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ARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!
Consiliul de Stat al Republicii Populare Române
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DECRET
pentru convocarea Marii Adunări Naționale

în temeiul articolului 37 punctul 1 din Constituție, Consiliul de Stat al Re
publicii Populare Române convoacă în sesiune Marea Adunare Națională în 
ziua de 20 august 1965, ora 10 dimineața.

Președintele Consiliului de Stat, 
CHIVU STOICA

București, 26 iulie 1965

MINUNATUL PROGRAM AL ÎNFLORIRII

Lucrări de construcție a viaductului de pe șantierul Hidrocentralei 
Porțile de Fier Foto : Gh. Amuza

PATRIEI SOCIALISTE
Start într-o cursă lungă

PLECAREA UNOR DELEGAȚII 
ALE PARTIDELOR COMUNISTE

SI MUNCITOREȘTI CARE AII PARTICIPAT 
LA CONGRESUL AL IXLEA Al P. C. R.
Delegația Partidului Comunist Bulgar

lăcătușul 
îmbrăcat 

de șase 
zile el a purtat asupra lui, în ma
rea sală a Congresului, mandatul 
do delegat al comuniștilor din u- 
zina „23 August". Și iată-1 iori re
întors la uneltele sale, printre to
varășii de muncă, cei treizeci de 
lăcătuși și sudori din brigada pe 
care o conduce. Unul dintre cele 
mai reputate colective din atelie
rul de locomotive Diesel-mecanice. 

Noutăți de o parte și de alta... 
Oamenii l-au înconjurat de cum 
l-au văzut intrînd în atelier, dornici

După o săptămină, 
GHEORGHE BURUC și-a 
din nou salopeta. Timp

să 1» împărtășească impresiile cu
lese de-a lungul celor șase zile 
care se înscriu cu litere de aur în 
istoria țării. Pe de altă parte, ei 
l-au informat despre realizările lor 
închinate celui de-al IX-lea Con
gres. Brigada și-a depășit sarcinile 
cu 15 la sută. Au fost întrecute și 
angajamentele luate peste plan. In 
această privință, numai ultima săp- 
tămînă a marcat realizarea supli
mentară a aproximativ unei jumă
tăți de cabină de locomotivă — 
realizare ce se cifrează în jurul a 
260 de ore. Deci, cu atîtea ore au 
apropiat oamenii viitorul...

— Nu e vorba numai de o serie 
de cifre depășite — comentează 
Gheorghe Buruc, ps care-1 întîl- 
nesc la sfîișitul schimbului.

Mihai TEODORU

(Continuare in pag. a IH-a)

Ne continuăm
ESTE RINDUL NOSTRU

SĂ FACEM DOVADA ENTUZIASMULUI,
V A

TENACITĂȚII Șl HOTARIRII
Acad. dr. irig. Aurel AVRAMESCU

Lucrările Congresu
lui al IX-lea al P.C.R. 
mi-au produs o im
presie covîrșitoare. 
Am admirat îndeo
sebi profunda analiză 
științifică, ponderea 
ți clarviziunea cu care 
a fost dezbătută în
treaga complexitate de 
probleme pe care le 
implică înaintarea im
petuoasă a țării noas
tre spre culmile socia
lismului, spre comu
nism. Mințile cele mai 
luminate și experiența 
bogată a poporului 
nostru s-au unit într-o 
sinteză strălucită pen
tru a ne prefigura —.

în cifre și linii de dez
voltare — viitorul. Și 
iată acum, adoptate în 
unanimitate, docu
mentele istorice care 
ne vor servi drept în
dreptar in anii urmă
tori. Este rîndul nos
tru, să facem dovada 
entuziasmului, tenaci
tății și hotărîrii în în
deplinirea integrală și 
cu simț patriotic a 
înaltelor directive.

Intre sarcinile de 
bază privind dezvolta
rea economiei naționa
le se află două care 
privesc îndeaproape 
activitatea 
riența mea.

la introducerea tehni
cii noi și la perfecțio
narea cercetării știin
țifice.

Este un mare merit 
al conducerii partidu
lui și statului 
de a fi pus în 
preocupărilor 
perfecționarea 
voltarea procesului de 
producție problemele 
stimulării creației 
științifice și aplicării 
celor mai noi și valo
roase rezultate ale 
sale în practică.

nostru 
centrul 
privind 
și dez-

și expe- 
Mă refer

(Continuare 
în pag. a IlI-a)

SECERIȘUL
CLUJ

Drumul 
combinelor
spre lanurile 
pîrguite

Recoltatul cerealelor păioase a 
început și în regiunea Cluj. în uni
tățile agricole din raioanele Zalău, 
Aiud și Turda se lucrează din plin, 
în raionul Zalău, bunăoară, s-au re
coltat peste 5 000 ha, ceea ce re
prezintă 33 la sută din supra
fețele cultivate cu grîu și secară. 
Cooperativele agricole de producție 
din Someș-Guruslău, Năpradea și 
altele sînt pe terminate cu aceste 
lucrări. în raionul Aiud s-au recoltat 
peste 1 800 ha din cele 7 200.

Am vizi lat cîteva unități din acest 
ultim raion. Cu acest prilej ne-am 
dat seama de interesul mare pe care 
țăranii cooperatori îl acordă strînge- 
rii la vreme și fără pierderi a recol
tei. La cooperativa agricolă din Noș- 
lac se recoltaseră 300 ha din cele 
480. Numeroase care și căruțe trans
portă griul la arie, iar batoza lucrea
ză zi și noapte. Zilnic muncesc la 
secerat, alături de combine, cîtc 500 
cooperatori. înlr-o zi-două, aici se 
va termina secerișul.

Pe ogoarele cooperativei de pro
ducție din Mirăslău lucrau 5 combine 
și un mare număr de oameni. Recol
ta fusese sfrînsă de pe jumătate din 
cele 660 ha cu grîu. Pe terenurile 
eliberate s-a transportat gunoi de 
grajd, după care tractoarele au intrai 
la arat. O vie activitate se desfășoa
ră la recoltat și la cooperativele din 
Luncani, Luna, Plăiești, raionul Turda, 
Iclod, Bonțida, raionul Gherla, eic.

în unele locuri forțele existente nu 
sinf însă folosite la întreaga capaci
tate, ceea ce înfîrzie secerișul. La 
marginea unui lan de grîu al G.A.S.

din Ocna Mureș au stat o zi întreagă 
fără să lucreze 5 combine, de
oarece griul nu era copt. în același 
timp, în unitățile agricole din jtir se 
făcea simțită lipsa combinelor.

