzeștl (14; 16.15;t0). 
Nn te atinge de fericire :in- 
gași (completare Dincolo Ar
cul polar — 18,30; 18; ®).
Wlbnetou — cinemascop : ;gl 
(completare Eu ți oglinda 10; 
12,15; 16; 18,30; 21 ; la grăd— 
orele 20,30), Miorița (eot-^re 
Gelozie — 9,30; 11,45; 14; 16,1S0ț I 
20,45). Arena circului: Hra 
(completare Smulse did im)ția 
Sării — 16; 13,15; 20,.10). Bieți l 
vertit ! : Vltan (Cbmpietare Mul 
negru din Behegal — 16; 10). I
Spre Culmi : Munca (10,30;,30; | 
16,30; 18,30: 20,30), Sahova (:17j 
19; la grădină — orele 20,3lB°l 1 
băieți ca piinca caldă : pilar I 
(completare Drumurile celuiS-M 
cincilea continent — ie; ij5: 
20.30). Roșu și ndfru (ambe se-I 
rli) : Arta (16; 19,(5; la grădi — I 
orele 20,30). Oilvcr Twist :iră- I 
dina „Doina" (Str Doamneir. 9
— Orale 20,30), Mișllor (15,3 10; 
la grădină — orele 20,30). Bonul 
regelui : Grădlha „FeStivar’lPa- I 
sajul Eforie — orile 20,30). rabo- 1 
IUI vesel : Grădini „Buzeștl‘<Str. I 
Buzești nr. 9-11 — orele 0.45). I 
Merii sălbatici : Cosmos (comple
tare Comandantul regitiiehttiii — I 
16; 18; 2b). Logoinicele văMve : | 
Viitorul (completire Gura lumii I
— 16; 18,15; 20,30) Rachetee nu ]
trebuie să rtecble» — cinettiiscop: 
Colentina (complltăre Șapt; se
cole mai tirziu - 16; 18; 2CW Ne 
asumăm răspunderea : Pro l*esul  
(15,30; 18; 20,15): Ctonlca fanul
bufon : Llia (cohpletare b >1
soarele — 15,30; Îl; la gi "pă —
Orele 20,30). FMiand C :
Ferentari (cotnplSare Cc 
artă romanească -■ 16: 18, 
Regina cîntccelr : C
(13,45; 16, 18,30; I). Neat' 
fflăreȘtliOf — cihbllascop 
serii) : Pacea (cohpletare
— 10; 16,15; 19,30). Diavol' 
tului : Grădina .Vităn' 
DUcleștl — orele ă30ț. U 
femei : Grădina jPr ogr< 
(Piața LiberUțtt’ — , oț 
Raze pe rix aț i ; Grtld 
lentina" (Șos. C016ntlr\a 
orele 20,30).

TEIEVIlr

Orele 19.00 — Jurnalul telev 
ziunii. 19,20 — Pentru cel fnlctw 
Năzdrăvăniile vulpii: „Cînd ră
sare soarele 20,00 — Transmi
siune de la Teatrul „C. I. 
Nottara" : „Act venețian" de Că
rnii Petrescu. în pauză : filmul 
docutnentar Secretul diamantului, 
în încheiere : buletin de știri, 
buletin meteorologic.
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Ieri în țară : Vremea s-a răcit 
în toate regiunile. Cerul â fbst 
mai mult acoperit și au căzut 
ploi temporare și aversfe însoțite 
de descărcări electrice în Moldo
va și locale în Dobrogea, Munte
nia și estul Trahsilvaniei. Vîntul 
a suflat slab pînă la potrivit din 
nord-yest,.. prezentînd intensifi
cări in fcîmpia Dunării. Tempe
ratura aerului la orele 14 era cu
prinsă între 13 grade la Caran
sebeș și 27 de grade la Jurilovca 
în București : Vremea a fost 
stabilă și s-a răcit. Cerul a f 
mai mult acoperit și au căzu" 
verse de ploaie. Vihtul a f 
slab pînă la potrivit din sec 
nordic. Temperatura max 
fost de 25 de grade.

Timpul probabil pentru 
de 1, 2 și 3 iulie. în țară : 
în general frumoasă, cu c 
riabil, mai mult noros îr 
țării unde vor cădea a 
cale însoțite de descăr 
trice. în rest, ploi iz 
slab pîriă la potrivit, r 
din sectorul nordic, 
staționară la înce 
creștere. Minimei**

între 10 și 
maximele între 
în Bucureșt 
ral frumoasă 
Vîht slab pî 
peratura st 
apoi în creș'
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A ARTELOR DECORATIVE 1
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Fiți .

(Urmare dlnpiDupă ce i s creării Partilu- mân în 1948 p lui Comunii > Democrat, p.1 principiilor na bitorul a ree\ ale P.M.R.Tovarășul CI crat o parte in rii sale preced Statut al Pă-t mân, sublinih' maturitatea >i menite să cu lului conduiă legăturilor aîn conțin spus : Dup? proiectul n noastră intri ții de prietenie și coibuu.o.v .. țetscă cu țările socialiste, promovează, relații de colaborare cu țările avînd Stă orînduire social- politică. Itelițiile externe ale republicii noatre socialiste se bazează pe principiile respectării suveranității s; independenței naționale, egalitifii în drepturi și a- vantajului ‘jciproc, ' neamestecului în trebrile interne. Poporul nostru își rtrmă deplina solidaritate cu luja popoarelor pentru eliberarea ațională și socială.Subliniini că este dreptul sfînt al fiecărui popor de a-și hotărî singur soața. Vorbitorul a arătat că poporul îostru își exprimă solidaritatea ; sprijinul deplin față de lupta epicului popor vietnamez, condarnă cu hotărîre acțiunile agreste ale Statelor Unite ale Americi în Vietnam și Republica Dormlcană. Relevînd * că prin acțiuea unită a țărilor socialiste, a tuturor forțelor păcii, pot. fi stăilite provocările impe- rialismulu american, poate fi a- părată paea în Iunie, vorbitorul a spus ; hrtidul nostru militează

*) Creatorii unei „mode" 
de interpretare a muzicii u- 
șoare caracterizată prin ani
hilarea totală a melodiei șl 
printr-o folosire asurzitoare 
a chitârelbr electrice.

cău rezultă că, în rhajoritatea cooperativelor agricole de producție, recoltatul lucernei, trifoiului și altor plante de nutreț se apropie de sfîrșit. Pe teren însă, lucrurile stau altfel. în timp ce în raioanele Bacău, Adjud, lucrările sînt mai avansate, în unitățile agricole din raioanele Piatra Neamț, Tg. Neamț, această lucrare a rămas mult în urmă. Am întrebat pe tov. Osvald Flaman, vicepreședinte al consiliului agricol regional, cum se explică o asemenea diferență între raioane. „In regiunea noastră — ne-a spus — există o tradiție : lu
cerna să nu fie recoltată pînă nu 
înflorește întreg lanul, iar iarba ele 
pe finețe să se cosească abia prin 
luna august Din această cauză s-a 
întîrziat mult strîngerea furajelor".S-a făcut oare un calcul, la consiliile agricole sau în cooperativele de producție, pentru a se vedea cît se pierde urmînd asemenea „tradiții" ?Raionul Tg. Ocna are o suprafață de finețe naturale de aproape 3 000 ha. Numeroase unități sînt rămase în urmă cu recoltarea

