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ÎNTÎMPINAREA CONGRESULUI

PARTIDULUI
Au intrat în funcțiune

Ieri, intr-un cadru festiv, s-a 
marcat momentul dării în exploa
tare a unuia dintre obiectivele 
importante ale șesenalului, care 
va contribui la valorificarea bo
gățiilor subsolului țării, com
plexul minier de la Moldova 
Nouă. La mai puțin de trei ani de 
cind s-au început lucrările la 
Moldova Nouă, această localita
te — cunoscută doar ca un ne
însemnat port la Dunăre — intră 
cu data de 1 iulie 1965 într-0 e- 
pocă nouă a istoriei sale, ca un 
important centru al industriei ex
tractive.

In timp ce sub munte minerii 
își croiau drum spre rocile cupri
fere, constructorii și montorii 
înălțau stația de flotate, un nou 
oraș, sudau cap la cap mii de 
metri de conducte. Capacitatea 
de producție a complexului este 
pentru prima etapă de 660 000

tone minereu pe an, urmînd ca 
într-un viitor apropiat să se a- 
jungă la un milion de tone.

Proiectarea complexului in
dustrial Moldova. Nouă a fost 
realizată de institutele de specia
litate din țară, iar cele 3 500 tone 
de mașini și utilaje care vor pre
lucra minereul poartă în mare 
majoritate marca unor fabrici de 
la noi din țară, printre care „U- 
nlo"-Satu Mare, „Progresul"-Bră- 
ila, „U.M.U.M."-Baia Mare, „Inde- 
pendența"-Sibiu etc. Pe măsura 
deschiderii unor fronturi de lucru 
în mină, colectivul din subteran 
a oferit și materia primă pentru 
flotația care a intrat ieri în pro
ducție.

loan CHIUJDEA
coresp. „Scînteii"(Continuare în pag. a III-a)

Fabrica de produse de panificație „Titan"............—..... ....... .......... ............................. ' _______ L___ I
în cronica noului cartier Balta 

Albă a fost înscrisă o nouă pagi
nă. A început să producă aici cea 
mai mare și mai modernă fabrică 
de produse de panificație din 
țară — „Titan".

150 tone de pîine de toate sor
timentele și 16,7 tone de produ
se de franzelărie vor ieși zilnic 
pe porțile ei spre centrele de des
facere. în magazinele de specia
litate consumatorii vor găsi noi 
produse — stiksuri și grissine.

preparate din făină, ulei, zahăr, 
ouă etc., cu o mare durată de 
conservare, purtînd marca „Ti
tan".

Executată din beton precompri- 
mat și sticlă, placată cu cera
mică, fabrica se integrează în 
mod armonios în ansamblul de 
blocuri al noului cartier bucu- 
reștean. Construcția modernă a 
halei este întregită de instalații 
și utilaje de înaltă tehnicitate.

(Agerpres)
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ATENȚIE!
Grînele s-au pirguit

Pe ogoarele raioane
lor din sudul regiunii 
Oltenia a sosit vremea 
recoltatului. Oamenii, 
mașinile au intrat în la
nuri. La cooperativa a- 
gricolă de producție 
Orlea, raionul Corabia, 
inginerul agronom Eu
gen Firoiu, împreună 
cu președintele coope
rativei, Gheorghe Tăn-

cole. Un număr sporit 
față de anii trecuți. 
Consiliile agricole re
gional și raionale au a- 
cordat toată atenția 
pregătirii, pînă în cele 
mai mici amănunte, a 
campaniei de strîngere 
a recoltei. La ora ac
tuală, în toate raioane
le, reparațiile și revizia 
mașinilor care vor lucra

buranți și lubrefianți. 
Ca urmare a măsurilor 
luate, s-a reușit ca, 
pînă la această dată, 
în cooperativele agri
cole de producție 
din raioanele Băilești, 
Calafat și Corabia să se 
termine recoltatul orzu
lui de pe întreaga su
prafață. în unele locuri 
a început și recoltatul

In obiectiv: RECOLTA 1965
cilă, se aflau pe tar
lalele cultivate cu orz. 
De la ei am aflat că, 
zile la rînd, au urmărit 
mersul coacerii, iar acum 
au dat semnalul înce
perii secerișului. într-a- 
devăr, țăranii coopera
tori lucrau de zor. 
Pînă seara, adică în 
două zile, orzul a fost 
secerat și treierat de pe 
toată suprafața de 30 
ha însămînțate. Și la 
Ostroveni, Călărași, Vi
șina, Vădăsfrița și în 
alte comune din raion 
orzul a fost complet re
coltat.

în regiunea Oltenia, 
mecanizatorii, lucrătorii 
gospodăriilor agricole 
de stat și țăranii coope
ratori au de recoltat 
păioase și alte plante 
de pe o suprafață de 
388 200 ha. La această 
lucrare iau parte 4 535 
de combine și alte cîte- 
va mii de mașini agri-

la recoltare au fost 
terminate. Au fost in- 
sfruiți toți mecanizatorii 
și țăranii cooperatori 
care vor mînui agrega
tele. Spațiile de depo
zitare au fost pregătite 
cu grijă. S-a întocmit 
graficul de transport și 
s-au asigurat 1 300 de 
camioane și 130 de re
morci care vor duce re
colta în magazii.

între raioanele din 
sud și cele din nordul 
regiunii există un deca
laj de recoltare de 7—8 
zile. De aceea s-a ho
tărî! ca, în prima parte 
a campaniei, mașinile 
de recoltat să fie con
centrate în raioanele 
Băilești, Calafat, Cora
bia, Vînju Mare, Ca
racal și Craiova. Gos
podăriile de sfat și co
operativele agricole de 
producție s-au aprovi
zionat cu întregul nece
sar de saci, sfoară. S-a 
făcut „plinul" cu car-

grîului. Pe 1 500 ha te
renuri eliberate după 
recoltare s-au execuîat 
arături de vară.

Nu peste tot rezulta
tele sînt pe măsura po
sibilităților existente. în 
raionul Caracal, deși 
sînt condiții asemănă
toare cu cele din ra
ioanele Corabia, Băilești 
și Calafat, s-a recoltat 
orzul abia de pe 70 la 
sută din suprafața cul
tivată. Aici nu se se
ceră din plin nici grîul 
care a dat în pîrgă. Se 
vede treaba că în ra
ionul Caracal consiliul 
agricol raional și con
ducerile unor unități 
n-au tras învățămintele 
necesare din alte cam
panii cînd, datorită ne- 
folosirii timpului priel
nic și întregii capacități 
a mașinilor, lucrările au 
întîrziaf.

ÎN REGIUNEA HUNEDOARA

Adunări de dezbatere 
a proiectelor de Directive

Aproape 3 000 de 
furnaliști,. oțelari și 
laminatori de la Com
binatul siderurgic, 
constructori de la 
I.C.S.H., mineri de la 
Teliuc și Ghelar, mun
citori și tehnicieni din 
alte întreprinderi ale 
orașului Hunedoara, 
au luat parte miercuri 
după-amiază la adu
narea consacrată dez
baterii proiectelor de 
Directive ale Con
gresului al IV-lea al 
partidului. A participat 
tovarășul Alexandru 
Drăghici, membru al 
Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., vicepre
ședinte al Consiliului 
de Miniștri. Au fost 
prezenți, de aseme
nea, tovarășul Gheor
ghe Călin, prim-secre- 
tar al comitetului re
gional de partid, și 
alți reprezentanți ai 
organelor de partid și 
de stat.

La discuții au luat 
cuvîntul ing. NICO
LAE AGACHI, direc
tor general al Com
binatului siderurgic, 
maistrul furnalist 
GHEORGHE CISMAȘ, 
ANTONIE RĂDOA- 
NE, miner de la Ghe
lar, ing. FRANCISC 
FOLTICSKA, director 
general al Întreprin
derii de construcții si
derurgice, GHEORGHE 
RĂDULESCU, inginer 
șef al C.S.H., ION

ZAHA, inginer șef al 
exploatării miniere Te
liuc, ing. VASILE 
FLOREA de la uzina 
de preparare a mine
reurilor de fier de la 
Teliuc. Vorbitorii au 
scos în evidență inte
resul profund cu care 
oamenii muncii au 
luat cunoștință de pre
vederile proiectelor de 
Directive. Ei și-au ex
primat aprobarea și a- 
deziunea lor deplină 
față de mărețul pro
gram de continuă dez
voltare a economiei și 
culturii noastre na
ționale, hotărîrea de a 
munci neobosit pen
tru creșterea nivelului 
și calității producției.

Primit cu vii aplau
ze, a luat cuvîntul 
tovarășul Alexandru 
Drăghici.

In dimineața ace
leiași zile, înainte de 
începerea adunării, to
varășul Alexandru 
Drăghici, însoțit de 
primul secretar al co
mitetului regional de 
partid, a vizitat cîteva 
din secțiile marelui 
Combinat siderurgic 
Hunedoara. Oaspetele 
s-a oprit mai întîi pe 
șantierul noului fur
nal de 1 000 m.c„ aflat 
în plină construcție. Pe 
șantier se execută 
principalele lucrări de 
turnare a betoanelor, 
se glisează coșul de

fum, înalt de 100 m. 
In continuare a fost 
vizitată noua fabrică 
de oxigen a combina
tului, recent intrată în 
funcțiune, grupul de 
laminoare, precum și 
șantierele noilor con
strucții de locuințe ale 
Hunedoarei.

★
In cursul zilei de 

joi, tovarășul Alexan
dru Drăghici și-a con
tinuat vizita în regiunea 
Hunedoara. Un prim 
popas a fost făcut la 
șantierul noului cartier 
de locuințe din apropie
rea gării orașului Deva 
(aici se vor ridica în 
total 1 654 apartamen
te, din 'care peste 700 
vor fi date în folosință 
anul acesta), apoi la 
complexul avicol de la 
Mintia, lingă Deva, 
care va fi dat în ex
ploatare în scurtă vre
me, precum și la fer
mele de animale și cul
turile de cîmp ale coo
perativelor agricole de 
producție din localită
țile Pricaz, Aurel Vlai- 
cu, raionul Orăștie, ia" 
în încheiere la muzeul 
regional din Alba Iulia.

In după-amiaza ace
leiași zile, tovarășul 
Alexandru Drăghici a 
participat la adunarea 
de dezbatere a proiec
telor de Directive, care 
a avut loc la uzina 
„Victoria" Călan. In 
hala secției mecanice a

uzinelor au fost pre
zenți peste 2 500 de si- 
derurgiști, lucrători de 
la G.A.S. Călan, țărani 
cooperatori din locali
tățile Strei, Batiz, Sîn- 
crai, Pricaz, Beriu, 
Săcel.

Au luat cuvîntul A- 
DOLF DRUCKER, di
rectorul uzinelor „Vic
toria" Călan, maistrul 
GHEORGHEANDREA și muncitorul REMUS 
JUDELE de la a- 
ceeași uzină, inginer 
agronom MARIA DO- 
GARU de la coopera
tiva agricolă de pro
ducție Pricaz, GHEOR
GHE ANDRIȘ, preșe
dintele cooperativei a- 
gricole de producție 
Beriu, și GHEORGHE 
BARBU, președintele 
cooperativei agricole 
de producție Strei.

Cuvîntarea tovarășu
lui Alexandru Dră
ghici a fost subliniată 
de puternice și însu
flețite aplauze.

La încheierea celor 
două adunări s-a dat 
citire telegramelor a- 
dresate Comitetului 
Central al partidului, 
în care se exprimă 
năzuințele, hotărîrea 
fermă a oamenilor 
muncii din regiunea 
Hunedoara de a înde
plini cu cinste preve
derile proiectelor de 
Directive.

Nicolae PANTILIE

Cuvintările tovarășului Alexandru Drăghici

„Iată filonul. începem dinamitarea". Discuție obișnuită între minerii brigăzii conduse de Grigore Moț de la 
complexul minier Moldova Nouă Foto : Agerpres

Victor DELEANU 
coresp. „Scînteii"

LEGEA FUNDAMENTALĂ
A ROMÂNIEI SOCIALISTE
SOARTA POATE 
FI STÂPiNITĂ

„Liber și stăpîn pe soarta sa” — 
îmi place cum sună aceste cuvinte și 
mai ales îmi place realitatea pe care 
o reflectă ele.

Soarta de ieri am cunoscut-o. De 
copil, am fost în același timp și mun
citor și șomer. Nu are rost să mai 
amintesc fot ce am suferit, dar un lu
cru e sigur : nimeni, chiar dacă ar fi 
vrut, nu putea să garanteze oameni
lor că vor putea trăi omenește, că 
vor avea ce munci, nimeni nu putea 
să prevadă unde va fi economia țării 
peste un număr de ani.

Dar lucrurile s-au schimbat de 
mult, poporul este liber și stăpîn în 
țara sa, și pe soarta sa. Eu lucrez 
în industria care scoate autocamioa
ne. Din 1950, numărul oamenilor ce 
lucrează aici s-a dublat, iar produc
ția, desigur, a sporit și mai mult, ca
litatea autocamioanelor noastre este 
din ce în ce mai bună. Toate uzinele 
brașovene, ca și cele din restul țării, 
sînt în plină dezvoltare, primesc noi 
contingente, au pe lîngă ele școli pro
fesionale. Toate astea înseamnă că în 
următorii cinci ani soarta a aproape 
jumătate de milion de oameni 
(400 000) se va schimba, ei vor veni 
de la sate și vor întări rîndurile cla
sei muncitoare. Aș putea da și alte 
exemple, dar le cunoașteți la fel de 
bine ca mine, și ele înseamnă schim
barea soarfei oamenilor, asigurarea 
viitorului, viața din ce în ce mai bună

pehfru foți — așa cum reiese din 
proiectele de Directive. Amin
tesc de ele pentru !- că marile 
planuri făptuite de partid sînt instru
mentul care ne ajută să folosim liber
tatea noastră, să fim cu adevăraf stă— 
pîni pe bogăția țării, să ținem bine 
bara de direcție, să facem viitorul să 
arate așa cum vrem noi.

loan MARIN
maistru, uzinele „Steagul roșu"

DREPTURI CARE 
AU DEVENIT 
0 OBIȘNUINȚA

Constituția statornicește drepturi 
care au devenit pentru noi o obiș
nuință, fac parte din viața noastră de 
toate zilele.