în raionul Gherla, la cooperativele 
din Bonțida, Buza, Dăbîca s-au re
coltat sute de hectare cu grîu. Din 
acestea, cu combinele au fost sfrînse 
circa 30 ha. E drept că nu peste fot 
grînele au ajuns în faza cînd se pot 
recolta mecanizat. Pe alocuri însă nici 
specialiștii n-au identificat cu grijă, 
zi de zi, suprafețele unde urma să 
se lucreze cu mijloace mecanizate.

în regiunea Cluj este necesară o 
mai rațională repartizare a mijloacelor 
mecanizate, o deplasare mai rapidă 
a combinelor de la o unitate la alta, 
în funcție de starea de coacere a 
grînelor, folosirea cu maximum de 
randament a tuturor forțelor existente.

Alex. MUREȘAN 
coresp. „Scînteii"

GALATI3

Mecanizatorii și ță
ranii cooperatori din 
regiunea Galați au ter
minat, primii pe țară, 
secerișul cerealelor pă
ioase. Acum, peste 85 
la sută din recolta de 
grlu de pe cele 162 300 
hectare cultivate se
află in hambare. A- 
proape 100 de coopera
tive agricole de pro
ducție, îndeosebi din 
raioanele Făurei, Brăila 
și Galați, au terminat 
treierișul. Aceasta a 
permis țăranilor coope
ratori și mecanizatori
lor să treacă la elibera 
rea terenului de paie, 
la executarea arături 
lor si semănatul cultu 
rilor furajere. Din da
tele centralizate' la 
consiliul agricol regio
nal rezultă că pină in 
seara zilei de 24 iulie 
au fost arate 37 G00 ț

IAȘI

De ce ritmuri 
diferite ?

în multe unități agricole socia
liste din regiunea Iași recoltatul 
păioaselor se desfășoară în ritm 
intens. Cooperatorii și mecaniza
torii din raioanele Bîrlad și Huși 
au terminat strînsul cerealelor.

MmoIc CORCACI 
coresp. „Scînteii'

hectare. 31 400 hec
tare s-au insămințat 
cu culturi furajere.

Ieri, pe ogoarele re
giunii Galati s-a lucrat 
din plin. Pînă seara, la 
cooperativa agricolă de 
producție din comuna 
Mircea Vodă, raionul 
Făurei, s-au eliberat 
420 hectare. Inginerul 
cooperativei a dat indi
cații ca arăturile să se 
efectueze mat întîi pe 
acele sole unde, în 
toamnă, se va semăna 
din nou grîu. La Băleni. 
raionul Bujoru, s-au 
arat 260 hectare din 
cele 1 010 hectare pre
văzute. Se lucrează in
tens la eliberarea tere
nului. executarea ară
turilor și în cooperati
vele agricole Lanurile, 
Valea Cinepei. Tichî- 
leșli din raionul Brăila.

(Continuare in pag. a IlI-a)

LA ARATURI, 
DE CĂRUȚĂ...

Au trecut 7 zile de 
la terminarea recoltă
rii. Dar ritmul arături
lor. pe ansamblul re
giunii, este încă nesa
tisfăcător. Multe trac
toare nil sint folosite 
la întreaga capacitate. 
Așa stau lucrurile la 
cooperativele agricole 
din Independență, raio
nul Galați, Golești — 
orașul Focșani, G.A.S. 
Smîrdan și în alte uni
tăți. Este necesar ca 
organele de partid și 
consiliile agricole să 
ia măsuri operative 
pentru mobilizarea for
țelor existente, astfel 
ca arăturile de vară si 
celelalte lucrări să fie 
executate în timpul op
tim.

Radu APOSTOL 
coresp. „Scînteii"

drumul
cu avint

si încredere>

de Ion PAS

Moment epocal in istoria po
porului român, al IX-lea Con
gres al partidului nostru a con- 
cenlraf asupra-i, timp de o săp- 
tămînă, prin problemele pe 
care le-a dezbătut ți prin hotă- 
ririle deschizătoare de largi, 
luminoase perspective, pe care 
le-a luat, interesul opiniei pu
blice internaționale, deși aceasta 
a fost solicitată de numeroase 
evenimente.

Este de la sine înțeleasă mîn- 
dria însuflețită care ne-a stăpînit 
cînd, cu prilejul ți în cadrul 
Congresului, am făcut bilanțul 
realizărilor înregistrate pe plan 
material ți spiritual. De la sine 
sînt înțelese gîndurile și senti
mentele poporului de recunoș
tință față de partidul care a do
vedit prin luptele dîrze duse 
timp de peste patruzeci de ani, 
plătind tributul greu al sacrifi
ciilor și de asemenea prin spi- 
rifu-i constructiv, că a slujit, slu
jește și va continua totdeauna 
să slujească, așa cum consem
nează Statutul său și proiectul 
Constituției noi, „cu fidelitate 
interesele și năzuințele vitale 
ale poporului’.

(Continuare in pag. a IlI-a)

O imagine de la înălțime. Cei cate călătoresc cu avionul o pot vedea 
zilnic pe întinsul patriei l oto A. Cartojan

C.C. al P-C. Bulgar 
al IX-lea al P. C. R.
P c.

Dar oferit de 
Congresului

Conducătorul delegației
Bulgar, tovarășul Todor Jivkov. 
însoțit de membrii delegației, a în- 
rnînat tovarășului Nicolae Ceau
sescu darul oferit de C.C. al P.C. 
Bulgar Congresului al IX-lea al 

l P.C.R. — un tablou al pictorului
Ivan Hrisloy reprezentînd pano
rama orașului Rahova, omagiu ar
matei române pentru participarea

la războiul de eliberare din 
1877—1878.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit călduros pentru darul 
oferit.

Au fost de față tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Constantin Dra
gan și Paul Niculescu-Mizil.

(Agerpres)

Delegația Partidului Comunist 
Bulgar, condusă de Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P. C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, a pără
sit luni dimineața Capitala.

La plecare, membrii delegației 
au fost conduși de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Constantin Drăgan, Flo

rian Dănălache, Ion Cosma, Corne- 
liu Mănescu, Alexandru Sencovici, 
de activiști de partid, numeroși 
oameni ai muncii din Capitală.

Un grup de pionieri au oferit 
oaspeților flori.

Erau prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în R. P. Ro
mână, membrii Ambasadei R. P. 
Bulgaria la București.

Delegația Partidului Comunist 
din Cehoslovacia

Delegația Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, condusă de 
Bohuslav Lastovicka. membru al 
Prezidiului C.C al P.C. din Ceho
slovacia, președintele Adunării Na
ționale a R. S. Cehoslovace, a pără
sit luni dimineața Capitala.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, membrii delegației au fost con
duși de tovarășii Alexandru

Birlădeanu, Leonte Răutu, Ion 
Cosma, Ion Ioniță. Dumitru Simu- 
lescu. Ghizela Vass. de activiști de 
partid, oameni ai muncii din 
Capitală.