LEIEA FUNDAMENTALA
1 ROMÂNIEI
SOCIALISTE

(Urmare q pag. I-a)Socialiști] se construiește pen- tru ca oarnii muncii să se bucure de o viațăiberă și fericită — a- testui nobițel îi este consacrată întreaga a<vitate a partidului și Statului ntru. Ca un adevărat imn îhinat libertății, demnității și ricirii oamenilor răsună preverile proiectului de Constitjuție consacrate drentu- 

rirea unității L muncitorești :oeziunii țări-varășUl Chivu t aici în sală partidului, oase de timpuri- ani, premfcrgă- februarie 1933. >rih care trecea isele dominante : pe plan eco- 
ra nivelului de ■ pe plan politic erea libertăților locratice.im și noi pentru iar în sens con- iorirea patriei și I de trai al celor >ntru dezvoltarea scrației reale de ' oamenii muncii, ht istoric, înainte de a aeiuuw.- jaloanele luptelor viitoare, Comitetul Central se consultă cu comuniștii, cu muncitorii, țăranii, intelectualii patriei noastre, cu întregul popor. Aceasta reprezintă o ilustrare a stilului leninist de activitate a conducerii partidului nostru.Generația noastră, cît și cele care ne urmează au înalta datorie patriotică de a depune toate eforturile pentru ca România socialistă să devină intr-un timp scurt o țară a tehnicii, științei și culturii celei mai înaintate și a unui nivel de trai cît mai ridicat. Avîntul neîntrerupt al economiei și culturii, mersul nostru hotărît spre atingerea țelurilor ce ni le-am propus întăresc și mai mult baza materială și politico-socială a României socialiste, asigură poporului român suveranitatea, independența și dreptul de a dispune singur de soarta sa.Avem toate condițiile favorabile pentru a înfăptui obiectivele importante concretizate în proiectele de Directive.

socialismului. Pe bâza experienței de pînă acum sînt definite ca direcții ale vastei și multilateralei activități desfășurate de statul nostru organizarea, planificarea și conducerea economiei naționale, apărarea proprietății socialiste, garantarea exercitării depline a drepturilor cetățenilor și asigurarea legalității socialiste, dezvoltarea în- vățămîntuiui de toate gradele și crearea condițiilor pentru înflo- i științei, artei și culturii, pen- ocrotirea sănătății, asigurarea ării țării, organizarea relații- cu celelalte state. Ca un fir străbate prin toate prevede- privind activitatea organelor tat grija pentru înfăptuirea îipiului muncii colective — urie a democratismului vieții tre de stat.gea de bază a statului nostru ie trăsăturile fundamentale politicii externe a statului, că de dezvoltare a rela- de prietenie și colaborare ască cu țările socialiste, de ovare a relațiilor de colabo- cu țările avînd altă orînduire -politică, în scopul asigurării și înțelegerii între popoare, blica noastră își bazează re- ! sale externe pe principiile stării suveranității și inde- ■nței naționale, egalității în ari și avantajului reciproc, sstecului în treburile inter- 1 toate aceste prevederi își : întruchiparea năzuințele ului român, devotat trup și cauzei socialismului, păcii și niei între popoare.) întregul ei conținut, noua ituție va constitui un puter- strument în lupta și munca ului nostru, condus de partid, i dezvoltarea operei de conte socialistă, pentru crearea iilor necesare trecerii la corn.ara C.C. al P.M.R. din 28 iu- ire a analizat și și-a expri- unanimitate acordul cu pro- de Constituție, a arătat că le și organizațiile de partid, a și organele de presă 'au 
î de a asigura dezbaterea 1 proiectului de Constituție •e oamenii muncii.laterea proiectului de Con- ! va duce, fără îndoială, la tarea și mai puternică a nței socialiste a maselor, la ea răspunderii lor sociale, nula participarea lor activă ă de inițiativă la rezolvarea nelor vieții noastre de stat, ri și mai mult hotărîrea lor consacra toate forțele, incapacitate creatoare inii luminosului program de are multilaterală a societă- stre, care va fi adoptat de sul al IV-lea al partidului.

din Capitala Expoziția de stat a 
artelor decorative, organizată tn 
cinstea celui de-al TV-ied Congres 
al P.M.R. de Comitetul de Stal pen
tru Cultură și Artă și de Uniunea 
Artiștilor Plastici. Expoziția cuprin
de peste 570 de lucrări de tapiserie, 
ceramică, sticlărie, țesături, covoa
re, mobilier, lucrări in piele, obiec
te de metal și obiecte de podoabă 
Plenare ale comitetelor regionale 
de luptă pentru pace •La Cluj și Suceava au avut loc La Suceava, Ion Iacoban, secretarmarți plenare ale comitetelor regionale de luptă pentru pace, la care au luat parte reprezentanți ai vieții publice, muncitori, țărani cooperatori, oameni de cultură și artă, funcționari, reprezentanți ai cultelor, pensionari, gospodine.La Casa universitarilor din Cluj, prof. univ. Ștefan Pascu, membru corespondent al Academiei R. P. Române, a vorbit despre apropiatul Congres mondial pentru pace, independență națională și dezarmare generală de la Helsinki. El a scos în evidență acțiunile organizate de sfaturile păcii din regiune. Alți participanți la discuții, printre care prof. univ. dr. Octavian Fodor, prof. univ. Viorel Gri- gore, și-au exprimat convingerea că apropiatul Congres mondial de la Helsinki va reprezenta o nouă și amplă manifestare a forțelor care stau de strajă păcii.
ȘTIRI SPORTIVE
• Disputat teri pe stadionul Dinamo 

din Capitală, meciul international de 
rugbi dintre echipele de juniori ale 
orașelor București și f’raga s-a încheiat 
cu scorul de 3—0 (0—0) în favoarea 
sportivilor români.

® în cadrul turneului pe care-1 în
treprinde în R. S. Cehoslovacă, echipa 
de rugb: Progresul București a învins 
cu 9—6 (6—0) formația Ziasz Brno și 
cu 36—16 (23—8) pe „Slăvoj" Vîskove.

• Cursa ciclistă internațională „Tout 
de L'Avenir" a continuat ieri cu des
fășurarea etapei a 9-a pe ruta Chate- 
laillon-Bordeaux. Primul a trecut linia 
de sosire danezul Ole Hojlund, care a 
parcurs distanța de 189 kilometri în 
4h 50’01’’ După 20 de secunde a sosit 
și grosul plutonului In care se aflau 
trei cicliști români : Suciu, Zanoni și 
Ciocan. în clasamentul general indivi
dual conduce Julien de Locht (Belgia).