Așa sînt prevederile cu privire la 
egalitatea în drepturi a cetățenilor, 
independent de naționalitate. Tră
iesc la Tîrgu Mureș, în miezul regiu
nii Mureș-Autonomă Maghiară, și 
simt „pulsul" frumoasei dezvoltări 
a învățămîntului, a culturii, avem 
aici în oraș două teatre, unul româ
nesc, altul maghiar, iar orașul, cu trei 
institute de învățămînt superior, poa
te fi socotit un adevăraf centru uni
versitar. Institutul medico-farma- 
ceutic are peste 1 000 de sfudenți 
și a dat peste două mii de absol
venți. întreg tabloul economiei din 
regiune, al grijii pentru populație, al

vieții pe care o duce, e complet 
schimbat.

Eu asta voiam să subliniez : egali
tatea noastră este o egalitate în bine. 
Este o egalitate de frați ce împart 
nu sărăcia, ci munca producătoare de 
avuție și fericire. Azi sîntem egali în 
calitate de cetățeni ai României so
cialiste a anului 1965, dar peste cinci 
ani, cînd împlinirea marelui plan 
schițat în Directive va fi devenit fapt, 
vom fi egali în drepturi într-o țară 
și mai înfloritoare. Egalitatea noastră 
este o egalitate a oamenilor care 
clădesc și muncesc împreună, în 
deplină încredere, avînd aceleași nă
zuințe, aceleași izbînzi.

prof. dr. Puskăs GYORGY 
prorector
al Institutului medico-farma- 
ceutic din Tîrgu Mureș

Pag. Il-a

Conferința 
organizației 
regionale 
de partid 
Suceava

de AUREL BARANGA

Raportat la etimologie, ter
menul derivă din două iniția
le: „S. N.“ — vrînd să sem
nifice „sans noblesse", fără noblețe, noțiunea echivalîn- 
du-se într-o traducere numai 
aparent aproximativă cu mitocănii.

Mă văd obligat la referințe 
erudite, fiindcă am auzit deu
năzi pe un oarecare spunînd 
despre un al treilea: „e snob"
— și i-am surprins în glas nu 
o nuanță de dispreț, cum era 
firesc, ci una de admirație se
cretă care m-a descumpănit. 
Cum să prețuiești o infirmi
tate? Cineva care mă privește 
peste umăr cînd scriu mă în
treabă nedumerit: „adică?" În
seamnă că termenul se cere 
.explicat.

M-arn întîlnit acum cîteva 
zile cu prietenul meu arhitec
tul. Are douăzeci și șapte de 
ani, o diplomă meritorie, o 
frizură plastică și un zîmbet 
superior „de generație", in 
colțul gurii. Ieșeam dintr-o li
brărie de pe Calea Victoriei. 
M-a acostat cu un soi de fa
miliaritate dezinvoltă; fiindcă 
prietenul meu practică un stil 
de inefabilă indiferență față 
de bunele maniere. îmi ia deci 
din mînă volumul proaspăt 
cumpărat, citește titlul cărții
— un Balzac — și încreme
nește în mijlocul străzii în
tr-o poză de stupefacție și 
compătimire! „Cum, nene, asta 
cumperi? Cine mai umblă la 
bărboșii ăștia?".

Tac umilit de infirmitatea 
mea intelectuală, caut să mă 
reculeg, fac cîțiva pași îm
preună cu arhitectul meu vo
lubil pînă la magazinul alătu
rat. Mă aflu însă, fără îndo
ială, într-o zi nefastă, și există 
asemenea zile, fiindcă am in
spirația nefericită să intru în 
prăvălia cu instrumente mu
zicale și discuri ca să caut o 
„Rapsodie" de Enescu. La au
zul cererii mele, arhitectul se 
prăbușește definitiv într-o 
prăpastie de dezolări. Zîmbe- 
tul „de generație" i-a dispă
rut, chipul i-a luat înfățișarea 
unei măști funerare. Ca să se 
salveze din marasm, cere vîn- 
zătoarei tot ce are din Schon
berg, Webern și Alban Berg: 
„fiindcă trebuie să înțelegi — 
îmi spune — în epoca noastră 
(și i-a reapărut zîmbetul din 
colțul gurii), în afara muzicii 
dodecafonice sau concrete, 
nu se mai poate ascul
ta nimic". Tac penali
zat. zguduit în convingerile 
mele estetice ftindamentale...(Continuare în pag. a III-a)

La începutul cuvîntării rostite la adunarea de la clubul „Siderur- gistul" din Hunedoara, tovarășul Alexandru Drăghici a transmis furnaliștilor, oțelarilor, laminato- rilor, minerilor, constructorilor și celorlalți oameni ai muncii hune- doreni un călduros salut din partea conducerii partidului și personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, prim-șecretar al Comitetului Central al P.M.R.Proiectele Directivelor Congresului al IV-lea — a’spus vorbitorul — reprezintă un program vast și mobilizator, care îmbrățișează toate laturile vieții economice și sociale, fiind menite să marcheze o nouă și importantă etapă în făurirea societății socialiste în patria noastră. Oamenii muncii își manifestă aprobarea și adeziunea lor profundă față de documentele Congresului al IV-lea al partidului. Trăsătura esențială a acestor documente constă în realismul o- biectivelor stabilite, conținutul lor științific, întemeiat pe posibilitățile concrete ale țării și pe aplicarea creatoare la condițiile noastre a învățăturii marxist-leniniste.Reliefînd rezultatele remarcabile obținute în toate ramurile industriei în anii șesenalului, vorbitorul a arătat că acestea constituie o strălucită confirmare a justeței politicii partidului de industrializare socialistă a țării. în decursul ultimilor șase ani s-a accentuat procesul de diversificare a ramurilor și subramurilor industriale, a crescut complexitatea și varietatea produselor realizate, capacitatea industriei de a valorifica la nivel superior resursele naturale ale țării.După ce a felicitat pe siderur- giștii hunedoreni și celelalte colective de întreprinderi din localitate pentru succesele obținute în cinstea Congresului partidului, tovarășul Alexandru Drăghici a înfățișat pe larg obiectivele de dezvoltare ale economiei socialiste în noul plan cincinal, subliniind accentul deosebit care se va pune în continuare pe creșterea cu prioritate a producției mijloacelor de producție, concomitent cu sporirea și perfecționarea continuă a producției bunurilor de consum. Pe baza proiectelor de Directive, a spus vorbitorul, se deschid noi și mari perspective dezvoltării e- conomice a regiunii Hunedoara, care este chemată să aducă o contribuție de seamă îndeosebi la sporirea producției de cărbune, minereuri, energie electrică și metal. în anii următori, în regiune se vor deschide noi mine, vor fi construite și puse în funcțiune noi a- gregate siderurgice, centrale electrice și alte obiective industriale de mare importanță.După cum prevăd proiectele de Directive, printre sarcinile viitorului cincinal se află realizarea în anul 1970 a unei producții de' 4,1 milioane tone fontă, 6,3 milioane tone oțel și 4,4 milioane tone laminate. Un rol hotărîtor în înfăptuirea acestor importante obiective va reveni — alături de Combinatul siderurgic din Galați, în curs de construcție — Combinatului siderurgic Hunedoara.De importanță excepțională sînt sarcinile ce revin întregului colectiv al combinatului în crearea și asimilarea de noi mărci de oțeluri aliate și înalt aliate, noi tipodimen- siuni de laminate, în îmbunătățirea calității oțelurilor. Stă în puterea colectivului de siderurgiști de aici de a îndeplini cu cinste această sarcină pusă de partid, a spus vorbitorul. Pentru aceasta se cere însă ridicarea continuă a nivelului de calificare, îmbogățirea permanentă a cunoștințelor profesionale, pentru ca fiecare să învețe să-și însușească la perfecție tehnica nouă

pentru a stăpîni și folosi cu cele mai bune rezultate utilajele și instalațiile moderne.La creșterea producției de metal sînt chemați, de asemenea, să-și aducă o contribuție sporită minerii din Ghelar și Teliuc. Prin aplicarea în viață a prevederilor proiectelor de Directive se vor executa importante lucrări de deschidere și de pregătire care vor spori rezervele industriale de minereuri; se vor extinde metodele și procedeele avansate de producție și se va continua dotarea locurilor de muncă cu utilaje de mare randament. Este necesar ca minerii să-și sporească eforturile pentru creșterea productivității muncii în abataje și pentru îmbunătățirea conținutului de metal în minereul extras.în continuare vorbitorul s-a o- prit pe larg asupra prevederilor din proiectul de Directive privitoare la ridicarea continuă a bunăstării celor ce muncesc — obiectiv fundamental al politicii partidului și statului nostru.Referindu-se la interesul deosebit cu care comuniștii și toți oamenii muncii au primit proiectul de Statut al partidului, tovarășul Alexandru Drăghici a spus : Hotărîrea plenarei C.C. al P.M.R. de a propune celui de-al IV-lea Congres ca partidul nostru să poarte denumirea de Partidul Comunist Român a avut un puternic ecou în întreaga țară, această denumire evocînd tradițiile glorioase ale luptelor revoluționare duse sub conducerea comuniștilor de clașa muncitoare și celelalte forțe progresiste din țara noastră împotriva exploatării și asupririi bur- ghezo-moșierești, pentru idealurile de libertate ale poporului nostru.Referindu-se Ia unele probleme ale politicii internaționale, vorbitorul a spus că intervenția militară a S.U.A. în Vietnamul de sud și bombardarea Republicii Democrate Vietnam sînt acte de agresiune deschisă, condamnate de întreaga omenire. Alături de celelalte țări socialiste, Republica Populară Română este pe deplin solidară cu lupta eroică a poporului vietnamez, cere respectarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Democrate Vietnam, retragerea trupelor americane din Vietnamul de sud și respectarea dreptului legitim al poporului vietnamez de a-și hotărî singur soarta.Țara noastră, a relevat vorbitorul, așază la baza relațiilor sale externe respectarea principiilor suveranității și independenței popoarelor, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, considerînd că aplicarea neștirbită a acestor principii este o cerință esențială a încrederii între popoare și a desfășurării normale a vieții internaționale.La adunarea de la Călan, după ce a transmis un călduros salut din partea conducerii partidului, tovarășul Alexandru Drăghici a spus : Și aici, ca și la adunarea de la Hunedoara, dezbaterea proiectelor de Directive a constituit un prilej de caldă șl unanimă aprobare a politicii P.M.R., de puternică manifestare a unității în jurul partidului, a dragostei și atașamentului față de conducerea sa încercată, a voinței de luptă a oamenilor muncii pentru înfăptuirea sarcinilor mărețe stabilite de partid pentru următoarea etapă a desăvîrșirii construcției socialiste în patria noastră. S-au făcut numeroase propuneri, menite să ducă la valorificarea cit mai deplină a resurselor din regiune, în scopul traducerii în viață a noilor sarcini trasate de partid.Dacă apreciem succesele Importante dobîndite de siderurgiștii