Au fost de față șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați in R. P. Ro
mână și membrii Ambasadei R. S. 
Cehoslovace la București. Oaspeți
lor le-au fost oferite flori.

Delegația Partidului Popular 
Revoluționar Mongol

Luni dimineață a plecat din 
Capitală delegația Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol, in frunte 
cu Damdinjavin Maldar, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Parti
dului Popular Revoluționar 
Mongol, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Mongole.

La plecare, delegația a fost con
dusă de tovarășii Petre Borilă,

Mihai Dalea, Ludovic Csupor, Ene 
Turcanu. Vasile Vâida, Ion Pățan, 
de activiști de partid, oameni ai 
muncii.

Au fost de față șefi ai misiunilor 
diplomatice și membrii Ambasadei 
R. P. Mongole la București. 
Membrilor delegației le-au fost 
oferite flori.

Delegația Partidului Muncii din Coreea
Delegația Partidului Muncii din 

Coreea, condusă de Kim Koan 
Hiop, membru al Biroului Politic, 
vicepreședinte al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, vicepreședinte 
al . Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene, a plecat luni 
dimineață din Capitală.

La plecare, delegația a fost con
dusă de tovarășii Emil Bodnaraș,

Florian Dănălache. Ilie Verdeț, 
Cornel Onescu, Constantin Scarlat, 
Bujor Sion, de activiști de partid, 
oameni ai muncii.

Erau prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice și membrii Ambasadei 
R.P.D. Coreene la București. 
Membrilor delegației le-au fost 
oferite flori.

(Agerpres)

Primirea la C.C. al P.C.R. a delegației 
Partidului Comunist Chinez

în ziua de 26 iulie a.c. tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica și 
Ion Gheorghe Maurer s-au întîl- 
nit cu delegația Partidului Comu
nist Chinez, condusă de tovarășul 
Den Siao-pin, membru al Comi
tetului Permanent al Biroului 
Politic al Comitetului Central, se

cretar general al C.C. al Partidu
lui Comunist Chinez, care a parti
cipat la lucrările celui de-al IX-lea 
Congres al P.C.R.

Convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, priete
nească.

TELEGRAMĂ
Tovarășului NICOLAE CEAUSESCU

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român
Tovarășului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Române 
Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 

Președintele Consiliului de Miniștri al. Republicii Populare Române
București 

în numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, în numele Prezidiului Marelui Hurai Popular și aj Consiliului 
de Miniștri, în numele poporului mongol și al nostru personal, vă mul
țumim cordial și prin dumneavoastră Comitetului Central aj Partidului 
Comunist Român, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Române și poporului frate român pentru felicitările sin
cere și urările de bine pe care ni le-ați transmis cu ocazia celei de-a 
44-a aniversări a Revoluției Populare Mongole.

Ne exprimăm convingerea că prietenia frățească și colaborarea din
tre țările noastre se vor dezvolta și consolida spre binele popoarelor 
mongol și român, in interesul unității țărilor marii comunități socialiste, 
în numele triumfului cauzei păcii și socialismului.

Urăm poporului român noi succese în opera de construcție socia
listă din România.

JUMJAAGH11N ȚEDENBAî 
prim-secretar al C.C. 
al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, 

președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Mongole

JAMSARANGHIIN SAMBU 
președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole
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SlNT FILMELE NOASTRE

OPERE
INTERVIU

cu Liviu Ciulei

DE ARTĂ REPREZENTATIVE ?
• Ce înseamnă a fi în actualitate • Semnificativ și
nesemnificativ • Un „medic" pentru oameni sănă
toși * Criteriul atractivității • Mai multe dezbateri 

pe teme de creație
L-am rugat pe in

terlocutorul nostru să 
ne împărtășească opi
niile sale tn legătură 
cu cîteva probleme 
actuale ale producției 
de filme artistice, 
Prima întrebare s-a 
referit la aria temati
că a filmelor noastre.

— Dezvoltarea ci
nematografiei româ
nești reclama scenarii 
inspirate din actuali
tate — ne-a spus U- 
viu Ciulei. Este o con
diție a afirmării ori
cărei cinematografii 
naționale. ta noi, 
aria tematică a fil
melor este încă toar
te îngustă, se face 
acut simțită lipsa unor 
scenarii care să răs
pundă preocupărilor 
celor mai arzătoare 
ale oamenilor de 
azi, scenarii care 
să abordeze fron
tal și într-un limbaj 
artistic adecvat, ci
nematografie, temele 
cele mai importante 
ale realității, ale vie
ții noastre.

— Cum se explică, 
după părerea dv., a- 
ceastă situație și ce 
ar trebui făcut pen
tru a se asigura sce
nariile necesare pro
ducției de filme artis
tice ?

— O să încerc să 
răspund, fără a soco
ti, desigur, că epui
zez problema. In pri
mul rînd, cred că este 
vorba despre un fel 
de rutină, obișnuința 
cu niște, limite pe care 
nu ne-am străduit, în 
mod serios, să le de
pășim.

Raportul C.C. al 
P.C.R., prezentat de to
varășul Nlcolae Ceau- 
șescu la cel de-al 
IX-lea Congres al par
tidului, a cuprins cu
vinte pline de căldură 
adresate creatorilor 
de artă, cuvinte pe 
care noi le conside
răm nu numai un în
demn, ci o expresie a 
necesității de ridicare 
la un nivel mereu mai 
inalt a activității noas
tre, in așa tei incit 
operele noastre „să-și 
găsească drum larg 
spre mintea și inima 
poporului". Atrăgînd 
atenția asupra nece
sității lărgirii sfe
rei tematice a crea
ției, a continuei în
noiri și perfecționări 
a mijloacelor de ex
primare artistică și a- 
firmării unei diversi
tăți de stiluri perso
nale, raportul a subli
niat că trebuie înlă
turată orice tendință 
de exclusivism sau ri
giditate în acest do
meniu. Pentru slujito
rii cinematografiei ro
mânești, aceste indi
cații sînt de cea mai 
vie actualitate. Se 
impune, după părerea 
mea, ca o primă con
cluzie, mai multă sen
sibilitate și Îndrăznea
lă creatoare în inves
tigarea realității, o o- 
rientare mai catego
rică spre temele și su
biectele cu adevărat 
semnificative.

— In paginile pre
sei, ca și în unele fil
me documentare, pot 
fi întîlnite sugestii in
teresante in acest 
sens.