© între 2 și 12 iulie în sala Cou
bertin din Paris se vor desfășura cam
pionatele mondiale de scrimă. Lotul ță
rii noastre cuprinde pe T. Mureșan, 
I. Falb, I. Drîmbă, Șt. Haucler, A. 
Csipler, Olga Orban-Szabo, Maria VI- 
col, Ecaterina Iencic, Suzana Tasi și 
Ileana Drîmbă. Sportivii români au ple
cat ieri pe calea aerului în Franța.

9 Tradiționala competiție atletică 
„Memorialul Znamenski" se va disputa 
în zilele de 3 și 4 iulie la Mihsk. La 
întreceri participă 350 de atleți sovie
tici și peste 100 de campioni și record
mani din alte țări. R. P. Română va fi 
reprezentată de Gh. Zamfirescu și AL 
Tudorașcu (100 și 200 m), V. Sălăgean 
(disc)i Gh. Costache (ciocan), Ilie Popa

în aceste zile, paralel cu executarea lucrărilor de între
ținere a culturilor și cu încheierea pregătirilor pentru strînșul 
recoltei de cereale, oamenii muncii din agricultură se ocupă 
de recoltarea și depozitarea furajelor. Mai mult decît în 
oricare din ultimii ani, datorită precipitațiilor căzute și exe
cutării lucrărilor în condiții mai bune, a fost favorizată creș
terea lucernei, trifoiului, borceagului, a ierburilor de pe fi
nețe. Milioanele de tone de nutrețuri verzi reprezintă o mare 
bogăție. Dar pentru iarnă aceste nutrețuri trebuie preparate 
sub formă de fin. Cum se tace această lucrare, ce măsuri 
s-au luat pentru evitarea pierderilor de substanțe nutritive ?

Iată cîteva constatări făcute cu ocazia unui raid-anchetă 
în regiunile Brașov, Bacău și Cluj.Trăgînd învățăminte din experiența anilor trecuți, numeroase cooperative agricole de producție din regiunea Brașov au acordat atenția cuvenită recoltării lă timp și în bune condiții a lucernei, trifoiului și fînurilor natufale. Un exemplu bun oferă cooperativa a- gricolă de producție Reci, din raionul Sf. Gheorghe, unde pînă acum s-au strîns lucerna și trifoiul de pe toate cele 359 ha. Pînă în prezent, cooperatorii au reușit să însilozeze 1 300 de tone din acest nutreț valoros. Ei au căutat șl găsit surse de iarbă pe marginea drumurilor și șoselelor din raza comunei. In 

cadrul Fondului Plastic și lucrăto- _ 
rilor din cadrul Ministerului indus- I 
triei Ușoare. Ministerului Economiei 0 
Forestiere, Ministerului Industriei 
Construcțiilor și UCECOM. Sint pre- | 
zentate atit unicate artistice, cit și g 
prototipuri ce urmează să he multi- _ 
plicate cu mijloace industriale, de I 
la miniaturi la lucrări de artă monu- g 
mentala.

al comitetului regional de luptă n pentru pace, a vorbit despre ac- K țiunile întreprinse de comitet, la B care au participat mii de cetățeni ra din regiune. Au luat cuvîntul apoi I Platon Pardău, președintele Co- " rrțitetului regional pentru cultură a și artă, prof. Alexandru Vasilescu, n prorector al Institutului pedagogic " de trei ani, prof. Alexandrina Io- s nescu, președinta Comitetului re- | gional al femeilor, juristul Teodor ■ Reuț și alții, care și-au exprimat B sprijinul deplin față de politica de § apărare a păcii promovată de gu- “ vernul țării noastre. Ei au con- 0 damnat acțiunile agresive ale im- I perialismului american în Viet- ■ nam, cerînd retragerea trupelor B intervenționiste și crearea condi- | țiilor pentru ca poporul vietnamez “ să-și hotărască singur soarta. nLa plenare au fost aleși noi ■ membri âi comitetelor și birourilor B regionale de luptă pentru pace.(Agerpres). ®

și Ion Barbu (50 km marș), Viorica H 
Gabor (800 m), Florentina Stancu (400 H 
m) și Viorica Viscopoleanu (lungime). ||

• Joi, în Capitală vor începe să se B 
desfășoare finalele campionatelor repu
blicane universitare de volei, baschet, M 
handbal și fotbal. întrecerile reunesc H 
74 de selecționate (însumînd aproape & 
1 000 de studenți) din centrele urii- - 
versitare. Competițiile sînt progra- g 
mate pâ terenurile bazei sportive de ■ 
lâ I.M.F. Universitate (Str. V. Pîrvan), 
Tei, piecum și pe stadioanele Progre- S 
sul și Republicii.

• în piscina de la Roma au început 
întrecerile tradiționalei competiții de B 
natație „Trofeul celor 7 coline1'. Frank H 
Wiegand (R.F.G ) a cîștigat proba de » 
400 m liber, realizînd timpul de 4’20” a 
4/10. în grupa „b“ a acestei probe, pri- B 
mul loc a revenit sportivului român $ 
Vladimir Moraru, cronometrat. în 4'36’’ 
(nou record al României). Proba de 200 B 
m bras a fost cîștigață de vest-germâ- 
nul Klaus Katzur în 2’35**4/10.  A. Sop- ■ 
tereanu (R.P.R.) a realizat 2'43"l/10. ra

• Mârâie premiu automobilistic al E 
Franței disputat la Clermont Ferfand a ■ 
fost cîștigat de englezul Jim Clark, pe n 
o mașină „Lotus". Ei a acoperit cei & 
31)6,090 km în 2h 14’38” cu o medie $ 
orară de 143,580 km.

• Cu prilejul unei reuniuni de box, B 
desfășurate la Luxemburg, campionul H 
european la categoria „semimijlocie", _ 
italianul Bruno Visintin, și-a apărat cu K 
sutces centura în fața șalangerului său B 
oficial, luxemburghezul Ray Philippe. “ 
Visintin a obținut victoria la puncte ra 
după 15 reprize.

acest an se va asigura o cantitate triplă de fînuri față de 1964.Cooperatorii din Arguș nu âu recoltat însă pînă in prezent decît 120 din cele 280 ha cu trifoi, lucer- nă și finețe naturale. La Arguș au căzut aceleași cantități de precipitații ca și la Reci. Dar în ultimele zile, mulți cooperatori au fost ocupați cu repararea sediului cooperativei. Recoltatul furajelor a întîr- ziat și la Prejmer, Hălchiu, Fel- dioara și în alte unități din raionul Sf. Gheorghe.
★Din „situația operativă" existentă la Consiliul agricol regional Ba

„Operacion ninos“
„Jumătate din copiii născufi în 

America Latină mor înainte de a îm
plini șase ani, iar două treimi din 
supraviețuitori suferă, într-un grad 
sau altul, de perturbări fizice și min
tale din cauza alimentației insuficien
te ori necorespunzăfoare". Această 
constatare zguduitoare a fost reafir
mată de cei 150 de delegafi din ță
rile continentului, întruniți timp de 
două săptămîni în orașul brazilian 
Petropolis, la lucrările celui de-al 
treilea seminar interamericen consa
crat problemelor alimentației infan
tile. Reuniunii I s-a dat numele de 
„Operacion ninos" („Operația copiii”).