din orașul Călan, ținem să subliniem totodată posibilitățile existente aici, prin a căror valorificare se pot obține rezultate și mai mari în producție. în mod deosebit trebuie să manifestăm maximum de preocupare pentru realizarea obiectivelor prevăzute în planul de investiții la termenele stabilite, astfel ca ele să intre în funcțiune cit mai repede și să atingem parametrii proiectați. Este necesar să se ia măsuri pentru urgentarea dării în exploatare a unor asemenea lucrări cum sînt instalații de hidroaliaj de la turnătoria de lin- gotiere, extinderea depozitului mecanizat de cocs și calcar și construcția modelăriei de Ia uzina „Victoria" din localitate.Vorbitorul a relevat că o mare atenție va fi acordată în viitorii 5 ani dezvoltării agriculturii pentru creșterea simțitoare a producției agricole vegetale și animale și punerea în valoare a marilor rezerve existente în această ramură a e- conomiei naționale. Din dezbaterile proiectelor de Directive cu țăranii cooperatori, lucrătorii din G.A.S.- uri și S.M.T.-uri din regiune a reieșit că, deși s-au obținut succese de seamă în creșterea producției agricole, aici există posibilități pentru obținerea de sporuri mai mari la producția de grîu, porumb, cartofi. Pentru aceasta, organizațiile de partid, conducerile unităților agricole socialiste trebuie să urmărească cu răspundere luarea de măsuri pentru fertilizarea solului, amplasarea rațională a culturilor, executarea tuturor lucrărilor la timp și în condiții optime. Va trebui generalizată experiența acumulată de unitățile agricole socialiste fruntașe și să ajutăm în permanență cooperativele agricole de producție pentru ca fiecare dintre ele să devină mai bogată, mai puternică, să asigure membrilor săi un trai tot mai îmbelșugat.Regiunea Hunedoara dispune de condiții favorabile și este cunoscută ca o regiune cu tradiție în creșterea animalelor. Posibilitățile e- xistente nu sînt totuși valorificate în întregime. Consiliile de conducere ale cooperativelor agricole de producție, cadrele de specialiști, țăranii cooperatori sînt datori să acorde toată atenția întreținerii pășunilor și fînețelor naturale, sporirii cantităților de furaje, ceea ce reprezintă esențialul în creșterea numărului de animale și a producției de carne, lapte și de alte produse animaliere.După ce a relevat măsurile prevăzute în proiectele de Directive pentru ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii de la orașe și sate, vorbitorul a spus : Zilele a- cestea a fost publicat proiectul de Constituție al Republicii Socialiste România. Noua Constituție, lege fundamentală a statului nostru socialist, consfințește marile cuceriri obținute de poporul român sub conducerea partidului, proclamă că Republica Socialistă România este stat al oamenilor muncii de la o- rașe și sate, suveran, independent și unitar. Adoptarea noii Constituții va constitui o victorie de însemnătate istorică a poporului român, va asigura ridicarea pe o treaptă superioară a orînduirii socialiste, va stimula și mai mult entuziasmul și energia creatoare a întregului popor.In încheiere, vorbitorul și-a exprimat încrederea deplină că fur- naliștii. oțelarii, minerii, constructorii, țărănimea cooperatistă și ceilalți oameni ai muncii din regiune vor consacra întregul lor elan și capacitate de muncă, hărnicia și talentul lor înfăptuirii marilor o- biective ce vor fi stabilite de Congresul al IV-lea al partidului.
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Lucrători de pădure din munții Domelor și Bistriței, muncitori, ingineri și tehnicieni de la Combinatele de industrializare a lemnului și de celuloză și hîrtie din Suceava, textiliști de la Botoșani și Fălticeni, țărani cooperatori, mecanizatori, specialiști din agricultură — delegați la conferința organizației regionale de partid Suceava, care a avut loc la 25—26 iunie — au analizat cu spirit de răspundere și competență activitatea desfășurată de organele și organizațiile de partid pe perioada ce a trecut de la ultima conferință și pînă în prezent. Lucrările conferinței au prilejuit o amplă trecere în revistă a realizărilor obținute de comuniști și ceilalți oameni ai muncii din regiune, dezbaterea aprofundată a sarcinilor ce le revin în lumina proiectelor de Directive și proiectului de Statut. Delegații au exprimat adeziunea unanimă a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din regiune la mărețul program de înflorire a patriei noastre socialiste.Darea de seamă, prezentată de tovarășul Ene Țnrcanu, prim-se- cretar al comitetului regional de partid, a înfățișat tabloul dezvoltării economiei în anii șesenalukii și a relevat largile perspective ce i se deschid în viitorul ■ cincinal, sarcinile de deosebită însemnătate care stau în fața organelor și organizațiilor de ■ partid, a tuturor oamenilor muncii, în lumina proiectelor de Directive.Datorită politicii partidului de industrializare socialistă, de ridicare a tuturor regiunilor țării la o viață înfloritoare, regiunea Suceava — în trecut una din cele mai înapoiate — cunoaște o puternică dezvoltare. îtF perioada 1960—1964 s-au alocat regiunii fonduri pentru investiții în valoare de 5,121 miliarde lei. Pe harta regiunii au apărut încă 27 de întreprinderi și secții noi, înzestrate cu tehnică modernă, iar producția globală industrială a fost anul trecut de 4,2 ori mai mare ca în anul 1959. Ritmul de creștere a producției industriale a fost în anul 1964 cu 15 la sută mai mare decît în 1963. Oamenii muncii din regiune se mîndresc cu Combinatul de hîrtie și celuloză din lunca Sucevei, Complexul minier Leșul Ursului,, obiectiv, de. mare însemnătate pentru economia națională, intrat . recent în producție, cu Fabrica de zahăr Bucecea, Uzina mecanică Suceava și alte întreprinderi care au sporit capacitatea industrială și puterea economică a regiunii. O mare a- tenție s-a dat lărgirii bazei de materii prime, intensificării explorărilor miniere.O dată cu succesele obținute în dezvoltarea industrială, și strîns legat de aceasta, și-au schimbat înfățișarea satele regiunii. Datorită sprijinului acordat de stat, s-a dezvoltat, an de an, baza tehnică materială a agriculturii. Au fost construite două noi stațiuni de mașini și tractoare ; pe ogoarele regiunii lucrează în prezent aproape 4 000 de tractoare, numărul semănătorilor a ajuns la 3 300, iar al combinelor la i 250.Realizări importante s-au obținut și în domeniul social-cultural. Orașele și satele regiunii cunosc o dezvoltare rapidă. înfățișarea orașului Suceava șl a altor localități urbane, date uitării în trecut, se schimbă de la o zi la alta. Apar construcții industriale moderne, cartiere de tocuințe confortabile, străzi largi', se extinde rețeaua de alimentare cu apă și canalizare.Relevînd succesele obținute în îndeplinirea sarcinilor de plan, darea de seamă s-ă referit lă rezervele mari existente privind ridicarea calității produselor, a subliniat sarcinile importante ce se desprind din proiectul de Directive și din proiectul de Statut pentru organizațiile de partid. Realizarea acestora impune perfecționarea continuă a stilului și metodelor de muncă ale organizațiilor de partid.Patrimoniul forestier constituie una din bogățiile principale ale regiunii. De aceea, numeroși delegați au acordat o mare atenție problemelor legate de gospodărirea rațională a fondului forestier și valorificarea superioară a masei lemnoase.Ing. Spiridon lonescu, directorul D.R.E.F.-Suceava, a arătat că refacerea patrimoniului forestier a stat în centrul preocupărilor organelor și organizațiilor de partid. Deși se taie mai puțină pădure, cantitatea de produse superioare crește de la an la an. Sortat mai rațional, cu mai puține pierderi, lemnul este , prelucrat în întreprinderi moderne care pun în
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valoare această importantă bogăție Pe primele cinci luni ale a- cestui an. întreprinderile forestiere au dat beneficii peste plan în valoare de 3 416 000 lei, iar economiile la prețul de cost se ridică la peste 4 milioane lei.Cu toate rezultatele bune obținute sînt încă mari rezerve în ceea ce privește valorificarea superioară a masei lemnoase. Vorbitorul a subliniat necesitatea ca organizațiile de partid, conducerile întreprinderilor să se ocupe în mai mare măsură de problemele de Organizare a muncii, de depozitarea lemnului și cherestelei. De asemenea, el a cerut să se ia măsuri privind folosirea Ia întreaga capacitate a mecanismelor și utilajelor din exploatări (funi- culare, ferăstraie mecanice, tractoare rutiere etc.).Referindu-se la unele probleme legate de îmbunătățirea activității în economia forestieră, ing. Alexandru Iliescu, prim-secretar al Comitetului raional de partid Cîm- pulung Moldovenesc, și Ion Tărni- ceru, președintele consiliului regional sindical, au propus ca organele centrale de resort să studieze posibilitatea înființării unei școli de tehnicieni silvici. Vorbitorii și-au argumentat propunerea prin necesitatea sporirii numărului de cadre cu pregătire medie care să conducă Cu competență activitatea de producție.Avînd încă proaspătă imaginea evenimentului sărbătoresc de dare în producție, înainte de termen, a unuia dintre obiectivele importante ale șesenalului, Complexul minier Leșul Ursului, ing. Emilian Anto- nesei, directorul întreprinderii mi- niere-Suceava,. a arătat că în felul acesta se va asigura baza-de materii prime pentru producția de cupru și îngrășăminte chimice. Scoțînd în evidență importanța prevederilor din proiectul de Directive cu privire la valorificarea superioară ’ a rezervelor de minereuri neferoase, vorbitorul a arătat că în acest scop vor fi luate măsuri privind cunoașterea cît mai complexă a formei zăcămîn- tului, aplicarea pușcării selective în abataj, sprijinirea spațiului excavat cu grinzi și plăci din beton armat etc. Tov. Maria Rațiu. secretara comitetului de partid de la uzinele textile „Moldova", din Botoșani, după cp a arătat că întreaga producție a anului 1963 se realizează în prezent la filatură numai în 5' luni, iar la țesătorii în 3 luni, a insistat asupra necesității ca în viitor să se acorde o mai mare atenție calificării lucrătorilor din uzină. Pentru îmbogățirea cunoștințelor noilor promoții de muncitori, ea a propus prelungirea perioadei de școlarizare a acestora.Punînd în discuția conferinței unele probleme legate de activitatea constructorilor, ing. Alexandru Manoliu, directorul Trustului regional de construcții, și Constantin Moroșanu, prim-secretar a) Comitetului orășenesc de partid Botoșani, au arătat că în utiimă perioadă s-a îmbunătățit calitatea lucrărilor pe șantiere. Totodată, "ei au subliniat unele dintre sarcinile de viitor ale organizațiilor de partid de pe șantiere : desfășurarea u- nei susținute munci politice în rîn- dul constructorilor, în majoritate tineri ; exercitarea unui control e- ficienț pentru prevenirea și înlăturarea unor deficiențe legate de organizarea muncii pe șantierele de. construcții. .în .lumina, prevederilor dîn proiectul de Directive cu privire la realizarea planjilui de investiții, accelerarea ritmului de execuție, vorbitorii au propus ca beneficiarii de lucrări să asigure din timp documentațiile, să se înlăture întîrzierile în aprobarea avizelor și amplasamentelor. în același timp, vorbitorii au propus studierea posibilității de micșorare a numărului de unități de construcții în cuprinsul regiunii, ceea ce. ar contribui la micșorarea cheltuielilor de organizare a șantierelor.Un loc important în cadrul lucrărilor conferinței l-au ocupat problemele agriculturii, dezbaterea sarcinilor trasate în acest domeniu de proiectul de Directive.Ajutorul multilateral acordat de către stat, munca harnică a țăranilor cooperatori, a lucrătorilor din G.A.S. și S.M.T., a specialiștilor au făcut ca unitățile agricole să sporească an de an producția de cereale și- plante tehnice, să obțină rezultate tot mai bune în mărirea efectivelor de animale. Numeroși delegați la conferință s-au ocupat de problemele întăririi economico-organizatorice a cooperativelor agricole, de ridicarea rolului organizațiilor de partid în viața acestor unități.

SUCEAVA. Combinatul da celuloză și hirtie Foto; Agerpre»

Eroul Muncii Socialiste Mihai Bîrliga, președintele cooperativei agricole din comuna Roma, a subliniat că recenta Hotărîre a C.C al P.M.R și a Consiliului de Miniștri privind îmbunătățirea regimului de valorificare a produselor vegetale și animale, reprezintă un stimulent puternic pentru creșterea producției agricole, contribuind la ridicarea nivelului de trai al țărănimii, Ia îmbunătățirea aprovizionării populației cu produse agroalimentare. Relatînd din experiența acestei unități, el a arătat că în cadru! măsurilor pentru sporirea producției la ha, în centrul atenției țăranilor cooperatori a stat folosirea rațională a •fondului funciar. Din inițiativa organizației de bază și cu sprijinul specialiștilor, s-a întreprins o largă acțiune de valorificare a terenurilor în pantă, erodate și slab productive. Pe aceste suprafețe s-au plantat 73 ha cu viță de vie și 106 cu pomi fructiferi. Fiecare hectar cultivat în acest mod a adus cooperativei un venit de peste 18 000 lei. în viitor vom chibzui Ca spațiile dintre pomii din. livezile tinere să fie folosite cît mai rațional, cultivîndu-Ie cu fasole. bob, mazăre, borceag. facelia pentru albine.îng. Constantin Gorgan, de la cooperativa agricolă din Salcea, a subliniat rolul aplicării metodelor agrotehnice înaintate în realizarea de recolte sporite la hectar. Anul trecut, cooperativa a obținut 3 183 kg la porumb, 20 041 kg la cartofi, 24 700 kg la sfecla de zahăr la ha. Pentru folosirea celor mai bune soiuri și hibrizi de plante, în funcție de condițiile pedoclimatice ale fiecărei unități, vorbitorul a făcut o serie de propuneri privind producerea și repartizarea mai judicioasă a semințelor. Totodată, el a subliniat necesitatea ca în cadrul consiliilor agricole să se studieze problemele legate de mai buna valorificare a surselor de apă pentru extinderea suprafețelor irigate.Ținînd seama de marile posibl-
Cuvîntarea tovarășului Mihai DaleaDupă ce a transmis conferinței regionale și tuturor comuniștilor din regiune un călduros salut și urări de noi succese din partea Comitetului Central al partidului, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, prim-secretar al Comitetului Central, vorbitorul a subliniat că discuțiile care au avut loc în cadrul conferinței au fost rodnice și pline de învățăminte. Darea de seamă a comitetului regional de partid s-a referit la cele mai importante laturi ale activității politice și economice, a evidențiat succesele remarcabile obținute de oamenii muncii din regiunea Suceava, lipsurile care s-au manifestat în u- nele locuri și a indicat măsuri pentru îmbunătățirea activității, pentru ridicarea muncii de partid pe o treaptă mai înaltă. Cei care au luat cuvîntul au reliefat cu Competență rezultatele muncii lor, metodele folosite, neajunsurile ce urmează a fi remediate.Conferința organizației regionale de partid a exprimat puternic entuziasmul și aprobarea unanimă a comuniștilor și a tuturor oamenilor muncii din regiune față, de linia generală a partidului, față de proiectele de Directive și proiectul de Statut.Ne aflăm în preajma unui’ eveniment de importanță istorică în viața partidului și a întregului popor — Congresul al IV-lea al P.M.R., care va face bilanțul activității rodnice și multilaterale desfășurate de partid, bilanțul mărețelor succese obținute de oamenii muncii în anii care aii trecut de la cel de-al III-lea Congres și va stabili obiectivele de dezvoltare în continuare a țării pentru prosperitatea României socialiste.Referindu-se la amploarea dezbaterilor în legătură cu proiectele de Directive, la aprobarea unanimă, entuziastă a programului minunat de înflorire a patriei, vorbitorul a subliniat că aceasta demonstrează încrederea nețărmurită și atașamentul poporului față de partid și conducerea sa, profundul democratism al orînduirii noastre, expresie a participării celor mai largi mase la elaborarea politicii de dezvoltare economică și socială a țării, la conducerea treburilor statului. 

lități existente în regiune pentru dezvoltarea zootehniei, conferința a scos în evidență necesitatea îmbunătățirii structurii șeptelului și a creșterii productivității acestuia, precum și a asigurării unei baze furajere îndestulătoare și de calitate.Ing. Vasile Apetroaie, președintele Consiliului agricol raional Să- veni, și medicul veterinar Constantin Piroiu, președintele Consiliului agricol raional Cîmpulung Moldovenesc, au analizat problemele legate de mai buna organizare- a reproducției la animale, grija față de tineretul provenit din prăsilă proprie. dezvoltarea bazei furajere prin introducerea în cultură a unor plante’ de nutreț valoroase, îmbunătățirea pajiștilor naturale. în raionul Săverii. suprafața cultivată cu lucerna, spârcetă, borceag se va dubla față de anul trecut. în raionul Cîmpulung Moldovenesc, s-au executat lucrări de supraîn- sămînțare și fertilizare pe o suprafață de circa 3 500 ha pășune. Pentru îmbunătățirea pajiștilor naturale, vorbitorii au făcut propunerea ca fiecare unitate agricolă să-și producă necesarul de semințe pentru culturile furajere prin organizarea loturilor șemincere. Totodată, S.M.T.-urile să fie dotate cu mașini pentru cultivarea și recoltarea plantelor furajere ; să se studieze posibilitatea producerii unor utilaje pentru lucrări de ameliorare și întreținere a pășunilor alpine.Vorbind despre organizarea muncii în fermele de animale, tov. Petru Cărămidaru, președintele cooperativei agricole din comuna Sîrbi, s-a referit la preocuparea comitetului de partid și a consiliului de conducere pentru aplicarea unor forme eficiente de sporire a cointeresării lucrătorilor din sectorul zootehnic, ceea ce a dus la permanentizarea îngrijitorilor și la obțiherea Unor producții ridicate. Anul trecut, de la fiecare vacă furajată s-au obținut cîte 2 616 1 lapte. El a propus Consiliului Superior al Agriculturii și consiliilor a-