— Sînt sugestii care 
merită a fi luate în 
considerație. Viața o- 
feră, cu adevărat, 
teme pasionante, pe 
care trebuie să le cu
noști, să le cauți, să 
le descoperi. Este ne
voie de o prospecție 
alentă șl responsabilă 
a realității, de o ope
rație de filtrare. Este 
necesar, și aceasta mi 
se pare a fi o a doua 
concluzie, ca în apre
cierea actualității unui 
scenariu să conteze în 
primul rînd poziția pe 
care se situează auto
rul, măsura In care 
scenaristul se identi
fică cu aspirațiile ce
lor ce muncesc. Corți- 
bătînd rigiditatea, ex
clusivismul, sub orice 
formă s-ar manifesta, 
trebuie să combatem 
și apropierea formală

de viață. Au fost filme 
care au plătit tribul 
tocmai faptului că 
scenariștii — și, im
plicit, regizorii, ca au
tori responsabili qi o- 
perei de artă cinema
tografică — au sub 
stituit operației de fil
trare amintite păreri 
și idei preconcepute, 
subordonînd, cu alte 
cuvinte, realitatea vie 
unei anumite scheme
pe care o 
de succes 
duce, de 
multe ori.

consideră 
și care 

cele mai 
la rezultate

contrarii.

Discuția a eentinuat 
referindu-se la unele 
filme in care ac
tualitatea a fost pre
zentată convențional, 
neconvingător; au 
fost citate și încercări 
de abordare a unor 
teme psihologice, te
ren de inspirație ex
trem de vast și prac
tic neexplorat în cine
matografia noastră. 
Insă investigația psi
hologică nu poate fi 
identificată cu descri
erea unor cazuri pa
tologice. Este, desi
gur, mai ușor să 
serii drame pe ca
zuri patologice — a 
precizat interlocutorul 
nostru —- și mulți dra
maturgi occidentali 
se axează pe aseme
nea cazuri. Dar noi 
sîntem un fel de sec
ție specială de medici 
pentru oameni sănă
toși. Pe noi ne in
teresează in primul 
rînd omul normal, 
psihologia omului nor
mal. îndrăzneala 
creatoare a scena
riștilor ar trebui să se 
exerseze nu în direc
ția „inventării" unor 
drame ieșite din co
mun, ci în direcția a- 
bordării frontale, de 
pe poziții înaintate, a 
celor mai concluden
te, mai vil aspecte ale 
existenței contempo
ranilor noștri. Trata
rea unor subiecte as
cuțite, noi, poate să 
nu fie lipsită de difi
cultăți artistice. Dar 
aceste „riscuri* au 
fost întotdeauna pro
prii muncii de creație, 
și a Ie depăși în
seamnă, pentru artist, 
a da cu adevărat 
măsura talentului său.

— Esențială e aici 
cunoașterea vieții...

— ...și cunoașterea 
meseriei de scenarist. 
Pentru că un scena
rist — ca orice om de 
artă — nu trebuie să 
se bazeze numai pe 
intuiție și pe talent, 
ci trebuie să cunoas
că bine și tehnica a- 
cestei meserii, să știe 
cum trebuie scris un 
scenariu, bazîndu-se 
și pe experiența ma
eștrilor genului, asi- 
milînd-o. De aceea 
cred că, între altele, 
ar trebui să ne ocu
păm cu seriozitate de 
publicarea, mai ales 
în cadrul studioului, 
a scenariilor celor 
mai importante crea
ții ale cinematografi
ei mondiale. După 
părerea mea, scena
riul nu este o operă 
literară cristalizată, 
de sine stătătoare. El 
poate să ofere uneori 
și un prilej de lectură, 
dar ca gen literar se 
va impune mai greu. 
Dacă autorul unei 
lucrări de proză poa
te face, pe 30 de 
pagini, o splendidă 
descriere a unui iar
maroc, cînd scenaris
tul va face acest lu
cru, tot pe atîtea pa
gini, va face un prost 
scenariu, Scenaristul 
trebuie să scrie nu
mai : „ne aflăm în
tr-un iarmaroc". De
scrierea, într-un sce
nariu, este inutilă. Un 
simplu adjectiv poa
te fi suficient pen
tru a-ți sugera ție, re
gizor, imaginea preci

să pe care trebuie 
s-o reprezinți. De mul
te ori, husă, scenariștii 
încarcă scenariile cu 
o cantitate de proză 
prin care regizorul tre
buie să facă un sla
lom foarte dificil, să 
ocolească frazele ge
nerale ca să simtă în 
scenariu ritmul drama
tic al filmului. Pe de 
altă parte, t hnica dia
logului, mijloc esen
țial de comunicare 
al scenaristului, este 
rareori bine stăpinltă.

— Sînt cazuri cînd 
chiar regizori talen- 
tați semnează filme 
care nu merg la ini
ma spectatorilor. A- 
ceasta, clteodată, in 
pofida unor calități 
tehnice, profesionale 
remarcabile.

— Asta se întîmplă 
cînd regizorul, în loc 
să se reazeme pe 
viață, se reazemă 
pe meșteșugul său. 
Și aici prin viață în
țeleg orizontul artis
tului, cunoașterea 
multilaterală a reali
tății, cultura lui. O 
activitate culturală, 
ideologică mal inten
să, participarea ia 
dezbateri pe proble
me actuale ale crea
ției, în spiritul reco
mandării făcute de la 
tribuna Congresului, 
un schimb de idei și 
de experiență mai 
larg, o preocupare 
mai vie în direcția 
îmbogățirii cunoștin
țelor de specialitate, 
cred că slnt -r și nu 
mă exclud — condiții 
imperios necesare 
pentru ca lilmul să 
capele, din ce în ce 
mai mult, caracterul 
ds operă artistică cul
tă, reprezentativă a 
țării noastre. In altă 
ordine de idei, aș 
vrea să adaug că 
dacă unele dintre fil
mele noastre nu plac 
sau sînt privite cu în
găduință de cetățea
nul care vrea să vadă 
un film românesc bun, 
aceasta se daloreșie 
de foarte multe ori 
faptului că nu ținem 
seama de elementul 
atracțios al filmului, 
Nu spun „spectacu
los" pentru că spec
taculosul este de mul
te ori ieftin.

— Cum socotiți că 
se pot crea, încă din 
scenariu, premizele 
acestei atractivități ?

— Este vorba, în pri
mul rînd, despre virtu
țile subiectului. De 
multe ori filmele noas
tre păcătuiesc prin a- 
ceea că unele scene 
dramatice menite să 
cîștige, să atragă pu
blicul, sînt fie lipite, 
fie exterioare. Elemen
tele atractive n-au nici 
o valoare, sînt gratui
te și se pierd dacă nu 
sînt incluse organic în 
substanța filmului, da
că nu slujesc la ca
racterizarea eroului pe 
care vrei să-l impui 
publicului, la caracte
rizarea omului către 
care tinde aspirația 
interioară, morală, a 
spectatorului. O hibă 
pe care ne-o recu
noaștem încă este că 
încercăm să rezolvăm 
— în film — proble
me generale, și le re
zolvăm, de multe ori, 
ca pe niște probleme 
generale, fără a le 
trece prin filiera, a- 
proape obligatorie, a 
particularului — ge
neralizator, dar indivi
dual. întotdeauna o 
operă de artă se re
feră la un caz indivi
dual, care capătă for
ță de generalizare. De 
multe ori însă noi în
cercăm metoda inver
să, și greșim. Reversul 
medaliei — cazul spe
cial individual, psi
hologist, fără putere 
generalizatoare, e la 
fel de steril.