Specialiștii în materie fac distinc
ție între „foamea violentă’ și „foa
mea ocultă". Prima doboară organis
mul uman în timp scurt. A doua ma
cină treptat resursele fizice și chiar 
intelectuale din pricina insuficienței 
alimentare sub raport cantitativ și 
calitativ. Pentru victime, însă, distinc
ția nu există — rezultatul final e a- 
proximafiv același. Iar victimele din 
America Latină se numără cu milioa
nele la copii și cu zecile de milioane 
la totalul populației.

Statisticile nu pot, deocamdată, 
pretinde să cuprindă iot ce s-ar cu
veni. Calculele privind consumul ali
mentar lasă pe dinafară mase com
pacte de Oameni socotiți „în afara 
econopiiei", așa cum de altfel și sînt. 
Ei continuă să trăiască, spre uimirea 
specialiștilor, care nu le-au putut de
termina rațiile calorice. E vorba în 
acest caz de păturile cele mai dez
moștenite ale populației. Acum cîtva 
timp, un ziarist preocupat de proble
ma alimentației medii a populației 
din Guatemala a primit din partea 
oficialităților o informație absolut 
autentică, potrivit căreia o trei
me din locuitorii rurali nu sînt 
luați în considerare, înfrucît nu 
cumpără niciodată nimic, ci se 
hrănesc cu fructe sălbatice și cu 
alte resurse vegetale puse la dispo
ziție de natură. Un studiu al Cen
trului lafino-american de științe so
ciale apreciază că „majoritatea țărilor 
din America Latină au o populație

MUZICA UȘOARĂ
Cel patru „beatles" *)  — 

John, George, Paul și Rin
go — faimoșii cîntăreți 
englezi de muzică ușoară, 
au primit titlul de „esqui
re" (Membru al Ordinului 
Imperiului Britanic).

Intîmplarea a stîrnit 
însă o adevărată fur
tună în opinia publică, 
expunerea părerilor pro 
și contră covîrșind coloa
nele ziarelor și depășind 
ca amploare chiar spațiul 
acordat unor sondaje e- 
lectorăle. Doi depUtăți 
âu pregătit interpelări 
pentru primul ministru în 
Camera Comunelor. Agi
tație pe scară națională. 
Ba au intrat în dezbatere 
și amatori din alte țări.

înnobilați! au adepți 
numeroși și nu numai în 
rîiidurile tineretului, care 
îi așează în galeria ma- 

Unde nu se simte mirosul de iarbă cosită

slab alimentată”. Cifrele se refe
ră la ansamblul populației, dar 
copiii formează o parte consi
derabilă a acestui ansamblu. De
sigur, carențele alimentare repre
zintă numai o părticică din ta
bloul social sumbru. Lor li se adaugă 
multe altele — analfabetismul, locu
ințe mizere, lipsă de asistență medi
cală etc. La rădăcina acestei situații 
tragice se află gravele inegalități so
ciale de pe continentul lafino-ameri
can. Așa se explică de ce, alături 
de cirezile bogate de vite, trăiesc 
copii cu oasele deformate de lipsa 
calciului, cu burțile umflate de zea
ma de buruieni.

De la tribuna seminarului actual, o 
seamă de participanți au lansat ape
luri la cooperare, pentru a se obține 
o îmbunătățire a alimentației copiilor 
latino-americani, au recomandat dez
voltarea unei industrii care să fabrice 
produse alimentare la prețuri acce
sibile celor cu bani puțini. Un orator 
a mers chiar pînă acolo îneîf a cerut 
patronilor să renunțe la profituri. 
Asemenea propuneri, fie și izvorîfe 
din sentimente umanitare, au defectul 
capital că sînt irealizabile...

La seminar s-au auzit și glasuri mai 
realiste. Șeful delegației peruviene, 
Luis Bernales, a declarat că pentru 
a rezolva problema alimentației 
„sînt necesare reforme care să 
modifice structurile sociale și eco
nomice ale țărilor respective : re
forma agrară, reforma creditului 
și alte măsuri guvernamentale", 
în unele țări latino-an*  sricane s-au 
experimentat sau sînt pe cale de 
elaborare un șir de reforme în genul 
celor preconizate mai sus, însă ele, 
fie că au dat rezultate cu totul mo
deste, fie că au fost împiedicate de 
forțele cele mai retrograde prin răs
turnarea regimurilor politice care le 
inițiaseră. De altfel, caracteristic tu
turor acestor reforme era faptul că 
ele se reduceau la măsuri de supra
față, lăsînd intact cadrul social tra
dițional în ansamblul său.

Vasile OF.OS

„ÎNNOBILATĂ"
rilor cîntăreți ai genului 
alături de Elvis Prisley, 
sau Frank Sinatra. (în pa
ranteză fie spus, o ameri
cancă de 14 ani a fugit re
cent de acasă și mămica 
ei a găsit-o rătăcind prin 
Londra în căutarea celor 
4 idoli. Au intervenit zia
rele, și pînă la urmă fata 
s-a fotografiat între cei 
patru „beatles", după 
care s-a înapoiat fericită 
în S.U.A. Cu mama). încă 
pe cînd era prim-ministru, 
Alec Douglas-Home îi lău
da pentru contribuția lor 
la creșterea exportului 
(discuri și alte imprimări), 
iar un alt lider conserva
tor, Edward Heath, decla
ra pur și simplu că ei au 
salvat industria britanică 
de catifea (se poartă mult 
pantaloni strîmți din cati
fea reiată, modă lansată 
de cei patrii). Recent Ri
chard Marsch, secretar

parlamentar laburist, a ă- 
coidat tuturor criticilor 
calificativul de „snobi și 
ipocriți", adăugind că 100 
de asemenea tineri ar re
zolvă problema deficitu
lui balanței comerciale a 
Marii Britanii. „în fond, 
pentru ce există decorații 
— întreabă generalul Sir 
William Oliver, posesor al 
unor înalte ordine și me
dalii, dar și al unei selec
te discoteci „beatles". Ele 
trebuie acordate celor ce 
realizează ceva ; or, va
loarea de un miliard de 
dolari în domeniul comer
cial înseamnă a realiza 
ceva".