în cuvîntul său, după ce a trecut în revistă succesele obținute în dezvoltarea economiei naționale, tovarășul Mihai Da- lea a subliniat că la aceste rezultate au contribuit și oamenii muncii din regiunea Suceava. Planul pe primul semestru al anului acesta a fost realizat cu 6 zile înainte de termen. Angajamentele luate de ei în cinstea Congresului al IV-lea sînt îndeplinite cu succes, au fost realizate importante cantități de produse peste plan, de calitate superioară, s-au obținut zecj de milioane de lei beneficii peste plan.în continuare, vorbind despre puternicul avînt pe care-1 va înregistra economia națională prin înfăptuirea prevederilor proiectelor de Directive, tovarășul Mihai Dalea a spus : Marile obiective stabilite de partid impun organizațiilor de partid, tuturor comuniștilor, să analizeze cu înalt spirit de răspundere activitatea desfășurată pînă acum, să perfecționeze continuu metodele de muncă pentru a putea face față cu succes sarcinilor mari ce ne revin în viitorii ani. Va trebui să depunem toate eforturile pentru a descoperi' și valorifica rezervele și posibilitățile de care dispunem.în ultimii ani s-au investit sume importante pentru dezvoltarea economiei. în perioada care urmează, vor fi alocate fonduri și mai mari, o parte din acestea revenind regiunii Suceava. De aceea, e necesar să fie examinat cu toată a- tenția felul cum sînt folosite mijloacele bănești și materiale, cum e îndeplinit planul de investiții. Anul trecut, deși pe ansamblul regiunii realizările au fost pozitive, s-au vădit și unele neajunsuri, despre care s-a amintit de altfel atît în darea de seamă cît și în cuvîntul unor delegați. Comitetul regional, comitetele raionale, organizațiile de partid, toți comuniștii vor trebui să urmărească permanent și cu mai multă grijă felul cum se folosesc mijloacele alocate pentru a da la timp în funcțiune obiectivele planificate. Cu cît acestea vor fi construite într-un timp mai scurt, cu atît economia noastră națională va dispune de mai multe bunuri materiale, de mai mari posibilități de dezvoltare. 

gricole regionale să acorde o mai mare atenție problemelor legate de cointeresarea în muncă a țăranilor cooperatori.Referindu-se la însemnătatea măsurilor privind concentrarea și specializarea producției în G.A.S., folosirea metodelor industriale de creștere a animalelor, tov. Petre Serediuc, directorul gospodăriei de stat Leorda, a reliefat rezultatele obținute aci în sporirea producției și reducerea prețului de cost al cărnii de porc. Anul trecut, această unitate a obținut un beneficiu de peste 5 milioane de lei. Date fiind condițiile locale prielnice de dezvoltare a creșterii animalelor după metode industriale, vorbitorul a propus construirea unui combinat de creștere a porcilor în regiunea Suceava.Tov. Emil Bobu, președintele comitetului executiv al sfatului popular regional, s-a referit la unele probleme privind îmbunătățirea activității întreprinderilor de industrie locală ale sfaturilor populare, a cooperației meșteșugărești și de consum. Felonica Chel- muș, profesoară la Școala medie Gura Humorului, și dr. Maria-Va- lentina Rusu, secretara organizației de partid de la Spitalul raional Rădăuți, au analizat în cuvîntul lor sarcinile ce revin cadrelor didactice în educarea tinerei generații, problemele legate de îmbunătățirea asistenței sanitare.în legătură cu relațiile comerciale ale cooperativelor agricole cu diferite întreprinderi, tov. Victor Procopeț, președintele cooperativei agricole din Bălcăuți — Rădăuți, a criticat unele deficiențe care se manifestă la preluarea produselor de către unitățile contractuale ; el a propus ca decontarea cheltuielilor de transport pentru producția- marfă să se facă direct între I.R.T.A. și unitățile care contractează preluarea producției.în cadrul conferinței a luat cuvîntul și tov. Aspazia Vrabie, membră de partid din ilegalitate : „Am primit cu un sentiment de

Vorbitorul s-a referit apoi la necesitatea folosirii depline a utilajelor cu care sînt dotate întreprinderile, la întreținerea lor în perfectă stare de funcționare, condiție importantă pentru obținerea de produse corespunzătoare, cantitativ și calitativ.în continuare, tovarășul Mihai Dalea a subliniat necesitatea valorificării mai depline a resurselor naturale ale regiunii. Una din cele mai importante bogății ale regiunii Suceava sînt pădurile. Pornind de la realizările obținute, trebuie intensificate eforturile pentru gospodărirea rațională a fondului forestier, grăbirea lucrărilor de plantare a terenurilor degradate, valorificarea superioară și complexă a masei lemnoase, creșterea valorii pe mc de lemn exploatat, acor- dindu-se toată grija fasonării și scoaterii doborîturilor din pădure, pentru a nu se deprecia calitatea materialului lemnos.După ce s-a ocupat de prevederile proiectului de Directive privind agricultura, vorbitorul a insistat asupra necesității de a se înlătura deficiențele manifestate în unele unități agricole din regiune, subliniind că există mari posibilități de creștere a producției agricole prin folosirea mai rațională a pămîntului, combaterea e- roziunii solului și lărgirea suprafețelor arabile, folosirea semințelor de bună calitate, îmbunătățirea pășunilor și fînețelor. Asigurarea unei recolte bogate în acest an impune urgentarea lucrărilor de întreținere a culturilor prășitoare, executarea prașilelor pentru a se putea preveni unele efecte negative cauzate de întîrzierea însămîn- țărilor. Totodată, va trebui asigurată o mai largă cointeresare a cooperatorilor în efectuarea la timp și de calitate a lucrărilor, precum și în folosirea cu maximum de randament a mijloacelor mecanizate, mai ales în acele unități unde, dintr-un motiv sau altul, se resimte lipsa brațelor de muncă.Un sector deosebit de important al agriculturii în regiunea Suceava îl constituie creșterea animalelor. Desigur, au fost obținute rezultate bune în ce privește sporirea efectivului de bovine, porcine, ovine, totuși productivitatea animalelor e încă nesatisfăcătoare. Trebuie urmărită cu mai multă insistență sporirea ponderii vaci- 

mare bucurie hotărîrea plenarei Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român de a supune Congresului propunerea ca partidul nostru să poarte denumirea de Partidul Comunist Român. Aceasta este o denumire scumpă tuturor ; ea corespunde pe deplin trăsăturilor caracteristice ale partidului nostru, caracterizează conținutul întregii sale activități, corespunde etapei actuale de dezvoltare a societății noastre și țelului final al partidului — construirea societății comuniste".Tov. Gheorghe Dop, secretar al comitetului regional de partid. Dumitru Țambric, prim-secretar al Comitetului raional de partid Fălticeni, Ion Slătinaru, secretarul organizației de partid de la IPROFIL-Rădăuți, Ion Dragomir. secretar al comitetului regional U.T.M., au subliniat că îndeplinirea sarcinilor prevăzute în proiectul de Directive impune întărirea continuă a organizațiilor de partid, perfecționarea stilului lor de muncă, creșterea competenței și a capacității lor de organizare și mobilizare a maselor.în încheierea dezbaterilor, a luat cuvîntul tovarășul Mihai Dalea. secretar al C.C. al P.M.R.*Conferința a ales membrii noului comitet regional, ai comisiei de revizie și delegații la cel de-al IV-lea Congres al partidului. în prima sa ședință plenară, comitetul regional a ales în funcția de prim- secretar pe tovarășul Vasile Potop.Delegații la conferință au adoptat într-o atmosferă de puternică însuflețire textul unei telegrame adresate C.C. al P.M.R., în care se exprimă hotărîrea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din regiunea Suceava de a lupta neobosit pentru traducerea în viață a sarcinilor ce vor fi trasate de cel de-al IV-lea Congres al P.M.R.
Teodor MARIAN 
Nistor ȚUICU

lor în efectivul bovinelor, prin realizarea unui număr mai mare de vițele, creșterea în greutate a tineretului taurin destinat sacrificării și asigurarea bazei furajere.Vorbind în continuare despre prevederile proiectului de Statut al Partidului Comunist Român, tovarășul Mihai Dalea a subliniat necesitatea continuei perfecționări a stilului și metodelor muncii de partid. Comitetul regional de partid, comitetele raionale și orășenești, comitetele de partid și birourile organizațiilor de bază trebuie să se călăuzească în întreaga lor activitate după principiul muncii colective, principiu suprem al conducerii de partid. E necesar să se ridice la un nivel mai înalt munca de selecționare, creștere și repartizare a cadrelor, conducerea și îndrumarea organizațiilor de masă, o atenție deosebită acordîn- du-se organizației de tineret și sindicatelor.Referindu-se în continuare la probleme ale politicii internaționale, vorbitorul a arătat că partidul nostru și guvernul R. P. Române, așa cum subliniază Declarația C.C. al P.M.R. din aprilie 1964, militează consecvent pentru întărirea unității țărilor socialiste, a unității și coeziunii mișcării comuniste și muncitorești internaționale, sub steagul marxism-Ieninis- mului și internaționalismului proletar. Republica Populară Română acționează cu perseverență pentru promovarea principiilor coexistenței pașnice, întărirea colaborării internaționale pe baza respectării stricte a suveranității și independenței popoarelor, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne ale altor state.Partidul și guvernul nostru, întregul popor român condamnă cu hotărîre acțiunile agresive ale S.U.A. în Vietnam și cer încetarea lor imediată, exprimîndu-și deplina solidaritate cu lupta dreaptă a poporului vietnamez.în încheiere, tovarășul Mihai Dalea a arătat că poporul nostru întîmpină cel de-al IV-lea Congres al partidului cu un bogat bilanț de înfăptuiri, pe temelia cărora oamenii muncii, conduși de partid, vor dobîndi noi și remarcabile succese în înflorirea patriei socialiste.

Teatrul de operă șl balet : Lu
cia di Lamermoor (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Maro- 
zelle Nitouche (orele 19,30). Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd Schitu Măgureanu 
nr. 1) . Clipe de viață (orele 20), 
(Teatrul de vară din parcul He
răstrău) : Fii cuminte, Cristofor 1 
(orele 20,30). Circul de stat : 
Ailo. Ici Paris 1 (orele 20).

CINEMATOGRAFE
Laleaua neagră — film pentru 

ecran panoramic : Patria (9; 11,30; 
14; 16,30. 19; 21,30) Săritură in în
tuneric -. Capitol (completare Arta 
chineză de decupare — 9 30; 11,45; 
14; 16,30; 13.45; 21; la grădină — 
.orele 20.30) America, America 
(ambele serii) ; Luceafărul (10; 
13.15; 16 30 20) Grivlța (10; 13,15;
16,30; 19,45), Modern (10; 13,15;
16,30; 20) Fiul căpitanului Blood — 
cinemascop • Republica (9.45; 
11:45; 14; 16.15; 19; 21,15). Festival 
(8.45: 10.45; 13; 15,45; 18; 20,15),
Arenele l.ibeităttl (Parcul Liber
tății — orele 20.45). Melodia (10; 
12; 15; 17. 19; 21). Flamura (10; 12; 
14; 16: 18; 20). Ordinul Ana : Car- 
pati (10: 12. 14; 16: 18,K: 20.30). 
Can-Can — cinemascop ; Bucu
rești (9,30. 12 16; 18.30; 21). De doi 
hani violete : Expoziția realizări
lor economiei naționale a R.P.R. 
(Piața Scintel' — orele 20.15). Fe
roviar (9 30; 11,30: 13,45; 16; 13.15;
20.30) . Excelsior: (10: 12,15; 16,15;
18.45; 21,15) Femeia necunoscută : 
Victoria (8.45: 11,15; 13.45; 16,15;
18.45; 21 lSs Stadionul Dinamo 
(Sos. Ștefan cel Mare — orele 
20.15). Grădina ..Progresul" (Str. 
Ion Vldu nr. 5 — orele 20.30), 
Tomls (8.30. 11: 13,15; 16; 18,30; 21; 
la grădină — orele 20.30). Floreasca 
(10.30. 13. 15.30, 18; 20,30). Rab.v
Mătyâs : centra) (10; 12: 14; 16; 
18 15: 20.30) Giulestl (16: 18,15;
20.30) . Scaramouche — cinema
scop : Lumina (9: 11, 13; 15: 17; 
19: 21). Unirea (completare Gelozie
— 16; 18,15: la grădină — orele
20.30).  Hanka ■ Union (15.30: 18, 
20 30) Program pentru copii: 
Doina (orele 10 dimineața). Cînd 
Martin avea 14 ani : Doina (com
pletare Sănătate Takov — 11.30; 
14.30; 16,30 18.30; 20.30) Secolul
gîndlrli omenești — Locuința — 
Soare In sticlă — Pictînd natura
— Iosef Kelmonski — Artiști ama
tori Timpuri Noi (10—17 in con
tinuare : 19; 21) Pe urmele lui 
Ahmed : Cultural (completare 
Scoarțe populare — 16; 18,15; 20,30). 
Asta-i tot ce s-a întîmplat : în
frățirea între popoare (10,30: 16; 
18; 20). Volga (10: 12; 14,15; 16.30; 
18,45: 21) Nuntă cu peripeții : 
Dacia (completare Hemingway — 
9,15—16,15 în continuare ; 18,45; 
21). Drumul Sării (completare 
Celule amețite — 16; 18,15: 20,30). 
Joe limonada — cinemascop : Bu- 
zeștl (14: 16.15: 18,30). Nevasta nr. 
13 : Crîngași (16: 18,15; 20.30). Nu 
te atinge de fericire : Cosmos 
(completare Comandantul re
gimentului — 16; 18,15; 20.30).
Wlnnetou — cinemascon : Buceel 
(completare Eu și oglinda — 10; 
12.15; 16: 18 30; 21; la grădină - 
orele 20,30), Miorița (completare 
Gelozie - 9.30, 11.45- 14: 16.15:
18,.30.; 20.45). Arena circului :
Flacăra .(completate Smulse din 
împărăția sării - 16; 18,15; 20,30). 
Bine ați venit ! : Vitan (comple
tare Baletul negrii din Senegal — 
16; 18; 20) Spre culmi : Munca 
(10.30: 14.30; 16.30; 18,30; 20.30),
Rahova (15: 17; 19; la grădină — 
orele 20.30) Doi băieți ca pîlnea 
caldă • Popular (completare Dru
murile celui de-al cincilea conti
nent — 16: 18,15: 20,30) Roșu și 
negru (ambele serii) ; Arta (11: 16; 
19,15; la grădină — orele 20.15). 
Oliver Twist : Grădina „Doina*  
(Str. Doamnei nr. 9 — orele 20.30). 
Moșilor (15.30: 18: la grădină —
orele 20 30) Bufonul regelui: 
Grădina .Festival" (Pasălul Efo
rie — orele 20.30) Războiul vesel : 
Grădina „Buzestt" (Str. Buzești 
nr. 9-11 — brele 20.45) Logodni
cele văduve : Viitorul (comple
tare Gura lumii -4 16; 18,15; 20.30): 
Rachetele nu trebuie să decoleze
— clnemascon : Colentiria .(com
pletare Șapte secole mai tîrziu — 
16: 18: 20). Ne asumăm răspun
derea : Progresul (15,30; 18; 20,15). 
Cronica unul bufon : Lira (com
pletare Noi șl soarele — 15.30; 18: 
la grădină — orele 20.30). Fernand 
cow-boy : Ferentari (completare 
Comori de artă românească — 16; 
18,15; 20,30). Regina cîntecelor : 
Cotrocenl (13,45; 16; 18.30; 21)
Neamul Șoimăreștilor — cinema
scop (ambele serii) ; Pațea (com
pletare Șopîrle — 10; 16,15; 19.30). 
Diavolul deșertului : Grădina „Vi
tan" (Calea Dudeștl — orele 20,30). 
Ucigașii de femei : Grădina 
„Progresul-Parc" (Piața Libertății
— ore’.e 20,30). Cerul șl mocirla : 
Grădina „Colentina" (Șos. Colen- 
tlna nr. 84 — orele 20,15).