Tn încheierea interviului, regizorul Liviu 
Ciulei ne-a mărturisit că și el este în căutarea 
unui scenariu inspirat din actualitate, care să 
surprindă dramatismul luptei pentru triumful 
noului, li urăm ca această căutare să fie rod
nică, permițîndu-i să realizeze, cu forța artis
tică demonstrată în „Pădurea spinzuraților" și 
în alte creații ale sale, un nou film, consacrat, 
epocii noastre, oamenilor ei.

D. COSTIN

MAMAIA. Peisaj de noapte

Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase" (grădina „Boema") : Ve
selie la 174 (orele 20,16), Circul de 
stat : Internațional Circ (orele 20).

Cum trebuie să arate
noile magazine

Directivele celui de-al IX-lea Congres al partidului pun în 
fața organizațiilor comerciale sarcini importante în legătură 
cu perfecționarea continuă a activității de deservire a popu
lației. In acest scop se prevăd, prjntre altele, importante in
vestiții pentru extinderea și modernizarea rețelei comerciale, 
în legătură cu noile spații comerciale — care attț ca ampla
sare, cît și ca amenajare interioară trebuie să corespundă 
cît mai bine necesităților actuale ale comerțului, și, mai 
ales, cerințelor și nevoilor populației, sugestiilor și propune
rilor îndreptățite pe care oamenii muncii le fac în această 
privință — redactorul nostru Maria Baboian a adresat cîteva 
întrebări tovarășului IOAN BUCȘA, secretar general în Minis
terul Comerțului Interior.

Ce se proiectează 
în domeniul construcțiilor 
comerciale l

— Cum vor fi orientate in
vestițiile care se prevăd in. 
cincinalul viitor în domeniul 
comerțului ?

— După cum s-a subliniat în do
cumentele Congresului al IX-lea al 
partidului, volumul mare de bu
nuri de consum ce urmează să fie 
puse la dispoziția populației cores
punzător creșterii puterii sale de 
cumpărare, impune lărgirea și mo
dernizarea rețelei comerciale, asi
gurarea unei baze tehnice-mate- 
riale pe măsura noilor cerințe și 
exigențe,.-

O problemă dintre cele mai im
portante subliniată la Congres — 
care cade in sarcina ministerului 
nostru '-c- este aceea a asigurării bu
nei arrijolasări a noilor unități co
merciale, a realizării de magazine 
și unități de alimentație publică 
în toate cartierele ce se construiesc 
în orașele țării. Și aceasta nu în 
orice condiții, ci o dată cu darea 
în folosință a apartamentelor, cu 
venirea primilor locatari. Căutăm 
astfel să venim în întîmpinarea 
numeroaselor propuneri pe care ce
tățenii le fac în legătură cu am
plasarea și darea în folosință a 
noilor spații comerciale. în anii 
cincinalului vom construi circa 
430 mii m p de spații de desface
re: complexe comerciale, puncte 
comerciale și centre de cartier. 
Dintre principalele lucrări ce vor 
fi începute în 1966 amintesc: com
plexul comercial din Slatina — 
unde, concomitent cu dezvoltarea 
industrială a orașului, se desfășoa
ră în ritm susținut construcțiile de 
locuințe — complexele din Tr. 
Măgurele, Călărași, cartierul Ma
zepa din Galați, Iași, Bacău, Cluj 
și alte orașe. La București, spații 
comerciale se vor construi cu pre
cădere în cartierele noi unde do
tările de acest fel sînt rămase în 
urmă: Berceni, Armata Poporu
lui. Drunțul Taberei și altele.

La baza noilor proiecte, ce vor 
fi aplicate începînd din 1966, stau 
tematici prin care se urmărește re
zolvarea unitară a sălilor de desfa
cere, în așa fel încît mărfurile să 
fie cît mai concentrate, iar timpul 
afectat cumpărării cît mai re
dus. Pe măsură ce în aceste con
strucții se vor asigura și instala
ții de condiționare a aerului, 
va organiza și desfacerea 
gumelor-fructelor, gospodina 
tîndu-și procura, astfel, într-o 
gură deplasare, mărfurile de
rință zilnică ce-i sînt necesare.

în alimentația publică, atenția 
va fi îndreptată spre restaurante 
cu autoservire, bufete, baruri de 
zi, căfe-baruri și alte tipuri noi de 
unități, care se bucură de apre
cierea publicului.

Realizarea acestor prevederi im
portante ale Directivelor Congre
sului cere comitetelor executive ale 
sfaturilor populare și direcțiilor co
merciale regionale să stabilească 
cu discernămînt profilul unităților 
ce urmează a fi construite și 
asigure toate 
trarea lor în 
nele hotărîte.

Dezvoltarea 
volumului desfacerii mărfurilor a- 
trage după sine creșterea stocu
rilor curente, cît și a mărfurilor 
care vor circula prin depozitele 
noastre. Or, în perioada care a tre
cut, noi am realizat puține depo-

zite capabile să satisfacă cerințe
le actuale ale comerțului. Spre 
recupera restanțele vom clădi 
potrivit sarcinilor cincinalului 
circa 300 mii mp de depozite. In 
1965—1966 va începe construcția 
complexelor de depozite de la 
Craiovă, Reșița, Iași, Bacău, Plo
iești (aici lucrările sînt în curs), 
Timișoara. Amintesc și silozurile 
de legume-fructe de la Pitești, Plo
iești, Galați, Constanța și altele, 
pe acest gen de depozite punîn- 
du-se un accent deosebit. Sînt de 
menționat și depozitele de mobilă, 
care vor permite livrarea pieselor 
sau garniturilor alese de cumpără
tor 
rect

a

în magazinele-expoziție, di- 
la domiciliul acestuia.

— Cîteva 
modernizări.