în tabăra opusă s-au 
simțit jigniți îndeosebi 
unii care primiseră a- 
ceeași decorație pentru 
bravură în timpul războ
iului. în semn de protest, 
Frederick Wdgg, colonel 
în retragere, a restituit

nutrețurilor, cu toate că peste tot iarba e tocmai bună de cosit. Tov. Gheorghiță Marian, președintele consiliului agricol raional, susține că nu-i tîrziu, că în raion se obișnuiește ca prima coasă să se facă chiar și în august Tradiționalismul face prozeliți printre specialiști. Nu e prea lăudabil.
★în multe cooperative agricole din regiunea Cluj se recoltează și se depozitează cu grijă furajele. La Mirăslău. 340 ha cu trifoliene, sparcetă, borceag etc. au fost recoltate. Furajele de pe aproape 100 ha se află depozitate în șire. La lucernă a rezultat o producție rnedie de 4 000 kg fîn la ha. Se ocupă cu grijă de strînsul și depozitatul furajelor și cooperatorii din Lunca Mureș, Cisteiul de Mureș. Ciurtibrud. Aiud etc.La cealaltă extremitate a regiunii. în raionul Zalău, mirosul de iarbă cosită nu se prea simte. Aici nu s-a strîns recolta decît de pe jumătate din terenurile cultivate, iar din suprafața de aproape 10 000 ha cu finețe naturale, nu

„BRÂCCIANTI"

ÎN LUPTĂ
De peste o sâptdniînă se 

desfășoară mișcări țărănești 
în sudul Italiei. Ele au atins 
un grad deosebit de ascuțit în 
provincia Puglia. Mii de ță
rani, muncitori agricoli cu ziua, 
așa-numiții „braccianti", și 
muncitorii agricoli cu scflariu 
fix luptă pentru încheierea noi
lor contracte de muncă. „Brac
cianti" din Foggia au învins 
rezistența moșierilor. Ei au 
reușit 5 impună un contract 
bieno tre prevede o mărire 
a sa ui cu 15% pentru zi- 
lieri imediat și 5% înce-
pînd septembrie 1966) și
13% 1 salariații agricoli
(7,5 at iar restul în
toamn ului viitor). „Victo
ria de aggia — scrie ziarul
l'Unită — z încurajat și a dat 
un nou iD.puls luptei muncito
rilor agricoli din provincia 
Bari, care se află în a 5-a zi 
de grevă”.

Un succes similar cu cel de 
la Foggia s-a înregistrat și la 
Rovigo, unde „braccianti" au 
obținut la încheierea noului 
contract o mărire a salariului 
de 11,8%. în celelalte centre 
din provincia Bari se află în 
luptă peste 3 000 de zilieri și 
salariați agricoli. Moșierii au 
refuzat să-și trimită reprezen
tanții pentru tratative cu gre
viștii. Au avut loc numeroase 
ciocniri între greviști și poliție, 
în localitatea Trinitapoli, poli
ția a intervenit brutal pentru a 
sparge unitatea greviștilor. 20 
de greviști au fost răniți, iar 18 
au fost arestați.

Giorgio PASTORE

toate cele 12 ordine și 
medalii ălp sale primite 
în cele două războaie 
mondiale, a demisionat 
din partidul laburist și a 
radiat din testamentul său 
donația de 11 000 lire ster
line pe care o destinase 
acestui partid. Gestul său 
a fost urmat și de alți cîți- 
va decorați. Ceea ce se 
mai reproșează este — 
după cum observă săptă- 
mînalul „New Scotsman" 
— făptui că „lista onoru
rilor nu conține nici un 
scriitor valoros, pictor sau 
compoatțor".

Se zice că, fiind între
bat ce-și dorește în con
tinuare, RingO ar fi răs
puns : „Să devin duce". Ei 
au mai spus că de acum 
înainte vor putea purta 
decorația în loc de... cra
vată.

Liviu RODESCU

s-au recoltat decît 800 ha. La cooperativa agricolă de producție din Aghireș, inginerul Șofron Hlcea, vicepreședinte al consiliului agricol raional, aflat în vizită, nu se prea arăta interesat de recoltatul furajelor „De altfel — spunea dîn- sul — la noi se recoltează fînurile 
și după seceriș și treieriș". Nu ar fi mai logic ca, in loc să se aștepte treierișul, tortele care sint în prezent disponibile să lie la recoltarea furajelor ?Fapt este că în 30 din cele 38 de cooperative agricole de producție nu s-a cosit încă nici o brazdă din finețe, cu toate că ierburile au a- juns la înspicare.Cum sînt folosite mijloacele mecanizate la recoltatul furajelor ? Ne răspunde Aurel Pop, directorul S.MT Zalău : „Avem 15 cositori 
mecanice. Le-am repartizat la bri
găzi, dar, sincer vorbind, nu sînt 
folosite" Sinceritatea este bună, dar seninătatea cu care au fost relatate neajunsurile nu poate să nu dea de gîndit. Cum poate sta liniștit directorul S.M.T. Zalău cînd știe că recoltarea furajelor întîrzie în timp ce cositorile stau nefolosite ?



Sesiunea „Uniunii 

Europei occidentale" 

„0 DESCURAJARE
A SPERANȚELOR
BRITANICE"

LUXEMBURG 29 (Agerpres). 
— Marți a început o sesiune de 
două zile a Consiliului Minis
terial al U.E.O. (Uniunea Euro
pei Occidentale) —■* organism 
din care fac parte cele șase țări 
membre ale Pieței comune, 
plus Anglia.Ministrul de externe britanic, Michael Stewart, a expus ideile guvernului său vizînd o apropiere între A.E.L.S. și Piața comună prin crearea unor „punțî“ de legătură. Reprezentantul Franței, Habib Deloncle, a respins propunerea lui Stewart, subliniind că Piața comună va trebui să aștepte pînă în octombrie, cînd sesiunea Consiliului Ministerial al A.E.L.S.va elabasa proouneri concrete înaceastă privință. Numai rtunci țările Piețăl comune vor tea examina aceste propuneri un răspuns precis. Ir>- Deloncle este consigenția U.P.I. drept c a speranțelor britan rea unor tratative vind relațiile dintr C.E.E.", în ciuda fa

vor da .iția lui de a-■urajare începe- ite pri- E.L.S. și ui că reprezentanții R.F.G., aliei, Olandei, Belgiei și Luxul burgului se pronunță in favoarea propunerilorengleze.
La bursele de acțiuni 
occidentale

Scăderile de la New York 
s au repercutat la Londra 
și Paris

Agenția FRANCE PRESSE relateazăCăderile înregistrate luni la bursa de acțiuni din New York au antrenat o mișcare similară la bursa din Londra Marți, tendința bursei de acțiuni din LONDRA a fost deprimantă, majoritatea acțiunilor mar- cînd scăderi importante ale cursului lor. Cele mai multe din principalele acțiuni industriale au cedat teren, la închidere indicele Financial Times înregistrînd o scădere de două puncte.Pe de altă parte, hotărîrea de a se abandona sistemul prețurilor impuse în comerțul cu amănuntul a antrenat o scădere cvasigenerală a cursurilor acțiunilor marilor magazine, societăților electrice, siderurgice, de textile, tutun, de asigurări, ale băncilor, societăților de automobile și transporturi maritime.La PARIS tendința bursei a fost, de asemenea, mediocră. „Știrea puternicelor scăderi înregistrate luni la New York a p’-edus o rea impresie într-o ambianță, oricum puțin favorabilă"