TELEVIZIUNE

Orele 19,00 — Jurnalul televi
ziunii. 19,20 — Pentru pionieri și 
școlar*  : Album artistic. 20,00 — 
Săptămina. 21,00 — Avanpremieră. 
21,10 — Șah. 21.20 — 8 compozitori, 
8 melodii. 22.00 — 30 de minute 
cu... ȘTEFAN CIUBOTÂRAȘU; 
In încheiere : buletin de știri, 
buletin meteorologic.

O _ *■?*  - K ' -1

e vremea

teri in țară • Vremea s-a men
ținut frumoasă șl călduroasă. Ce
rul a fost variabil în vestul tării 
și mal mult senin în est. Vîntul 
a suflat slab pînă Ia potrivit. 
Temperatura aerului la orele 14 
înregistra valori cuprinse între
21 de grade la Petroșeni șl 30 de 
grade la București tn București: 
Vremea a fost frumoasă, cu cerul 
mal mult senin. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit. Tempera
tura maximă a fost de 31 de 
grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 3, 4 și 5 iulie. In țară : Vre
mea se menține în general căl
duroasă. cu cerul variabil, mai 
mult noros în nordul țării, unde 
vor cădea averse locale. în rest 
averse izolate. Vînt slab pînă -la 
potrivit, predomlnînd din vest. 
Temperatura ușor variabilă. Mi
nimele vor fi cuprinse între 12 și
22 de grade, tar maximele între
23 șl 33 de grade, tn București : 
Vremea se ment ne călduroasă, 
cu cerul variabil, vîntul va sufla 
slab pînă la potrivit, predomi- 
nînd din vest. Temperatura ușor 
variabilă.
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HEZBATEREA PROIECTULUI DE CONSTITUȚIE

A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

LA C. C. S.
Joi a avut loc ședința plenară a Consiliului Central al Sindicatelor consacrată dezbaterii proiectului de Constituție a Republicii Socialist România. Au luat parte ca in<- ti președinții consiliilor regionale ale sindicatelor și alți activiști eu munci de răspundere.La dezbateri au luat cuvîntul numeroși participanți. Ei au subliniat entuziasmul și deplina aprobare cu care oamenii muncii din întreprinderi, de pe șantiere, ogoare și din instituții au primit proiectul rioii Constituții a țării, document de uriașă însemnătate ce consfințește mărețele victorii repurtate de poporul român în făurirea orînduirli socialiste, perspectivele luminoase ale patriei noastre. Pro- iec+'tl noii legi fundamentale a Roi iniei socialiste — au arătat vorbitorii — exprimă profundul democratism al orînduirii noastre, strînsa legătură dintre stat și masele largi ale poporului, participarea nemijlocită a acestora la gospodărirea treburilor țării. Ei au relevat însemnătatea prevederilor referitoare la dreptul cetățenilor de a se asocia în organizații obștești, la rolul și îndatoririle acestor organizații, menite să asigure participarea maselor populare la viața politică, economică, socială, culturală a Republicii Socialiste România și la exercitarea controlului obștesc, a prevederilor care pun în evidență grija pentru înfăptuirea principiului muncii colective — mărturie a caracterului democratic al vieții noastre de stat. Cu

LA UNIUNEA SCRIITORILOR
La Casa Scriitorilor din Capitală a avut loc joi după-amiază plenara lărgită a Uniunii Scriitorilor consacrată dezbaterii proiectului de Constituție a Republicii Socialiste România.în cadrul plenarei, conduse de Pop Simion, vicepreședinte al U- niunii Scriitorilor, au luat cuvîntul scriitorii Marcel Breslașu, Aurel Baranga, Dinu Săraru, Szem- ler Ferenc, Ov. S. Crohmălnicea- nu, Szasz lanos, Mihail Novicov, Adrian Maniu.Exprimîndu-și entuziasmul pentru noua denumire a statului nostru — „Republica Socialistă România", prevăzută în proiectul de

LA U, C. F. S,
Ieri a avut loc ședința plenară a Consiliului General al Uniunii de Cultură Fizică și Sport consacrată dezbaterii proiectului de Constituție a Republicii Socialiste România.Au luat parte membri și membri supleanți ai Consiliului General, președinți ai Consiliilor regionale, activiști sportivi, antrenori și sportivi fruntași, ziariști.Lucrările plenarei au fosț deschise de tov. Aurel Duma, președintele Uniunii de Cultură Fizică și Sport. Au luat cuvîntul numeroși participanți la plenară.în cuvinte pline de însuflețire, vorbitorii au exprimat profunda satisfacție și mîndria patriotică cu care activul mișcării sportive, alături de întregul popor, a pri-

La 4 luni după publicarea în „Scîntela" a raidului organizat pe tema deservirii pe traseele turistice, continuăm ancheta noastră, de data aceasta pe urmele răspunsurilor primite atunci de la forurile de resort.
Drumu-i scurt, 
oprirea lunga...

In prezent, pe principalele 
trasee se construiesc stații-a- 

, teliere. La fiecare din ele, se 
vor putea spăla, gresa cite 100 
automobile zilnic; tot aici va 
exista și cite un atelier pentru 
reparațiile mici. Activitatea 
lor va fi dublată de cea a ate
lierelor auto-moto mobile".

(Din convorbirea cu tov. Jean Ilie, vicepreședinte al 
UCECOM).Am călătorit timp de două zile pe șoselele Dobrogei, dar n-am văzut nici urmă de atelier mobil. Ne-am încercat șansele în direcția opusă, spre Ploiești — Brașov, dar nici pe acest drum național arhicirculat n-am întîlnit atelierul salvator. Cu cîțiva kilometri îna- ir de Ploiești, ne-a atras atenția cț trmă revelatoare: „Atelier pen- j-reparații auto-moto". Am oprit.— Mi s-a defectat o bujie, se adresează specialistului șoferul.

— Bujie? Asta e pentru auto
mobil, nu ? Nu mă pricep, tovarășe. 
Noi reparăm aici doar biciclete.— Bine, dar firma...

— Ei, firma spune multe...Am poposit și în biroul tov. TRAIAN NIȚU, vicepreședinte al U.R.C.M. Ploiești.— Aveți un atelier în comuna Tătărani. Ce reparații execută ?
— Intervenții mici. O pană la 

motor, o reparație la bujie, la sis
temul de alimentare...— Să vă informăm noi: repară numai biciclete.— Nu se poate, sare ca ars vicepreședintele. Imposibil.Un telefon, o explicație și s-a văzut că se poate.

— Norocul lor a fost că n-am 
știut cum e situația — continuă dînsul. Dacă știam...Intr-adevăr, după cum se spune, 

multă căldură au vorbit participan- ții la plenară despre acea prevedere care consacră faptul că „prin organizațiile de masă și obștești, Partidul Comunist Român înfăptuiește o legătură organizată cu clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea și celelalte categorii de oameni ai muncii, le mobilizează în lupta pentru desăvîrșirea construcției socialismului". Plenara a subliniat sarcina sindicatelor de a aduce o contribuție substanțială la cunoașterea și dezbaterea proiectului de Constituție de către cele mai largi mase de oameni ai muncii.în încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tov. Constantin Drăgan, președintele Consiliului Central al Sindicatelor.într-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții la plenară au adresat C.C. al P.M.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, o telegramă în care este exprimată deplina adeziune a sindicatelor față de proiectul noii Constituții, angajamentul solemn că sindicatele — cele mai largi organizații de masă ale clasei muncitoare — nu-și vor precupeți eforturile pentru a mobiliza și în viitor pe oamenii muncii la dezvoltarea continuă a economiei și culturii socialiste, la obținerea de noi succese în îndeplinirea angajamentelor luate în întrecerea socialistă, la înfăptuirea obiectivelor ce vor fi stabilite de cel de-al IV-lea Congres al partidului, pe drumul progresului, bunăstării și fericirii poporului.
Constituție, vorbitorii au arătat că ea consfințește o realitate a zilelor noastre, realitate făurită de popor, sub înțeleaptă conducere a partidului. Mulți dintre cei care au luat cuvîntul s-au referit pe larg la acele paragrafe ale proiectului noii Constituții care consfințesc și garantează totodată, prin caracterul socialist al orînduirii noastre de stat, largile posibilități de afirmare a personalității. Ei și-au exprimat hotărî- rea ca în scrierile lor să reflecte cît mai fidel și multilateral, la o înaltă ținută artistică, cuceririle istorice ale poporului nostru, liber și stăpîn pe soarta sa.
mit proiectul de Constituție a Republicii Socialiste România, document de importanță istorică în viața țării, lege fundamentală a statului nostru socialist.Participanții la plenară au adresat Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, o telegramă în care își exprimă deplina lor adeziune față de proiectul Constituției Republicii Socialiste România, atașamentul nemărginit și recunoștința fierbinte față de partid, conducătorul încercat al poporului român pe drumul luminos al construirii socialismului, hotărîrea de a nu precupeți nici un efort pentru continua întărire a mișcării sportive din patria noastră. (Agerpres)

orice comentariu este inutil. Ră- mîne ca forurile de resort ale UCECOM și organele locale să aprecieze acest stil de muncă și, mai ales, să analizeze cît este de cuprinzător, operativ și eficient controlul efectuat pe întreaga rețea de deservire. Căci sînt prea dese cazurile cînd deficiențe cunoscute de toată lumea sînt ignorate de 
După patru luni
PE ACELEAȘI TRASEE

organele uniunilor cooperației meșteșugărești. De fapt, formula mult uzitată „n-am știut" nu este altceva decît o recunoaștere a lipsurilor serioase existente în domeniul organizării controlului.Situația de la Ploiești poate fi întîlnită și pe alte trasee.In principalele orașe ale țării se află în construcție stații moderne, unde se pot efectua reparații, spăla și gresa mașinile. In nici una din localitățile prin care am trecut, aceste stații nu erau gata.
— Va fi gata peste trei săptă- 

mîni, ni s-a spus la Timișoara.S-ar putea! Sezonul turistic a început însă cu... trei săptămîni în urmă și lucrările trebuiau coordonate în așa fel încît stațiile să fie date în funcțiune la timp. în legătură cu amenajarea traseelor turistice și cu asistența auto-moto pe șosele au apărut o hotărîre dată de guvern, instrucțiuni ale

ADUNAREA COMITETULUI NATIONAL 
PENTRU APĂRAREA PĂCII

Cronica PR AGĂ

A TREIA SPARTACHIADĂMembri ai Comitetului național pentru apărarea păcii, președinți și secretari ai comitetelor regionale de luptă pentru pace, oameni de știință și cultură, reprezentanți ai cultelor din R. P. Română și alți invitați au participat joi la a- dunarea Comitetului național pentru apărarea păcii (C.N.A.P.).După cuvîntul de deschidere rostit de acad. Geo Bogza, vicepreședinte al comitetului, acad. Horia Hulubei, vicepreședinte, a făcut o expunere despre activitatea mișcării pentru pace din R. P. Română și pregătirile în vederea Congresului mondial pentru pace, independență și dezarmare, de la Helsinki (10—15 iulie).Au luat apoi cuvîntul acad. Gheorghe Mihoc, scriitoarea Lucia Demetrius, Alexandru Ionescu, vicar al Arhiepiscopiei ortodoxe București, Mia Groza, vicepreședintă a Consiliului național al femeilor, ing. Gheorghe Prunache de la Combinatul chimic Borzești, artistul poporului Vida Geza, Va- sile Nicolcioiu, secretar al C.C. al U.T.M., Raicov Svetomir, membru al C.N.A.P., Nestor Ignat, președintele Uniunii ziariștilor.Vorbitorii au subliniat activitatea rodnică desfășurată de mișcarea pentru pace din țara noastră, participarea largă a cetățenilor la numeroasele și variatele manifestări organizate la orașe și sate.Ei și-au manifestat adeziunea la politica de pace a statului nostru și au condamnat acțiunile agresive ale S.U.A. în Vietnam, exprimîndu-și solidaritatea cu lupta dreaptă a poporului vietnamez. Ei au arătat că evenimentele care au loc în Vietnam, Republica Dominicană și în alte regiuni ale lumii
Legea fundamentală 

a României socialiste 
Datorii înalte

(Urmare din pag. I-a)

Fiecare articol al proiectului de 
Constituție, dacă am sta să-l traducem 
în graiul faptelor exacte, cuprinde un 
teritoriu extraordinar de vast. în re
giunea noastră, de pildă, dacă ne re
ferim la dreptul de a alege și de a 
fi ales, el se traduce, la ultimele ale
geri, prin prezența a 615 000 alegă
tori, prin înscrierea la cuvînf, în ca
drul adunărilor, a zeci de mii de oa
meni, prin alegerea în sfaturi a peste 
opt mii de depufați. în sfatul nostru 
orășenesc Suceava, din 133 depufați 
48 sînt muncitori, 38 țărani, 31 ingi
neri, medici, profesori, juriști ș.a.m.d. 
Drepturile sînt exercitate efectiv, in
clusiv dreptul pe care îl au cetățenii 
de a retrage mandatul unui ales care 
nu se dovedește la înălțime.

Fiind nu numai profesoară, dar și 
unul dintre acești oameni aleși în sfa
turi, vreau să spun că am simțit din 
propria mea experiență legătura sfrîn- 
să, aș zice dialectică, dintre dreptu
rile și datoriile noastre. Dreptul de 
a fi ales e legat de datoria de a te 
dovedi la înălțime. Mai mult, ai oare
cum datoria de a-ți exercita dreptu
rile: a alege, a fe odihni, a munci, 
acestea sînt nu numai drepturi juri
dice, ci și datorii morale. De ce vreau 
să subliniez asta? Pentru că se în- 
tîmplă rar ca un mecanism statal, o 
orînduire, un document fundamen
tal cum e Constituția, să-i ceară omu
lui să fie mai bun, mai înaintat, să-i 
asigure mijloacele, posibilitățile de a 
justifica încrederea semenilor săi. Ca 
un asemenea lucru să se întîmple, e 
nevoie să trăiești într-o orînduire so
cialistă, ca a României.