— în planul cincinal se prevede 
modernizarea a circa 1 300 de uni
tăți comerciale — în principal ma
gazine de confecții, de articole mă
runte, de piese de schimb etc. Va 
trebui să evităm ca aceste lucrări 
atît de necesare să se facă doar de 
dragul aspectului, cum s-a mai în- 
t.implat, ci în primul rînd pentru 
ridicarea eficienței economice a 
unităților modernizate și economi
sirea timpului cumpărătorilor.

cuviqtq „despre

Soluții moderne, 
eficiente

— Cum vedeți realizarea 
acestor lucrări prin prisma 
experienței de pînă acum ?

se 
le- 

pu- 
sin- 
ce-

să 
condițiile pentru in- 
funcțiune la terme-

cu 50—60 la sută a

— O preocupare centrală a mi
nisterului este ca toate unitățile să 
asigure o eficiență economică ridi
cată și să se construiască cu costuri 
minime, oferind totodată un nivel 
corespunzător de confort și deser
vire. Cu toate succesele obținute în 
anii precedenți, experiența a evi
dențiat și unele slăbiciuni în pro
iectarea unităților comerciale. 
Uneori, îndeosebi în alimentația 
publică și în unitățile hoteliere, s-a 
mers pe. construirea de suprafețe 
anexe și de circulație exagerate, 
în dauna spațiului destinat deser
virii propriu-zise a publicului ; 
aceasta a dus la costuri mari, iar 
deservirea nu s-a putut ridica la 
nivelul cerut. Și, dimpotrivă, uni
tăților de desfacere a confecțiilor, 
de pildă, nu li s-au asigurat spa
ții de depozitare suficiente. Au 
fost, de asemenea, cazuri cînd su
prafețele construite n-au fost fo
losite în suficientă măsură, lipsă 
izvorîtă din însuși felul cum au 
fost concepute proiectele respec
tive de către D.S.A.P.C.-uri sau 
alte organizații de proiectare, ca și 
din slaba exigență a ministerului 
nostru la avizarea lor. Un exemplu 
caracteristic în acest sens este 
acela al magazinului „Unic" din 
Capitală. Inițial, aici — ca și în 
alte unități similare — s-a făcut 
simțită o gîndire insuficient de 
fundamentată în ce privește utili
zarea spațiului disponibil, astfel 
că și eficienta economică era scă
zută. Efectele reorganizării inte
rioare, întreprinse, nu de mult, 
sînt concludente : prin reașezarea 
standurilor de prezentare, fără a 
fi stînjeniți cu nimic cumpărătorii 
— ci. dimpotrivă, prin facilitarea 
circulației acestora pe culoare 
drepte — s-a obținut o creștere cu 
60 la sută a fondului de mărfuri 
expus, a crescut simțitor numărul 
de sortimente oferite cumpărăto
rilor, iar vînzările s-au mărit cu 
circa 40 la sută. Măsurile luate în 
ultimul timp de minister au înlă
turat parțial deficiențele de felul

celor amintite si au orientat con
struirea unităților comerciale spre 
complexe individuale, cu o utili
zare intensivă a spațiilor astfel 
create.

Ar mai'fț de amintit că în pro
iectarea și execuția lucrărilor efec
tuate pînă în prezent se remarcă 
o oarecare tendință de uniformi
zare atît a soluțiilor constructive, 
cit și a materialelor utilizate. Așa, 
de pildă, în ultimii ani s-a genera
lizat pînă la supărător folosirea 
aceluiași fel de melacart, iar în 
ultima vreme folosirea kleimozai- 
cului. Se impune ca proiectanții 
să apeleze la soluții mai îndrăz
nețe, mai originale, să propună fo
losirea de noi mijloace. Nu este 
mai puțin adevărat că în această 
privință se simte foarte serios ne
voia unui sprijin substanțial din 
partea Industriei, care este chema
tă să depună eforturi pentru di
versificarea materialelor de fini
saj în general, cît și a celor nece
sare lucrărilor comerciale și tu
ristice.

Alte necesități 
ți exigențe

Volumul sporit al investițiilor 
impune din partea ministerului 
nostru măsuri' organizatorice deo
sebite privind proieetarea și cali
tatea proiectelor, cît și folosirea 
unor forme s perfecționate de co
laborare cu exeCutanții și cu furni
zorii de materiale. Va trebui să 
elaborăm programe și tematici pe 
tipuri dp lucrări care, expljcind 
cît mai detaliat procesul funcționă
rii unităților respective, să permită 

' proiectanților aplicarea soluțiilor 
celor mâi . convenabile atît din 
punct de Vedere al deservirii cum
părătorilor, cît și al eficienței eco- 
îWnțice, în această direcție, ne este 
necesar sprijinul C.Ș.C.A.S. și al 
D.S.A.P.C.-urilor pentru formarea 
unor colective permanente de pro- 
iecțanți specializați în lucrări tu
ristice și comerciale. Crearea unor 
asemenea colective — de altfel, un 
deziderat mai vechi al comerțului 
— ar permite documentare» te
meinică a proiectanților, familiari
zarea lor cu natura construcțiilor 
comerciale, aplicarea soluțiilor de

cel mai actual nivel tehnic, inte
grarea mai organică a lucrărilor 
în arhitectura locală. De aseme
nea, este important ca executanții
— Ministerul Industriei Construc
țiilor și întreprinderile de con
strucții ale sfaturilor populare — 
să-și profileze colective cu un ni
vel corespunzător de calificare, 
să ia măsuri pentru dotarea uni
tăților executante cu tot ce este 
necesar realizării ritmice a volu
mului sporit de luerări — utilaje, 
materiale etc.

Se ridică. în momentul de față, 
ca o exigență a comerțului și a pu
blicului cumpărător, problema îm
bunătățirii gradului de confort în 
unitățile comerciale. Mă refer, 
bunăoară, la aerisirea magazinelor 
noastre — atît a celor existente, 
cît și a celor care se vor construi. 
In această direcție, solicităm spri
jinul Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini în producerea 
de ventilatoare silențioase de ga
barite mici, dar cu debit mare. De 
asemenea, pentru adoptarea solu
țiilor noi de amenajare a interioa
relor se impune obținerea de pro
file ușoare din aluminiu, destinate 
unor elemente de tîmplărie sveltă 
și aspectuoasă, cu un preț de cost 
redus, care să permită accesul vi
zual al publicului la marfă, 
geamuri securitizate de dimensiuni 
mari și de bună calitate. Obținerea 
tuturor acestor instalații și ma
teriale — menționăm printre ele și 
instalațiile de iluminat și reclamă
— va elimina multe dintre neajun
surile întîlnite în unitățile comer
ciale.

In încheiere, socotesc necesar să 
amintesc că realizarea multora 
dintre obiectivele menționate este 
condiționată de definitivarea stu
diilor și detaliilor de sistematizare 
a unor orașe și zone turistice (li
toral, Deltă, Argeș, Bicaz), care să 
permită începerea la timp a lucră
rilor de proiectare și realizarea 
construcțiilor la termenul stabilit.