VIETNAM
• Puternice acțiuni ofensive aie forțelor 
patriotice • Participare directa a trupelor 
S. U. A. lingă SaigonSAIGON 29 (Agerpres). — Forțele patriotice sud-vietnameze au continuat luni noaptea și marți dimineața atacurile lansate împotriva unor poziții importante ale trupelor guvernamentale. în cursul nopții de luni, patrioții sud-vietnamezi au supus unui atac de mortiere regiunea Dak Sut, la aproximativ 290 mile nord-est de Saigon, precum și regiunea Dak To. Potrivit primelor știri, mai mulți soldați guvernamentali au fost răniți și uciși. Marți dimineață, patrioții sud-vietnamezi au atacat capitala districtului Hieu Duc.Tot marți dimineață au avut loc lupte între forțele patriotice și poliția guvernamentală in provincia Phuyen (250 mile nord de Saigon), în cadrul cărora au fost uciși 28 de polițiști, alți 9 au’ fost răniți, iar 15 au fost dați dispăruți. Agenția Reuter relatează, referin- du-se la noile acțiuni ale forțelor patriotice, că trupele guvernamen-

mericano—sud-vietnameză“ împotriva forțelor patriotice din Vietnamul de sud. Acțiunile comune sînt lansate asupra zonei „D“, situată la numai 30 km de Saigon.
★HANOI 29 (Agerpres). — La 28 iunie mai multe grupuri de avioane americane au pătruns în spațiul aerian al R. D. Vietnam și au bombardat regiuni populate din provinciile Thanh Hoa, Nghe An și Vinh Linh. în aceeași zi nave de' război americane au pătruns în apele teritoriale ale zonei demilitarizate și au bombardat insula Con Co. Avioanele americane au folosit rachete împotriva populației din orașul Nam Dinh.

Ședința Consiliului 
de Miniștri 
al R. D. Vietnam

Plenara C. C 
al P. M. S. UBUDAPESTA 2S După cum s-a ma iunie a avut loc . (Agerpres).-- anunțat, la2l dința Comte-tului Central al Patidului Muici- toresc Socialist Unjar. In cacrv ședinței, Zoltăn Koflocsin, memlr' al Biroului Polifc al C.C. < P.M.S.U., a prezenit o informi asupra problemelor1 internațiorab actuale. El a scos îi evidență im portanța acordului încheiat într. guvernul R. P. Ungire și guvernul R. D. Vietnam cu prkire la acordarea de ajutor, subliniind că P.M.S.U. și poporul ingar condamnă agresiunea impețaliștilor americani în Vietnam, jComitetul Centrala aprobat informarea cu privire ia convorbirile care au avut loc la Moscova între 23 și 29 mai a c. întțe delegația de partid ungară condisă de JănosKădăr și delegația C.C. al P.C.U.S. condusă de L. Brejrev și A. Kosîghin. în cursul convorbirilor a fost analizată situația internațională, au fost abordate problehe ale mișcării muncitorești internaționale,. relațiile de partid, de spt și economice dintre cele două țări. ComitetulCentral a relevat ci satisfacție căîntre partidul ungai și cel sovleJi.- există o deplină înțUegere princi

„Vîetcongul exercită 
un control mai mare 
decît oricind"Senatorul democrat Wayne Morse a cerut duminică, într-o cuvîntare rostită la Universitatea statului Indiana, ca O.N.U. să intervină pentru soluționarea războiului din Vietnam. Senatorul a susținut că S.U.A., acționînd de una singură, a extins războiul. „Prin aceasta, a spus el, nu am oprit înaintarea comunismului în Vietnamul de sud. Vietcongul exercită un control asupra unei suprafețe mai întinse din teritoriul său și asupra unei părți mai mari din populația sa, decît ori- cînd pînă acum."

tale au abandonat orice idee privind reocuparea capitalei provinciei 'Tou Morong.Datorită faptului că anumite informații despre înfrîngerile suferite de trupele regimului de la Saigon au început șă se strecoare în presă, Cabinetul de război sud- vietnamez a început să pună în a- plicare măsurile draconice împotriva presei, anunțate cu mai puțin de o săptămînă în urmă. Marți dimineața, la Saigon a fost anunțată arestarea a doi redactori de la ziarul „Song“ pentru faptul că acest ziar ar fi publicat materiale „ostile" la adresa guvernului.
*SAIGON 29 (Agerpres). — Potrivit relatărilor agenției Associated Press, un purtător de cu- vînt militar american a anunțat că importante forțe ale celei de-a 173-a brigăzi aeropurtate americane s-au angajat, împreună cu unități sud-vietnameze aeropurtate, „în prima acțiune comună a-

HANOI 29 (Agerpres). — Agenția V.N.A. anunță că în a doua jumătate a lunii iunie a avut loc o ședință a Consiliului de Miniștri al R. D. Vietnam, care a examinat îndeplinirea planului și bugetului de stat pe primul semestru al anului curent. într-un comunicat dat publicității la 29 iunie se arată că în ciuda actelor provocatoare și atacurilor aeriene tot mai intense ale imperialiștilor americani, poporul și armata vietnameză, dînd dovadă de un puternic avînt revoluționar și hotă- rîre de a infringe pe agresori, au învins dificultățile și au dezvoltat producția. Au fost repurtate suc- cisse importante, în special în domeniul muncilor agricole. Consiliul de Miniștri și-a exprimat convingerea că datorită puternicului avînt în lupta împotriva Agresorilor imperialiști americani și datorită sprijinului activ al țărilor comunității socialiste și al întregii omeniri progresiste, poporul vietnamez va obține victorii și mai mari în apărarea și construcția Vietnamului de nord socialist, în sprijinirea activă a revoluției din Vietnamul de sud pentru înfrîn- gerea agresorilor și reunificarea națională pașnică, precum și în construirea unui Vietnam iubitor de pace, unit, independent, democratic. prosper și puternic.
NOTE

' ".........——----------—---------

EPILOGUL UNUI SCANDAL FINANCIARO știre din Berna anunță că guvernul elvețian l-a destituit pe Max Hommel din funcția de președinte al Comisiei federale a băncilor. Măsura nu a surprins, ea fiind în legătură directă cu recentul mare scandal financiar izbucnit după închiderea a două din principalele bănci ale țării: Banca elvețiană de credit și economii din St. Gallen și Banca de credit și comerț din Geneva. închiderea acestor bănci a fost determinată de dificultățile rezultate din împrumuturile pe care ele le acordaseră bancherului spaniol Junio Munoz. Cele

două bănci reprezentau împreună, ca dimensiuni, cel de-al patrulea cartel din Elveția, avînd ramificații în numeroase orașe.Max Hommel deținea din 1955 funcția de președinte al Comisiei federale’ a băncilor. El este acuzat de a fi acceptat posturi de conducere în administrația acestor bănci, deși cunoștea unele din a- facerile lor dubioase și în. ciuda faptului că funcția sa oficială îi interzicea ocuparea de posturi în administrația unor bănci particulare.