Așa cum se scrie în cartea noastră 
fundamentală de mîine, întreaga ac
tivitate de sfat are drept scop, o 
dată cu marile obiective sociale, a- 
firmarea multilaterală a personalității

UCECOM etc. Cine răspunde, în definitiv, de toate aceste tărăgănări și nerealizări ale măsurilor stabilite ?
Marcaj — Steaua Polară

„Amplasarea de indicatoare 
și săgeți pe traseele Pîrîul 
Rece, Cheia, Glăjerie, Mă- 
lăiești sînt prinse în planul 
de lucru pe 1965".

(Din răspunsul Sfatului 
popular regional Brașov).Cu trenul, autocarul sau cu ve- 

hicolul propriu, iată-1 sosit pe turist la „piciorul" muntelui. Pe unde s-o ia? Există marcaje, veți zice. Intr-adevăr, ar trebui să existe.
— S-au amenajat pînă acum 

traseele spre cascada Tamina, din 
masivul Piatra Mare — ne informează tov. ing. HORIA COMAN, adjunct al secției de gospodărie a Sfatului popular regional Brașov. 
S-au amenajat scări, podețe, pu- 
nîndu-se în valoare acest frumos 
colț de natură.— Dar alte „colțuri" ?— In curînd vom începe reame- 
najarea potecii de la Diham — 
punctul Pichetul Roșu — pînă la 
cabana Mălăiești.— Abia începeți! Nu e tîrziu?— Nu. (?!) Ș-apoi n-avem nici 
forțe, nici fonduri. Poate o să 
reușim totuși pînă la toamnă. 
Deocamdată așteptăm avizarea 
proiectelor...

Adevărat, fără avizare și bani 

necesită mai mult ca oricînd întărirea vigilenței popoarelor, acțiunea unită a tuturor forțelor păcii.S-a relevat că în legătură cu apropiatul Congres de la Helsinki, comitetele regionale de luptă pentru pace au organizat ședințe plenare, în care s-a subliniat că solii poporului român vor exprima la congres voința fermă de pace și colaborare între popoare.In continuarea lucrărilor au fost cooptați noi membri în C.N.A.P. și AU FOST ALEȘI CA NOI MEMBRI IN BIROUL COMITETULUI NAȚIONAL PENTRU A- PĂRAREA PĂCII : acad. Atha- nase Joja — președinte, acad. Gheorghe Mihoc, vicepreședinte, Ion Cotoț, secretar al Consiliului Central al Sindicatelor din R. P. Română, și Vasile Nicolcioiu, secretar al C.C. al U.T.M. — membri, loan Grigorescu, scriitor, redactor-șef la revista „Contemporanul" — secretar.Participanții la adunare au ales DELEGAȚIA LA CONGRESUL MONDIAL DE LA HELSINKI, alcătuită . din acad. Athanase Joja — conducătorul delegației, acad. Geo Bogza. artistul poporului Radu Beligan, prof. univ. Ion Creangă, Mia Groza, Nestor Ignat, prof. univ. George Ivașcu, Oc- tav Livezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., acad. Gheorghe Mihoc, Justin Moisescu, mitropolitul Moldovei, și Sucevei, prof. univ. Costin Murgescu, Sanda Rangheț.S-a dat apoi citire mesajului trimis de adunare Comitetului de pregătire a Congresului mondial pentru pace.în încheierea adunării, a luat cuvîntul acad. Athanase Joja.(Agerpres)
umane. Dacă mă pot exprima astfel, 
avem datoria constituțională de a ne 
dovedi la înălțimea încrederii celor 
ce ne-au ales, de a face fiecare sfat 
popular și fiecare organ al sfatului 
să lucreze exemplar, de a vădi în
sușirile alese ale cetățeanului unei 
țări socialiste.

Proiectul de Constituție este un 
document însuflefitor. . Noua noastră 
Constituție ne va însoți ani și ani pe 
drumurile României spre culmile ci
vilizației socialiste. Generațiile de 
mîine o vor privi ca pe o explicație 
și un itinerar al căilor pe care s-a 
făurit viața lor fericită.

Prof. Rodico ALEXANDRU 
vicepreședintă a Comitetului 
executiv al Sfatului popular 
oraș Suceava

Nu-l citisem 
pe Binter...

(Urmare din pag. I-a)

„Fiindcă n-ai să-mi spui că te 
mai emoționează Beethoven ? Sau 
Bach? Sau Wagner ?".

„Totuși", încerc o opoziție plină 
de timidități, „totuși"... „Nici un 
totuși! Melodișți zgomotoși pentru 
gustul croitoreselor".

Definitiv și apodictic, cum se ve
de, arhitectul meu nu mă cruță 
deloc. Ieșim tăcuți în forfota stră
zii, mă lasă să-mi consum melan
coliile și mă întreabă distant, mai 
mult pentru ca să întrețină con
versația — fiindcă citesc în zîm
betul din colțul gurii lui că nu 
mai nutrește în ceea ce mă priveș
te nici un fel de speranță — ce 
mai e nou prin teatru. Văzusem în 
ajun un bun „Constructor Solness" 
și eram încă sub impresia marelui 
nordic. Catastrofa a luat de data 
asta proporții planetare. „Cum, 
nu se poate rezolva mare lucru. Să facem însă o călătorie pînă la Deva, să vedem de unde scot tovarășii de .acolo banii. Tov. MARIN BURTESCU, directorul întreprinderii balneo-climaterice, ne întinde pe masă o hartă cu toate traseele, cabanele și stațiunile din regiune. Pe ea, ca niște fluturași multicolori, se văd marcajele.

— Am confecționat din iarnă ma
terialul trebuincios — stîlpi, tă
blițe, săgeți indicatoare — am fă
cut rost de o vopsea care nu se 
șterge ușor și în primăvară am în
ceput lucrul. Unele trasee sînt 

gata, la altele se montează stîlpii 
(nu mai vopsim pietre și copaci, 
căci semnul se șterge ușor) — se 
recondiționează potecile.— De unde aveți fonduri ?

— Am avut sprijin deplin din 
partea comitetului executiv al sfa
tului popular regional. S-au găsit 
ceva fonduri; și apoi plătim numai 
muncile calificate. Pentru celelalte 
am apelat la lucrătorii de la ca
bane. Primii care au interesul ca 
traseele să fie circulabile sînt ei. 
Ajută echipele la transportul ma
terialului, fac treburile la care se 
pricep. Ei știu că pe munte tu
riștii nu se pot orienta după... 
Steau., Polară.

Legea muntelui 
și... cabanierulLegea nescrisă a muntelui cere ca drumețul ce poposește la cabană să fie găzduit cu prietenie

VIZITELE PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI EXECUTIV 

AL U.N.E.S.C.O.Mohammed El Fasi, președintele , Consiliului executiv al U.N.E.S.C.O. și rector al universităților din Maroc, a fost primit joi de Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe. în aceeași dimineață oaspetele a făcut o vizită la Academia R. P. Române, unde a fost primit de acad. Ilie Murgulescu, președintele Academiei. In după-amia- za zilei, dl. Mohammed El Fasi a vizitat Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea, fiind primit de Ion Pas, președintele I.R.R.C.S.
DEPUNEREA UNEI COROANE 
DE FLORI LA MONUMENTUL 

EROILOR PATRIEI DE CĂTRE 
NOUL AMBASADOR 

AL INDONEZIEIJoi la. amiază, noul ambasador al Indoneziei la București, general. Sambas Atmadinata, a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Patriei. Au fost de față funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Forțelor Armate și Sfatul popular al Capitalei. (Agerpres)
ÎN EDITURA POLITICĂ A APĂRUT IN COLECȚIA „ÎN AJUTORUL AGITATORILOR ȘI PROPAGANDIȘTILOR"

LEGEA FUNDAMENTALĂ 
A ROMÂNIEI SOCIALISTE16 pag. 0,25 lei

nene, se poate ? Cine-l mai supor
tă astăzi pe papa Ibsen ?“ A, nu, 
acum sînt decis să mă apăr. „Dar 
e un scriitor uriaș" — „Desuet" ‘— 
„Constructor magistral"... — „For
mulă depășită" — „Caractere..." — 
„Erezie..." — „Conflicte" — „Cine 
mai e astăzi interesat de conflic
te ? Pe Binter l-ai citit ?" — „Nu".
— „Nu l-ai citit pe Binter ? — și 
zîmbetul s-a transformat în bis
turiu — dar olandezul e colosal" — 
„Ce-a scris ?“ — „Imens" — „Și 
cum e ?“ — „Cum e ? Un singur 
lucru pot să-ți spun: Shakespeare
— vax

Zdrobit de neștiință, pradă celor 
mai amare căinți, mă duc acasă să 
mă informez ce e cu Binter. Con
sult enciclopedii și tratate de spe
cialitate, nu-l descopăr nicăieri, 
mă adresez disperat unei compe
tențe in materie : nu-l cheamă Bin
ter ci Pinter, a scris două sau trei 
piese într-un act și nu e olandez, 
ci englez. Prietenul meu arhitec
tul se înșelase la consoane și na
ționalitate, confundîndu-l pe dra
maturg cu un fost mare pe vre
muri croitor bucureștean. Aprecierea lui însă pentru scriitor — 
„Shakespeare vax — m-a obse
dat zile și nopți. Mi l-a reamintit 
prin asociație pe cel mai desăvâr
șit și mai pitoresc mitocan din li
teratura noastră, pe Gorică Pirgu, 
din nemuritorii „Crai de curtea 
veche" ai lui Matei Caragiale. Vi- 
rît ca musca-n lapte în discuția 
rafinată a prietenilor săi, Gore 
Pirgu spunea despre Montaigne f 
„e drăguț, are părțile lui". 11 cre
deam pe Gorică îngropat odată cu 
„Amurgul Crailor", ultimul capi
tol al cărții. L-am regăsit înviat 
în zîmbetul superior, omniscient, 
al prietenului meu, arhitectul.

Cineva care mă privește peste 
umăr cînd scriu mă întreabă: „Ce 
susții dumneata că e snobismul, în
țeleg. Dar ce i se opune ?".

— Măsură, decență, seriozitate, 
simț al armoniei...

— Adică vrei să spui cultură.
— Ai ghicit.

și ospătat cum se cuvine. In articolele publicate cu 4 luni în urmă, cetățenii sesizau, printre altele, proasta aprovizionare a unor cabane. Printre cele vizate se aflau și cele din Bucegi. Un urcuș și iată-ne la cabana Cota 1 500.— Ce aveți de mîncare ?Cabanierul Gheorghe Bondoi se uită bănuitor și pus pe ceartă.
— La cabană, tovarășe, se poate 

servi doar o ciorbă și o friptură. 
Asta-i...— Foarte bine. Dați-ne cîte o friptură.Cabanierul începe să strige :

— Se poate servi dacă este, dar 
eu n-am ! N-am frigider, n-am 
condiții. M-am săturat.Mulți lucrători din acest sector lasă buna gospodărire a unității de care răspund în seama întreprinderii tutelare. Nu bat un cui, nu înfig un stîlp fiindcă „nu pentru asta sînt plătiți".Sfaturile populare, direcțiile comerciale regionale trebuie să ia cele mai urgente măsuri pentru ca turistul ce bate kilometri întregi pe munte să găsească la cabane o ospitalitate materializată într-o masă îndestulătoare, într-o atenție de adevărată gazdă și condiții confortabile de odihnă.
Se văd, 
dar nu se servesc

Pînă la deschiderea sezonu
lui de vară trebuie făcut totul ca deservirea turistică să 
se desfășoare la un nivel co
respunzător exigențelor".Din interviul tov. Ștefan E-

★Unele din măsurile anunțate au fost aplicate și rezultatele lor sînt evidente. Mai sînt însă destule măsuri rămase doar pe hîrtie. Ar fi timpul ca sfaturile populare, M.C.I., UCECOM și celelalte foruri de resort să facă eforturile necesare spre a se asigura turiștilor o cît mai bună deservire. Cetățenii vor să găsească pe traseele turistice, în stațiuni, în punctele aglomerate, tot ceea ce le poate face drumul și popasul cît mai reconfortante.
Vasile TINCU

Praga, stadionul Strahov, joi 1 iulie, orele 15. O salvă de tunuri vestește deschiderea celei de-a treia Spartachiade naționale, una din cele ’nai mari manifestări de cultură fizică din lume. Uriașul stadion este plin pînă la refuz ; sînt 200 000 de spectatori. In loji se află președintele republicii, re- prezentanții partidului, guvernului, ai corpului diplomatic, invitați din 60 de țări.Drapelul cehoslovac este înălțat în acordurile imnului național. Bariera vie din fața gimnaștilor, formată din purtătorii drapelelor, se deschide. Cîmpuț de exerciții este năpădit de culorile maiourilor celor 3 370 de participanți la ceremonialul inaugurării. Apoi, pe stadion înfloresc maiouri- le de culoarea fragilor ale celor 14 484 de tineri, care execută cu precizie exercițiile. E- voluînd impecabil, gimnaștii prezintă compoziția poetică „Primăvara țării mele*.  In timp ce ei se în

dreaptă spre ieșire, a- par alți 13 440 de băieți și fete în costume albastru deschis și respectiv alb-albastru care prezintă compoziția „Învață și dis- trează-te”. Urmează apoi mii de școlari, de tineri care execută e- xerciții cu bănci, de ucenici cu corzi de sărit, de gimnaste în maiouri liliachii, ale căror evoluții cu drapele portocalii dau impre sia unei feerii de culori și mișcări. Programul este încheiat de 1 712 gimnaști din rîn- durile forțelor armate și de 16 000 de fete, care execută compoziția finală „Cîntul păcii". In total, în prima zi 88 262 de oameni au evoluat pe marele stadion. Sparta- chiada, care se va desfășura pînă duminică și la care vor asista peste 800 000 de persoane, va cuprinde compoziții exprimînd ideea principală a fiecărei spartachiade, și anume : bucuria frumuseții, a muncii pașnice, hotărîrea de a apăra tot ce iubesc