Iată, pe scurt, cîteva din căile 
prin care vom putea îndeplini sar
cinile trasate de Congresul al 
IX-lea în legătură cu ridicarea 
nivelului de deservire a populației 
pe o treaptă superioară, corespun
zător posibilităților și exigențelor 
actuale.

■

PITEȘTI. Se Înalță un nou bloc de locuințe
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CINEMATOGRAFE
ROMULUS ȘI REMUS - cine

mascop (completare A cui e 
vina?): Patria — 9; 11,30; 14;
16,30; 19; 21,15, București —' 8,45; 
11,16; 13,45; 16,15; 13,45; 31,15, Sta
dionul Dinamo — Șos. ștefan cel 
Mare — orele 20.15; Expoziția 
realizărilor economiei naționale — 
Piața Șctnteii —« orele 20.15, . Ex
celsior ~r 8.45; 11,15; 13,45; 16.15; 
18,45; 21,15. DOMNUL — cinema
scop ; Republica (completare 
Mline începe azi) — 9: 11.15; 13,15; 
16,15: 15,45; 21,15, Grădina ..Pro
gresul (completare Mîine începe 
ari) str Ion Vidu nr. 5 — orele
20.15, Grivlța (completare Minu
nea de la Ghiza) — 10; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21. DAȚI-MI CON
DICA DE RECLAMAȚII : Lu
ceafărul (completare Drumul) — 
9.30; 11,45; 14, 16,15; 18.30; 20,45.
Feroviar (completare Elevul de 
serviciu) — 9,30; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30 Melodia (completare 
Construim) — 9.45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21. DOMNIȘOARA BARBA 
ALBASTRA : Carpați (completare 
Noi și soarele) — 10; 12; 14; 16;
18,15; 20,30. DECORAȚII PENTRU 
COPIII MINUNE ■■ Capitol (com
pletare Muzeul Zambacclan) — 9; 
11,15; 13,30; 18; 18,30; 21 — rulează 
și la grădină — orele 20,15. LA
LEAUA NEAGRA — cinemascop: 
Festival — 8,45; 11,15; 13,45; 16.15; 
18,45: 21,15- rulează șl la grădină
— Pasajul Eforie — orele 20,30.
BRAȚARA DE GRANATE — ci
nemascop : Victoria (completat 
Melodiile străzii) — 10; 12; 16,15;
18,30; 20,45, Grădina „Doina" (com
pletare Melodiile străzii) Str. 
Doamnei nr. 9 — orele 20,15, Bucegi 
(completare Spre cer) — 10; 12,15; 
14.30; 16.45; 19; la grădină — orele 
20,30. ZIDUL ÎNALT : Central 
(completare La cel mai Înalt nivel) 
10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30, 
Dacia (completare 180 de zile tn 
Atlantic) — 9.45 — 14 în con
tinuare; 16.15; 18,30; 20,45. AME
RICA, AMERICA (ambele serii) : 
Lumina —• 9,45; 13,15; 16,45: 20,15. 
ASTA-I TOT CE S-A INT1M- 
PLAT : Union (completare Zilele 
sighisoarei) — 15,30; 18; 20,30.
PROGRAM PENTRU COPII : Doi-, 
na — orele 10 dimineața. NUNTA 
CU PERIPEȚII ; Doina (comple
tare 180 de z.lle In Atlantic) — 
11,30; 13,45, 16; 18,15; 2O-.3O. FE
MEIA NECUNOSCUTA : Arenele 
Libertății (Parcul Libertătfi)- — 
orele 20,30. CONSTRUIM — URMA 
ROȘIE — UN OBIECT GĂSIȚ — 
MlINE ÎNCEPE AZI — MAEȘTRII 
ARTEI CIRCULUI — GEME ȘI 
CAMFE — POVESTE DE PRIMĂ
VARA : Timpuri Noi — 10—-21 In 
continuare DE DOI BANI VIO
LETE ■. Giuiești — t«; ia,iș; ,20,30,- 
Moșilor - 15,30; 18; la grădină — 
orele 30,30 NU TE ATINGE DE 
FERICIRE : Cultural (completare 
Saverl Duneeovski) — 18; 18,15;
20,30. OLIVER TWIST : înfrățirea. 
Intre popoare (completare Lami
norul de țevi) — 10,30. 16,45; 18;.
20.15. SĂRITURĂ IN ÎNTUNERIC: 
Buzești (completare La cel mal 
Înalt nivel) - 15,15; 17,45; la gră
dină — orele 20.15. SPRE CULMI: 
Crîngașl - 16; 18,15; 30,30, Vitan
— 10; 18;' io; la grădină — orele
20,30 HANKA : Unirea - 16;
18,16: la grădină — prele 20,30. UN 
LUCRU FĂCUT LA TIMP : Tomiș 
(completare Oltenii’din Oltenia)-* 
8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21; la
grădină — orele 20,30, Floreasca —. 
10,30; 13; 15,30; 18; 20^30. CUM SE 
REUȘEȘTE IN DRAGOSTE : 
Flacăra (comoletare Construim) -A1 
16; 18,15, 20,30, Modern — 9,43; 12: 
14,15; 16,30, 18,45; 21. CASA RI-
CORDI : Miorița — 10; 12,301 15; 
17,45; 20.30. ANIMALELE : Mtfnca 
(completare Sport nr. 3/1965) — 18; 
18,15; 20,30. RACHETELE NU
TREBUIE SA DECOLEZE — ci
nemascop : Popular (Completare 
Cremllnul rostovian) — 16; 18,15; 
20,30. CRONICA UNUI BUFON : 
Arta (completare A cui e vina ?) 
—16; 18; 20, la grădină — orele 
20,30. VESELIE LA ACAPULCO : 
Cosmos (completare Artiști ama
tori) — 15,45; 18; 20,15. PROCESUL 
MAIMUȚELOR : Viitorul 15,30; 18; 
20,30. FERNAND COW-BOY : Co- 
lentina (completare Ioslf Kel- 
monsky) — 15; 17: 19; 21; la gră
dină — orele 20,30 FIUL CĂPI
TANULUI BLOOD - cinema
scop : Volga (completare O călă
torie spre inima Reșiței) — 9.45 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21. JUNGLA 
TRAGICA : Rahova — 16; 18.15; la 
grădină — orele 20.30. SCARA- 
MOUCHE — cinemascop : Pro
gresul — ,15;’ 17; 19; 21. INTILNIRE 
LA ISCHIA — cinemascop : •■Fla
mura - 9.15; 11,30; 13.45; 16; 18,15;
20.30. OCOLUL PĂMINTULUI IN
80 DE ZILE — cinemascop (am
bele serii) : Lira — 15,30; 19; la 
grădină rulează DIAVOLUL DE- 
ȘERTULUl — orele 20,30. PRELU- 
DIO 11 — cinemascop : Drumul 
Sării (completare Bun gust... gust 
bun) — 16; 17.30; 20. NEAMUL
ȘOIMAREȘTILOR — cinemascop 
(ambele serii) : Ferentari (com
pletare Șopîrle) — 10,30; 16,15;
19.30. CIND MARTIN AVEA 1*
ANI : Cotrocenl (completare
Sport nr. 3/1965) — 15; 17; 19; 21. 
PENSIUNEA BOULANKA : -Pat 
cea (completare Sport nr. 3/1965)
— 16; 18,15; 20 30. ȘOFERII IADU
LUI : Grădina „Progresul-Parc" 
(Piața Libertății — orele 20,30).