Ieri, peste 4 000 de studenți au ieșit din nou in stradă în capitala sud-coreeană, reiuind astfel seria demonstrațiilor de protest împotriva stabilirii de relații diplomatice cu Japonia. S-au scandat lozinci antiguvernamentale. Polițiștii au atacat — după cum arată imaginea de mai sus — folosind șl gaze lacrimogene. Un mare număr de demonstranți și de polițiști au Sosi răniți. Poliția a operat peste 800 de arestări.Orașele Taegu și Kuusan au fost teatrul altor demon struții asemănătoare
Telefoto : Agerpres

Republica Dominicană

MIȘCAREA ÎMPOTRIVA 
JUNTEI DE DREAPTA 
SE EXTINDESANTO DOMINGO 29 (Agerpres). — După cum transmite a- genția France Presse, la Santo Domingo s-a anunțat marți că în o- rașul Sabana Grande de Boya, situat la 70 km nord de capitala dominicană, a izbucnit o mișcare insurecțională împotriva regimului juntei militare de dreapta. Insurgenții au atacat forțele armatei și poliției. Alte amănunte nu sînt cunoscute De asemenea, corespondentul agenției Prensa Latina relatează că în orașul Santiago de Los Caballeros s-au produs ciocniri între forțe constituționaliste și trupele imbertiste.

Prima promoție a Universității „Patrice Lumumba"

Cuvîntarea președintelui
Consiliului de Miniștri al U. R. S. S.MOSCOVA 29 (Agerpres). — Lu- înd cuvîntul la adunarea festivă consacrată primei promoții a U- niversității internaționale „Patrice Lumumba" din Moscova, A. Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S,, a salutat în numele guvernului sovietic pe studenți și profesori. Prin crearea acestei universități, a spus el, oamenii sovietici au reafirmat dorința lor de a ajuta popoarele care au pășit pe calea dezvoltării independente în pregătirea cadrelor lor naționale.Vorbind despre dezvoltarea miș

„Meritul civil"
pentru... comerful cu arme

Nu există motive pentru 
a pune la îndoială aprecie
rea tăcută de Jack Raymond 
în ziarul „New York Times’, 
potrivit căreia „Statele Uni
te au devenit cei mai mare 
negustor de arme din 
lume". Pe această linie, ele 
și-au bătut propriul record. 
Sumele obținute actualmen
te de Washington din vîn- 
zările de material militar 
către terțe țări depășesc 
dublul celor prevăzute de 
fostul președinte Eisenho
wer, ridieîndu-se la 1,5 mi
liarde dolari anual. Prin a- 
ceste tranzacții Pentagonul 
a făcut să intre în tezau
rul american în ultimii pa
tru ani suma de 6 miliarde 
dolari, iar principalul pro
motor al business-ului cu 
exporturi de arme este 
Henry Kuss, secretar de 
sfat adjunct la departamen
tul apărării, care, pentru 
serviciile sale, a fost răs
plătit recent cu medalia... 
„Meritul civil".

Actuala cifră a acestor a-

facerî pare totuși modestă 
în raport cu proiectele de 
viitor ale negustorilor de 
arme ; plini de optimism, 
ei afirmă că începînd din 
1967 exporturile lor vor în
suma 5,4 miliarde dolari a- 
nual. Scopurile urmărite ? 
Pe primul loc se situează, 
evident, profitul și supra- 
profiful fabricanților de e- 
chipament militar din S.U.A. 
Există însă și un alt scop 
menționat cu predilecție în 
presa occidentală: creșterea 
exportului de arme trebuie 
să asigure „reducerea de
ficitului balanței de plăți 
cauzat de... programul de 
înarmare". Cum s-ar spune 
— atenuarea răului prin 
sporirea lui.

Calea pentru extinderea 
exporturilor — se conside
ră la Washington — ar fi 
mult înlesnită de înfăptui
rea propunerii făcute de 
ministrul apărării, McNama
ra, de a se institui o piață 
comună a armamentelor în

sinul N.A.T.O. Dar acest 
proiect a stîrnit vii reacții, 
mai ales în Anglia și Franța, 
unde concurența americană 
în domeniul vînzării de 
arme în Europa occiden
tală provoacă și așa nemul
țumiri crescînde. „Cînd un 
asemenea om (McNamara) 
vorbește de piața comună 
și de standardizarea arma
mentelor — scrie publica
ția franceză „L'Express" — 
eventualii parteneri simt un 
fior în spate". De ce ? O 
spune îoarfe bine expertul 
militar britanic, generalul de 
brigadă W. F. K. Thomp
son : „Pînă în prezent stan
dardizarea a însemnat în
totdeauna pentru americani 
acceptarea de către cei
lalți a ideilor și materia
lului american".

Se manifestă, de aseme
nea, fot mai accentuat ne
mulțumirea principalilor „a- 
liați" din N.A.T.O. față de 
acapararea „pieții" vest- 
germane de către furnizorii

de armament de peste O- 
cean. Se relatează că în 
preajma plecării la Bonn, 
împreună cu președintele 
de Gaulle, ministrul francez 
al armatelor, Pierre Mes
smer, a declarat unui zia
rist vest-german : „Atîta 
timp cît țara dv. va cheltui 
anual 700 de milioane de 
dolari pentru a cumpăra 
arme din Statele Unite, va 
fi greu să progreseze co
operarea militară franco- 
vest-germană".