Complexul minier
Moldova Nouă

(Urmare din pag. I-a)In mină se aplică metoda înaintată de exploatare cu subetaje, prin care se asigură o înaltă productivitate a muncii. Pentru a- ceasta se folosește perforarea în evantai a găurilor de mină cu străpungeri rapide pînă la adîn- cimea de 11 metri, executîndu-se un. mare număr de găuri în același timp. Prin realizarea unei pușcări în masă, pe toată înălțimea de 50 de metri a unui front, între două etaje, se dislocă din- tr-o dată mii de tone de minereu. Transportul acestuia va fi asigurat de către vagonete de mare capacitate prin galeria-tunel, unde sînt remorcate de locomotive electrice cu troliu pe o distanță de aproape trei kilometri pînă la flotație.După qe parcurg întregul flux trecînd, prin concctsoare, granula- toare, secția de măcinat, celule de flotație, filtre etc., concentratul piritos este transportat cu mașini basculante pînă la noul port industrial ce se construiește pe malul Dunării și, de aici, cu navele unei flote speciale, va fi expediat la Turnu Măgurele, alt nou centru industrial pe Dunăre. Concentratul cupros va fi trimis la Baia Mare pentru prelucrare. Acidul sulfuric necesar fabricării îngrășămintelor și cuprul, metalul electrificării și al electrotehnicii, sînt produsele principale ale prelucrării minereului de la Moldova Nouă.
nache, secretar general în M.C.I.).S-au adus multe îmbunătățiri deservirii turiștilor, dar nu s-a făcut nici pe departe, așa cum se afirmă, totul. Dacă s-au obținut unele rezultate îmbucurătoare în privința cazării, unitățile de alimentație publică aflate la locurile de popas sînt încă insuficiente, iar deservirea, pe alocuri, necorespunzătoare. Aproape de intrarea în Sinaia te îmbie terasa frumosului bufet „Izvorul Rece". Vitrina — ispititoare. Toate produsele de zahana existau în „pîntecele" ei de sticlă. Nu reziști:— Mici și ficat 1

— N-avem, spune absent ospătarul.— Cym n-aveți ? Doar se văd...
— Se văd, dar nu se servesc 

decît seara.
Nu e păcat de frumusețea acestei unități, de toți cei care se străduiesc să-i asigure o aprovizionare model ? Mentalitatea „vîrîrii pe gîtul" consumatorului a acelor produse pe care vrea neapărat să le vîndă responsabilul unității constituie o practică anacronică și ar trebui să i se pună capăt.S-a propus — și ministerul ne-a răspuns că „se iau măsuri" — ca de-a lungul traseelor turistice unele unități să vîndă gustări reci ambalate în pachete mici, produse alimentare și dulciuri, ape minerale și sucuri în pungi din plastic ori sticle de gramaj e mici. N-am întîlnit însă nicăieri asemenea unități.

★ 

oamenii, viața nou% socialismul.Spartachiada cehoslovacă reînvie tradiția exercițiilor de masă ale Sokolilor și, în special, tradiția revoluționară a spartachia- delor muncitorești de după primul război mondial. Ea are loc la fiecare cinci ani, înce- pînd din 1955.Pe stadionul Strahov se află doar o parte din cei ce au pregătit luni în șir aceste compoziții. In total, au evoluat în public 1 165 000 de persoane în cursul celor 500 de spartachiade districtuale și raionale, care au avut loc în lunile mai și iunie.Împodobită cu drapele, scăldată în razele soarelui cald, de iulie, Praga și vizitatorii săi de pretutindeni urmăresc marea manifestare a frumuseții, a forței fizice, a voinței de a trăi din plin viața fericită a Cehoslovaciei socialiste, care a sărbătorit în acest an împlinirea a 20 de ani de la eliberarea sa.
Jfri MUK

Lista de ciștiguri
la depunerile pe obligațiunile C.E.C. 

cu ciștiguri 
TRAGEREA LA SORȚI 

din 30 iunie 1965

N
um

ăr
ul

 
cî

șt
ig

. Oblig, 
ciștigătoare

Valoarea 
ciștigurilor

seria nr. parțială totală

1 05 334 44 100 000 100 000
1 27 215 07 75 000 75 000
1 38 429 19 50 000 50 000
1 15 068 42 25 000 25 00C
1 46 881 14 10 000 10 000

1 07 061 38 5 000
1 17 600 18 5 000
t 30 488 16 5 000
1 48 478 35 5 000
1 49 868 04 5 000
1 54 660 29 5 000
1 57 611

Termi
nația 
seriei

14 5 000 35 000

60 303 02 2 000
60 859 38 2 000
60 902 26 2 000 360 000
60 202 42 1 000
60 367 08 1 000 120 000

600 19 02 800
600 36 07 800
600 86 13 800 1 440 000

2 112 TOTAL: 2 215 000

Lista de ciștiguri 
in obiecte

la depunerile pe libretele de economii 
cu dobindă și ciștiguri

TRAGEREA PENTRU TRIMESTRUL. II. 
1965

Nr. libre-
Valoarea ciștigurilor

u.S1 tului ciști-XL t/>
*u. gător parțială totală

1 206 945 to ooo
1 518 801 10 000
1 614 693 10 000
1 696 360 10 000
1 735 172 10 000
1 751 509 10 000
1 1 045 011 to non
1 1 161 474 10 000
1 1 253 635 10 000
1 1 297 647 10 000
1 1 396 764 10 000
1 1 414 763 10 000
1 1 483 901 10 000
1 1 767 317 10 000 140 000

Terminația
libr. ciști-

gător

16 853 5 000
41 005 5 000
97 996 5 00018 270 000

180 6 283 2 000 360 000
180 4 754 1 000
180 7 914 1 000 360 000
180 3 325 500
180 5 244 500
180 5 927 500
180 6 906 500 360 000

Total ciștiguri
1 328 în obiecte : 1 490 000

Lista
cu terminațiile numerelor ciștigătoare 
și procentele de ciștiguri Ia libretele 
de economii C.E.C. cu ciștiguri, ieșite 
la sorți la tragerea pe trimestrul II. 1965

Nr. crt.
Terminațiile 

numerelor 
libretelor 

ciștigătoare

Procentele 
de cîștig

1 418 250 “/o
2 894 200 »/„
3 396 100 «/o
4 974 50 o/o
5 094 25 »/o
6 106 25 ’/o
7 193 25 «/o
8 231 25 »/«
9 367 25 »/»

10 541 25 »/o
11 614 25 “/o
12 617 25 »/o
13 742 25 •/»
14 777 25 °/o
15 987 25 »/o

DE LA A.D.A.S.
Administrația Asigurărilor de Stat 

anunță : la tragerea de amortizare a 
asigurărilor mixte de persoane, din 30 
iunie 1965, au ieșit următoarele opt 
combinații de litere : K J V ; K X I f 
H C M ; R A G î H N N i L Y K ( 
J A O i K C K.



JJJS PESTE HOTARE
CONSILIUL 

MINISTERIAL 
AL C.E.E.

NICI UN ACORD în privința 
finanțării pieței agricole

După o sesiune de trei zile și după 
o ultimă ședinfă desfășurată aproa
pe neîntrerupt timp de 11 ore, mi
niștrii celor „șase” s-au despărțit în 
noaptea de miercuri spre joi, anun- 
jînd că discuțiile lor s-au încheiat cu 
un eșec. Din cauza pozițiilor diver
gente, participanfii n-au reușit să 
cadă de acord în problema finanțării 
politicii agrare comune pentru anii 
următori.

Germania occidentală a pus din 
nou în discuție, fără rezultat, acor
dul proiectat cu Franța privind rea
lizarea paralelă a piețelor comune a- 
gricole și industriale. Franfa n-a ob
ținut stabilirea unei noi dale pen- 
iru reînnoirea reglementării financia
re, care a expirat la 30 iunie. Italia 
și Olanda n-au dobîndit sprijin pen
tru extinderea împuternicirilor așa-nu- 
mitului „parlament european" de la 
Strasbourg. Nici metodele propuse de 
comisia Hallstein pentru crearea u- 
nor resurse proprii ale C.E.E. prin- 
tr-un buget „supranational" formal 
din cotele agricole și drepturile 
vamale n-au avut cîștig de cauză.

La Bruxelles s-a consumat un nou 
„maraton epuizant", în urma căruia 
discufiile trebuie luate de la capăt. 
Cînd ? Precis nu se știe, întrucît nici 
aici nu s-a putut stabili o înțelegere 
asupra datei cînd vor fi reluate ne
gocierile asupra chestiunilor agricole 
din Pia(a comună.

„Este o criză, nu o dramă", 
a precizat la ora 2 noaptea, cînd a 
părăsit sala de ședințe, ministrul de 
externe francez, Couve de Murville, 
fără a face însă vreun efort de a di
minua proporțiile eșecului.

Care vor fi primele consecințe ale 
dezacordului de la Bruxelles 1 Agen
ția „France Presse” se oprește la ur
mătoarele :

— Negocierile rundei Kennedy sînf 
amenințate atît în ce privește pro
blemele agricole, cît și cele in
dustriale.

•— Lărgirea C.E.E. prin acorduri de 
asociere a altor țări pare compro

La Duisburg (R.F.G.) în timpul demonstrației desfășurate zilele trecute împotriva adoptării legilor excep
ționale

SCADENTA A TRECUT
DIFICULTĂȚILE AU RĂMAS

misă, cu atît mai mult cu cît criza 
nu va fi ușor rezolvată.

— în domeniul agricol este foarte 
dificil să se întrevadă cum va func
ționa pia(a unică a cerealelor fără 
să fie finanțată. De aici rezultă fap
tul că Franța nu va mai putea majora 
prețurile la cereale, așa cum se pre
văzuse.

— Nu se mai poate vorbi despre 
suprimarea la 1 iulie 1967 a tuturor 
taxelor vamale între țările Pieței co
mune, deoarece această problemă 
trebuia rezolvată paralel cu aceea a 
Pieței comune agricole.

Joi, Consiliul de Miniștri francez a 
examinat ceea ce agenția „France 
Presse” numește „evoluția probabilă a 
crizei grave deschisă în noaptea de 
30 iunie" la sesiunea de la Bruxelles 
a Pieței comune. La sfîrșiful ședinței 
ministrul informațiilor, Alain Peyrefit- 
te, a declarat reprezentanților presei 
că negocierile privind problemele 
agricole ale Piefei comune „se află 
într-un punct mort" și că guvernul 
francez urmează să tragă concluziile 
de rigoare asupra „consecințelor eco
nomice, politice și juridice ale situa
ției care s-a creat". El a mai subliniat 
că „pentru moment nu se mai pune 
problema ca Franfa să participe la o 
nouă reuniune a Pieței comune".*BRUXELLES 1 (Agerpres). — Intr-o declarație făcută joi după- amiază la Bruxelles în legătură cu eșecul negocierilor din cadrul Consiliului ministerial al Pieței comune, președintele Comisiei C.E.E., Hallstein, a menționat că o nouă reuniune ministerială este prevăzută pentru 26 iulie, dar că, după părerea sa, „există puține șanse reale pentru o astfel de întrunire, întrucît Consiliul „celor șase" nu poate lua hotărîri în absența unuia din membrii săi". Deși nu a menționat numele Franței, observatorii relevă că el s-a referit, fără îndoială, la absența reprezentantului francez.

Anul financiar in S.U.A.: 
deficit-3,5 miliarde dolari 
Ministrul de finanțe Fowler: 

„ESTE POSIBILĂ 

O NOUĂ RECESIUNE"

WASHINGTON 1 (Agerpres).
— La 30 iunie s-a încheiat 
anul financiar în Statele Unite. 
Potrivit declarațiilor ministru
lui de finanțe, Henry Fowler, 
s-a înregistrat un deficit de 3,5 
miliarde dolari.Referindu-se la situația economică generală din S.U.A., Fowler a fost de părere că expansiunea e- conomică americană va continua și în anul 1965, avertizînd, însă, că „este posibilă o nouă recesiune". Fowler a ținut să precizeze totodată că ușorul declin economic înregistrat în Europa occidentală nu se datorește programului american de frînare a scurgerii de dolari în străinătate, ci mai mult „consecințelor politicii de deflație" pe care o duc guvernele vest-europene. I

Declarația comunăMOSCOVA 1 (Agerpres). — în declarația comună sovieto-iugo- slavă se subliniază că cele două părți au constatat cu satisfacție că colaborarea între ele se dezvoltă cu succes în toate domeniile, pe baza principiilor internaționalismului socialist, egalității depline, respectării suveranității și- neamestecului în treburile interne. S-a exprimat reciproc dorința de a se dezvolta colaborarea economică, constituindu-se în acest scop un comitet mixt guvernamental, precum și colaborarea în alte domenii.Cele două părți au confirmat identitatea și apropierea punctelor de vedere în aprecierea problemelor principale ale situației internaționale actuale. Ele subliniază că situația internațională a- gravată „este un rezultat al încercărilor celor mai reacționare forțe de a menține sau recuceri

VIETNAMUL DE SUD După BIEN HOA

Puternic atac al forțelor patriotice
asupra bazei DA NANG

• 28 de avioane distruse șl avariate • Concomitent 
a fost atacat aeroportul de la Quang NgaiSAIGON 1 (Agerpres). — Agențiile de presă anunță că în noaptea de miercuri spre joi, forțele patriotice sud-vietnameze au lansat prin surprindere un puternic atac împotriva bazei americane aeriene de la Da Nang, una dintre cele mai mari și mai importante baze strategice americane din Vietnamul de sud.Un detașament al forțelor patriotice, acoperit de un baraj de mortiere, a pătruns pe teritoriul bazei distrugînd și avariind, cu grenade de mină, 28 avioane americane, printre care și aparate de vînă- toare cu reacție tip F-102. S-au înregistrat, de asemenea, morți și răniți. Agenția United Press Internațional sublinia că pagubele provocate de atacul forțelor patriotice se ridică la 5 milioane dolari.Observatorii politici apreciază
sovieto-iugoslavăpozițiile lor imperialiste pe calea agresiunii și intervenției armate împotriva altor țări", condamnă agresiunea armată a S.U.A. în Vietnam, exprimîndu-și profunda lor îngrijorare și cer să i se pună capăt imediat.Declarația arată că cele două țări se pronunță pentru dezarmarea generală și totală și acordă o mare însemnătate ideii privind convocarea unei conferințe mondiale de dezarmare.Iugoslavia și Uniunea Sovietică sînt vital interesate în crearea unui sistem adecvat de securitate în Europa, în reglementarea pașnică a problemei germane, sprijină propunerile cu privire la crearea zonelor denuclearizate în Europa centrală și în Balcani. Cele două țări militează pentru lichidarea deplină a colonialismului și neocolonialismului și își exprimă sprijinul pentru popoarele din Asia, Africa și America Latină care luptă pentru obținerea și întărirea libertății și independenței. Ele se pronunță pentru întărirea rolului și eficacității O.N.U. în menținerea păcii și securității în lume.Reprezentanții Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia și ai Partidului Comunist al Uniunii Sovietice „își exprimă hotărîrea de a milita într-o măsură deplină pentru a aduce o contribuție la întărirea mișcării comuniste și muncitorești internaționale și a tuturor forțelor progresiste în lupta pentru pace și progres social".L. Brejnev, A. Mikoian și A. Kosîghin au acceptat invitația președintelui Tito să viziteze Iugoslavia.

•ArMOSCOVA 1 (Agerpres). — La 1 iulie, Iosip Broz Tito, președintele R.S.F. Iugoslavia și secretar general al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, care a făcut o vizită oficială în U.R.S.S., a plecat spre patrie. La aeroportul Vnukovo, el a fost condus de Leonid Brejnev. prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., Anastas Mikpian, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și de alți conducători de partid și de stat din U.R.S.S. 

că atacul de la Da Nang reamintește de atacul lansat de forțele patriotice în luna noiembrie anul trecut împotriva bazei aeriene de la Bien Hoa care s-a soldat cu distrugerea și avarierea unui mare număr de avioane americane.Referindu-se la surse sud-vietnameze, agenția France Presse a- nunță că> concomitent cu atacul lansat împotriva bazei de la Da Nang, forțele patriotice au atacat aeroportul de la Quang Ngai, situat la 120 km feud de Da Nang.

• In 1965 (planificat 
pentru iulie) — 70 000 
soldați.Tot mai multi

soldați
9 AlocațiiGraficul de mai sus, reprodus din revista a- mericană „U. S. News and World Report'1, redă sporirea progresivă a efectivelor inter- venționiștilor în perioada 1960 — iulie 1965.

Trupe ale S.U.A. a- 
fiate In Vietnamul de 
sud :

• In 1960 — 770 
soldați : • în 1963 — 
16 575 soldați; • în 
1965 (luna martie} — 
27 000 soldafl ; • In 
1965 (mijlocul lunii iu
nie) — 53 500 soldafi ;

GREVĂ 
GENERALĂ 
IN URUGUAY
• 200 OOO de muncitori și 
funcționari au încetat lucrulMONTEVIDEO 1 (Agerpres). — Peste 200 000 de muncitori și funcționari din Uruguay au intrat într-o grevă generală de trei zile. Greviștii cer îmbunătățirea condițiilor de muncă.De altfel, în ultimele luni, în diferite regiuni ale țării a avut loc un adevărat val de greve, muncitorii și funcționarii cerînd guvernului să ia măsuri împotriva creșterii continue a costului vieții și pentru îmbunătățirea situației economice a țării.Sub presiunea acestor cereri, guvernul a preconizat în Congresul național „un pachet de legi" menite să „îmbunătățească situația economică din țară". Concomitent, însă, el a hotărît sporirea impozitelor, în intenția de a soluționa problemele situației economice, aruncînd noi poveri pe u- merii contribuabililor.

mentară — 700 de mi
lioane dolari.Totalul sumelor cheltuite de intervenționiști in războiul împotriva poporului vietnamez este evaluat la 6—7 miliarde dolari.

In ce scop?

tot mai mariSumele cheltuite de S.U.A. pentru agresiunea împotriva Vietnamului au sporit după cum urmează :
• In perioada 1954- 

1963 — circa 1,15 mi
lioane dolari pe zi; • 
în 1964 — circa 1,3 
milioane dolari pe zi ; 
o In primele luni din 
1965 — circa 2 mili
oane dolari pe zl: • 
In mal 1965 s-a a- 
cordat o alocație supli

„Miliardele investite 
de Statele Unite în a- 
zeastă aventură — scrie ziaristul american Hugh Haster — au constituit 
un mijloc de extermina
re a zeci de mii de viet
namezi..., de ruinare a 
unei întregi generații".• „...Folosirea resurselor militare ale Statelor Unite în Vietnam și în alte părți urmărește înăbușirea aspirațiilor popoarelor la independență politică și libertate economică “. (Din „Declarația de conștiință" a 3 000 de intelectuali americani).• „Cu zece ani în urmă, Statele Unite s-au lansat în Vietnamul de sud intr-o aventură întârziată cu cel puțin o sută de ani. In timp ce un șir de regimuri coloniale instituite în țări a- siatice au fost lichidate, S.U.A. fac încercări pentru a-și crea un cap de pod pe continentul a- siatic". („THE NEW YORK TIMES MAGAZINE").

0 ARITMETICĂ 
ce pune pe ginduri 
pe americanii de rînd

0 aventură
fără speranțe

Santo Domingo

Pe urmele execuțiilor 
in masă întreprinse 
de imbertiștiSANTO DOMINGO 1 (Agerpres). — Echipa interamericană de criminologi, aflată la Santo Domingo pentru a cerceta asasinatele comise de trupele jur' >i militare de dreapta, a anur- . că a putut identifica cinci c % cele 14 cadavre descoperite sub un pod în apropierea localității Villa Mella. Printre aceste victime se află Yolanda Guzman, secretară generală a Secțiunii feminine a Partidului revoluționar dominican al fostului președinte Juan Bosch, ziaristul și comentatorul de radio Luis Reyes Acosta. Mai multe cadavre au fost descoperite miercuri în apele rîu- lui Ozama. Potrivit agenției U.P.I., în orașul San Francisco de Macoris, trupele imbertiste au executat trei persoane și au torturat 16 prizonieri. Un reprezentant al C 3.A. a declarat că aceștia „trebui, considerați ca morți".

Implicațiile eșecului
Defferre

in discuția conducerii S. F. 1.0.PARIS 1 (Agerpres). — Contrar a ceea ce prevedeau anumiți observatori politici din Paris, întrunirea biroului partidului socialist nu a fost de- cit, după cum a ținut să precizeze un purtător de cuvînt al a- cestui partid, „o întrunire de rutină". In cursul acesteia, Conducătorii S.F.I.O. s-au mulțumit să examineze situația creată în urma retragerii candidaturii lui Gaston Defferre la alege

rile prezidențiale din Franța, care vor avea loc la sfîrșitul acestui an.Miercurea viitoare, comitetul director al partidului se va întruni pentru a pregăti sesiunea Consiliului național al S.F.I.O., care urmează să aibă loc în zilele de 17 și 18 iulie. Consiliul național va examina, probabil, perspectivele politice care stau în fața partidului după dezistarea lui

Gaston Defferre. A- genția France Presse este de părere că e puțin probabil să fie luată vreo hotărîre privind o nouă candidatură a partidului în alegerile prezidențiale. Se pare că va fi studiată numai problema contactelor pe care urmează să le ia socialiștii cu alte partide de stînga pentru a se examina problema creată prin renunțarea lui Defferre la candidatura sa.

SCURTE ȘTIRI
VIENA. în zilele de 29 șl 30 Iunie a avut loc la Viena plenara C.C. al Partidului Comunist din Austria. Franz Muhri, președintele partidului, a prezentat un raport despre situația politică internă, iar Franz West — O dare de seamă despre activftateâ Biroului Politic al C.C al P.C. din Austria; al cărui membru este.HELSINKI. La invitația președintelui Republicii Finlanda, dr. Urho Kekkonen, la 1 iulie a sosit la Helsinki într-o vizită oficială Edward Ochab, președintele Consiliului de Stat al R. P. Polone.ROMA. Procuratura a adresat Camerei deputatilor din Italia cererea de a ridica imunitatea parlamentară lui Renato Degli Esposito, secretar general al Sindicatului national al feroviarilor, pentru a pu-

anticehoslovacă din R.F.G. „întâlnirea revanșardă a așa-zișilor germani sudeți, care a avut loc la 6 și 7 iunie 1965 la Stuttgart și la care s-a cerut retrocedarea pretinselor «teritorii germane» din Cehia, Moravia și Silezia sudetă, a dovedit din nou că activitatea lor

printre altele, că „delegația sprijină pe deplin declarația din 22 martie 1965 a Frontului Național de E- liberare din Vietnamul de sud și poziția guvernului R. D. Vietnam. Lupta justă a poporului vietnamezîmpotriva agresorului american, pentru eliberarea Vietnamului de sud și apărarea R. D. Vietnam, prezintă o mare importantă pentru cauza eliberării popoarelor și pentru apărarea păcii în Asia de sud- est și în întreaga lume", subliniază comunicatul.

„Totuși, dacă Franța ar avea nevoie de 
mine... nu m-aș dezumila"

După eșecul „ope
rației Defferre", Cen
trul național al inde
pendenților l-a lansat 
în cursa pentru pre
ședinție pe cunoscu
tul politician Antoine 
Pinay. Acesta nu și-a 
dat încă consimțămân
tul, dar a lăsat să se 
înțeleagă că nu-l va 
refuza. Caricaturistul 
Tim de la „L’Express" 
ironizează prin acest 
desen cuvintele lui: 
„Nu am în vedere, 
să-mi pun candidatu
ra. Totuși, dacă Fran
ța ar avea nevoie de 
mine, n-aș ezita nici 
un moment".

tea fi tradus în fata tribunalului, în luna mai a.c„ procuratura italiană a hotărît să redeschidă procesul penal împotriva conducători-lor sindicatului, acuzați de organizarea grevei generale de anul trecut.PRAGA. Ministerul Afacerilor Externe al R. S. Cehoslovace a dat publicității o declarație in legătură cu activitatea revanșardă

Locuitori din Dublin (Irlanda) stînd la coadă pentru a se urca în 
autocamioane militare — în timpul recentei greve a muncitorilor din 

transporturiprezintă o primejdie tot mai mare pentru pace" — se spune in declarație.HANOI. în comunicatul dat publicității cu ocazia încheierii vizitei în R. D. Vietnam a delegației P. C. din Marea Britanie se arată,
Luptele țărănești din Italia

Lupta dintre muncitorii agricoli șl moșierii din regiunea Puglia a că
pătat un caracter acut. De 10 zile, muncitorii agricoli refuză să strtngă 
recolta de zarzavat și fructe 4n semn de protesl Împotriva refuzului mo
șierilor de a încheia noi contracte de muncă. In semn de solidaritate cu 
țăranii, muncitorii de la fabricile de lapte și conserve, precum și construc
torii din regiunea Puglia organizează greve și demonstrații.

MOGADISCIO. Cu 
prilejul împlinirii a 
cinci ani de la procla
marea independenței 
Somaliei, la Mogadis
cio au avut loc joi o 
paradă militară și o de
monstrație la care au 
participat președintele 
republicii, Aden Abdul
lah, membri ai guver
nului și șefi ai unor 
misiuni diplomatice.
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JAPONIA Alegerile
și conjunctura preelectorală

îngrijorarea guvernului japonez înainte de alegerile de duminică pentru Camera Superioară a Dietei este pusă de diferiți observatori în strînsă legătură cu u- nele probleme dificile ivite în situația țării. Printre aceste probleme, susceptibile să influențeze pe alegători în defavoarea partidului liberal-democrat, agenția Reuter citează : situația din economia națională, atitudinea față de războiul pe care S.U.A. îl poartă în Vietnam și relațiile Japoniei cu Coreea de sud.Fără îndoială, între acestea, problemele conjuncturii economice dețin primul loc. De la un timp, e- conomia japoneză a intrat într-o perioadă de dificultăți, din 1964, după cum scria ziarul francez „Le Monde", ea prezentând chiar simptome ale unei adevărate recesiuni. Fenomenele negative din viața economică constau în reducerea activității de afaceri, stagnarea ritmului de dezvoltare a producției industriale, creșterea numărului de falimente. Ca urmare a sporirii continue a prețurilor, cererea pe piața internă a crescut prea lent, iar exportul nu a atins nivelul așteptat, îndeosebi din cauza diferitelor bariere la import, stabilite de unele state străine, mai ales de S.U.A.în această privință sînt semnificative constatările „Cărții albe" asupra comerțului exterior japonez, publicată zilele trecute, în care se spune : „Primele simptome ale unei stagnări a comerțului internațional încep să se contureze în Occident, iar protecționismul, dușmanul numă

rul unu al Japoniei, capătă forțe". In continuare, acest document subliniază : „Japonia trebuie să se orienteze pe viitor spre dezvoltarea comerțului cu țările socialiste, așa cum ; și alții, din Europa occidental, și chiar Statele Unite". Restrîngerea pieței interne și externe a dat naștere unei supraproducții, a cărei resorbire — după părerea specialiștilor — va fi „lungă și dificilă".Problemele de politică externă au de asemenea o pondere considerabilă în actuala campanie electorală. Guvernul — ce-i drept, cu anumite rezerve — sprijină acțiunile agresive ale S.U.A. în Vietnam. Opinia publică, în schimb, le condamnă cu tot mai multă energie. în țară se desfă, șoară puternice manifestări de protest. Rezultatele unor sc daje întreprinse de marile ziare ' dică o creștere a „sentimentelor X itia- mericane", o respingere fățișă a agresiunii. O puternică opoziție a întâmpinat guvernul și în privința tratativelor japono—sud-coree- ne, încheiate recent. Partidul socialist — principalul partid de opoziție — cît și celelalte forțe de stînga se pronunță pentru un program de stabilitate e- conomica, pentru promovarea u- nei politici externe conforme cu interesele păcii în Asia și în lume.Toate acestea explică de ce u- nii observatori apreciază că sînt posibile deplasări de voturi îr favoarea opoziției, în alegerile de la 4 iulie.
Radu BOGDAN
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• Numai In 1964 pier
derile suferite de armata 
marionetelor de la Saigon 
și de Intervenționlști În
globează :

— 230 000 morfl și 
rănifi ;

— 17 569 arme cap
turate ;

— 1 027 avioane 
doborîte sau avariate ;

— peste 100 de 
convoaie militare de 
cale ferată aruncate in 
aer.

SENATORUL WAYNE 
MORSE : „Politica denu
mită de noi a ajutorării 
guvernului din Vietnamul 
de sud pentru a Înăbuși 
o mișcare insurecțională 
este condamnată eșecu
lui".
• Armata Frontului Na

tional de Eliberare con
trolează astăzi patru cin
cimi din teritoriul sud- 
vietnamez.

• Populația acestor te
ritorii Însumează 10 mi
lioane de oameni dintr-un 
total de 14 milioane de 
sud-vletnamezl.

„S-ar putea întîmpla 
ca războiul împotriva 
Vietcongului să fie deja 
pierdut și să nu mai fie 
nevoie decît de o singu
ră bătălie clasică pentru 
a dovedi acest lucru". 
(Ziarul englez „SCOTS
MAN").