Mai presus de orice, un 
șir de comentatori relevă 
însă pericolul pe care-l 
creează pentru pace proiec
tele americane de extinde
re a producției și vînzării 
de armament. Dar în
cearcă să explici big-bu- 
sinessului că teama de un 
pericol mondial este atîf de 
mare îneîf ar trebui să se 
sece o sursă considerabilă 
de profituri I

B. STOIAN

cării de eliberare națională, A. Kosîghin a subliniat că S.U.A. desfășoară o largă contraofensivă împotriva luptătorilor pentru libertate și independență. „Congo- ul, Vietnamul, Republica Dominicană, a spus el, sînt verigi ale unuia și aceluiași lanț“. Referin- du-se la războiul din Vietnam, vorbitorul a arătat că S.U.A. vor să dea impresia că tind spre o reglementare pașnică, deoarece s-au împotmolit în acest război și pentru că sint nevoite să țină seama de creșterea mișcării antiimpe- rialiste. „Cine poate să creadă în sinceritatea declarațiilor politicienilor americani cu privire la tratative, în timp ce continuă bombardamentele barbare asupra teritoriului R. D. Vietnam și expedițiile de represalii împotriva patrioților din Vietnamul de sud?“ Vietnamul, a continuat vorbitorul, este linia înaintată a luptei forțelor iubitoare de pace din toate țările împotriva imperialismului și colonialismului. El a subliniat importanța pe care o are pentru pacea mondială unitatea dintre țările socialiste, țările Asiei, Africii și Americii Latine și mișcarea muncitorească internațională.
Rdscoald 
militară 
în Ecuador

QUITO 29 (Agerpres). — După cum transmite agenția Reuter, garnizoana din provincia „El Oro“, cea mai mare provincie a Ecuadorului, s-a răsculat luni împotriva juntei militare de dreapta condusă de amiralul Jijon. Marți s-a anunțat înăbușirea răscoalei de către forțele armate. Conducătorii răscu- laților au fost arestați. Autoritățile au ordonat deschiderea unei aAche- te pentru a se determina dacă răs- culații s-au bucurat de vreun sprijin politic. ț
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PRAGA. La 28 iunie a avut Ioc la Praga o consfătuire a Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia, guvernului, primilor secretari ai comitetelor regionale ale P.C. din Cehoslovacia. A fost examinat modul in care se îndeplinesc hotărî- rile plenarelor din ianuarie și aprilie a.c. ale C.C. al P.C. din Cehoslovacia, in legătură cu perfectionarea sistemului de conducere economică.SOFIA. în cuvîntarea pe care a rostit-o la întîlnirea cu activul de partid al orașului Veliko Tărnovo, Todor Jivkov s-a referit la unele probleme interne și internaționale. El a subliniat sarcinile principale în vederea dezvoltării continue a economiei bulgare — crearea bazei proprii de materii prime pentru toate ramurile producției materiale, dezvoltarea și perfectionarea construcțiilor de mașini, îmbunătățirea calității bunurilor de consum, precum și sarcinile actuale ale a- griculturii bulgare.CAIRO. Pemierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, Ciu En-lai, și ministrul afacerilor externe al R. P. Chineze, Cen I, au avut marți o convorbire cu dr. Suban- drio, prim-vice prim-ministru și ministru al afacerilor externe al Indoneziei. In aceeași zi, Ciu En- u 

lai și Cen I l-au primit pe Ahmed el Shukeirv, președintele Comitetului executiv al Organizației pentru eliberarea Palestinei, cu care au avut convorbiri.
Die zweite Kohlenkrise
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Graficul de mai sus, intitulat „A doua criză a cărbunelui", reprodus din săptămînalul vest-german „Deutsche Volkszeitung", reprezintă — in partea superioară — evoluția stocurilor nevindute
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Plata „Scînteli” Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se tac la oficiile poștale, factorii poștali si difuzor!! voluntari din întreprinderi șl Instituții. Tiparul Combina

SCURTE ȘTIRI
de cărbune și cocs în perioada 1957—1965 in milioane de tone și — in partea inferioară — tot în milioane de tone, extracția de cărbune în R.F.G. în aceeași perioadă,PEKIN. Agenția China Nouă a- nuntă că la 29 iunie președintele Mao Tze-dun a avut o convorbire cu Sophia Kawawa, conducătoarea delegației de femei din Tanzania aflată într-o vizită în R. P. Chineză.MONTEVIDEO. Fostul președinte al Boliviei, Hernan Sites Suazo, a anunțat că a fost realizat un a- cord cu liderii sindicali bolivieni, Juan Lechin și Nuflo Chavez Ortiz, privind regruparea forțelor Mișcării naționaliste revoluționare. Toți liderii politici care au participat la aceste tratative se află în prezent în exil, după evenimentele sîngeroase petrecute în tară luna trecută.HANOI. Agenția vietnameză de informații, referindu-se la o știre transmisă de postul de radio „Vo

cea Patet-Lao" anunță că la Savan- naket a fost trimisă în mod ilegal la 30 mai o misiune militară a S.U.A. pentru a duce tratative secrete cu prințul Boun Oum, unul din liderii grupării de dreapta din Laos. Aceste tratative, se menționează în comunicat, au drept scop elaborarea planurilor de intensificare a provocărilor militare americane în Laos și, în primul rînd, a zborurilor aeriene asupra teritoriilor aflate sub controlul forțelor patriotice.PARIS. După ședința din dimineața de 29 iunie a Plenarei C.C. al P.C. Francez, secretarul general al partidului, Waldeck Rochet, a declarat reprezentanților presei: „Sintem gata să facem totul pentru a realiza un acord intre partidele și organizațiile de stingă din Franța tn vederea unor acțiuni comune In alegerile prezidențiale". în acest scop, a adăugat el, sintem gata să ducem tratative cu partidul socialist.

ALGER. După cum anunță surse autorizate, tratativele franco-alge- riene în domeniul hidrocarburilor au dus la stabilirea unui text complet al acordului. Se prevede ca la sfîrșitul săptămînii să aibă loc o întîlnire între șefii delegațiilor, cînd este posibil să se și semneze acordul definitiv.NEW YORK, ta cîteva minute după decolarea din San Francisco, la bordul unui avion „Boeing 707", care transporta 153 de persoane, a izbucnit un incendiu. Un motor și o parte a unei aripi cuprinse de incendiu s-au desprins de avion, care a reușit totuși să aterizeze pe o bază din apropierea orașului.NEW YORK. Politia din Chicago a arestat 80 de persoane participante la o demonstrație organizată în fata primăriei în semn de protest împotriva segregației practicate în școlile publice din localitate. Pe de altă parte, se anunță că, în urma mișcării pentru integrarea rasială din sudul Statelor Unite, în cursul noului an de învătămînt u- niversitatea din Mississippi va avea pentru prima oară un profesor de culoare.

MADRID. Autoritățile spaniole au făcut cunoscut studenților originari din Guineea Spaniolă că nu vor mai beneficia de burse, și ca atare vor trebui să părăsească Spania. Observatorii din Madrid relevă că această măsură arbitrară, luată de autoritățile spaniole, se datorește unei scrisori pe care studenții din Guineea Spaniolă au trimis-o lui Franco, cerîndu-i să îmbunătățească condițiile de studiu si de trai ale studenților aflati în centrul universitar „Vierge d'Afri- que" din Madrid.PRAGA. O delegație economică guvernamentală a R. D. Vietnam, condusă de Le Thanh Nghi, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, a sosit la 28 iunie la Praga.WASHINGTON. A luat sfîrșit sesiunea anuală a Consiliului ministerial al Tratatului militar A.N.Z.U.S. — din care fac parte Australia, Noua Zeelandă și ST’ * Comunicatul publicat con. reafirmare a sprijinului aeon A.N.Z.U.S. politicii agresi S.U.A. in Asia de sud-est.
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