Cum e vremea
Ieri în țară : Datorită aerujui 

tropical ce a continuat să pătrun
dă în țara noastră, precum ș.i ce
rului mai mult senin, ce a deter
minat o lnsolație mare, vremea a 
luat un aspect canicular, tempe
raturile atingînd Valorile cele 
mal ridicate din această vară'. 
Astfel, la ora 17 s-au înregistrat 
41 grade la Berzeasca, 39 grade 
la Calafat, Bechetu, Turnu, Mă
gurele, Alexandria, Videle, Ro
șiorii de Vede și București, lăr 
valoarea cea mal coborîtă de 23 
grade la Sulina și Mangalia. A- 
ceastă încălzire s-a făcut simțită 
și în regiunea de munte, urtde 
temperaturile au urcat pînă la 
17 grade la vîrful Omul, 34 grade 
la Sinaia, Cota 1500. și 28 grade la 
Predeal etc. în București : Vre
mea a fost excesiv de călduroa
să ,cu cerul senin. Temperatura 
maximă a atins 40 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 28, 29 și 30 tulle. în țară ; Vre
me ușor instabilă în juipătatea 
de nord-vest a țării și în general 
frumoasă în rest. Cerul va fi va
riabil, mai mult senin Vor cădea 
averse izolate în Banat. Transil
vania și nordul Moldovei Vînt 
slab pînă la potrivit. Temperatu
ra în scădere ușoară Minimele 
vor fi cuprinse între 11 și 21 gra
de, iar maximele între 24 și 34 
grade. In București : Vreme fru
moasă, cu cerul mai mult senin. 
Vînt în general slab cu intensi
ficări de scurtă durată. Tempera
tura în scădere ușoară.
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PLECAREA UNOR DRKAIII

LA CONGRESUL Al IX-LEA Al P. C. R.
Delegația Partidului Comunist Francez

Delegația Partidului Comunist 
Francez, condusă de Jeannette 
Thorez Vermeersch, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Francez, a părăsit luni dimineața 
Ca^țâla.

Delegația Partidului Comunist 
din Olanda

Delegatul Partidului Comunist 
din Olanda, Hanna van Ommereen 
Averinck, membru al C.C. al Parti
dului Comunist din Olanda, a pă
răsit luni dimineața Capitala.

Delegația Partidului Comunist 
din Danemarca

Delegația Partidului Comunist 
din Danemarca,' în frunte cu 
Gelius Lund, membru al C.C. al 
P.C. din Danemarca, a părăsit luni 
dimineața Capitala.

Delegația Partidului Comunist 
din Finlanda

Delegația Partidului Comunist 
din Finlanda, condusă de Hertta 
Kuusinen, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. din Finlanda, 
a părăsit luni dimineața Capitala.

La plecare, delegația a fost con

Delegația Partidului Comunist din Liban
Luni după-amiază a părăsit Ca

pitala delegația Partidului Comu
nist din Liban.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspeții libanezi au fost sa

Delegația Partidului Comunist 
din Luxemburg

Delegatul Partidului Comunist . La plecare, oaspetele a fost con- 
din Luxemburg Dominique D., Vr- dus de tovarășii Ștefan Voitec, An- 
bany, președintele P.C. din tu- tț>n Breitenhofer, Ion Pas, Vasile 
xemburg, a părăsit luni seară Vlad, de activiști de partid. 
Bucureștiul. (Agerpres)

Ne continuăm drumul
cu avint
și încredere

(Urinare din pag. I-a)

Congresul a prilejuit totodată re
cunoașterea izbînzilor tării noastre și 
a hotărîtoarelor merite care ti revin, 
întru dobîndirea lor, Partidului Co
munist Român, de către membrii marii 
familii internaționale socialista — a- 
ceeași neprecupețită apreciere dlnd-o 
totodată conștiințele progresiste de 
pretutindeni.

Actul de prezentă la lucrările Con
gresului a reprezentanților unui număr 
de aproape șaizeci partide comuniste, 
muncitorești și democratice, cuvîntările 
pe care ei le-au rostit și, pe de altă 
parte, miile de mesaje, cuprinzînd fe
licitări și urări de succes dezbateri
lor, venite din partea unor organiza
ții, personalități, oameni simpli do pe 
toata meridianele, cu orientări și con
vingeri, unele dintre ele diferite de 
ale noaștre, nu pot fi socotite decît 
ilustrări ale prestigiului pe care po
litica înalt principială, realistă, con
secventă a partidului nostru l-a asi
gurat României.

Obligafi de realitatea faptelor sînt 
și unii așa-ziși „prieteni" ai țării noas
tre. în imposibilitate de a le mai tă
gădui se găsesc și potrivnicii. C1(iva 
dintre aceștia au revenit, în legătură 
cu starea de prosperitate economică 
și culturală a României socialiste, cu 
autoritatea pe care ea șl-a cîștigat-o 
în ansamblul vieții internaționale, la 
explicația deseori trâmbițatului „mira
col românesc’. Alfii (și am avut nu
meroase exemple în comentariile care 
au,acaparat coloanele ziarelor și pro
gramele posturilor de radio de peste 
hotare) sînt, cu plăcere sau nu, ne- 
voiți să atribuie, în sfârșit, extraordi
narele transformări săvîrșite la noi — 
partidului.

Ideile, pozițiile Partidului Comunist 
Român s-au impus definitiv prin 
justețea și fermitatea lor, ele inspi- 
rîndu-se din tezaurul gîndirii clasi
cilor marxism-leninismului, din reali
tățile și interesele poporului propriu 
în strînsă legătură cu acelea ale lumii 
socialiste, din experiența pe care 
partidul a acumulat-o înlr-o existen
tă bogată prin confinutul ei.

Cu avînt, cu puteri și încredere 
sporite ne continuăm drumul, știind 
că astfel — așa cum a arătat și to-

La plecare, delegația a fost con
dusă de tovarășii Alexandru 
Bîrlădeanu, Constanța Crăeiun, 
Mihail Florescu, Vasile Malinschi, 
de activiști de partid,

La plecare, a fost condusă de to
varășii Alexandru Bîrlădeanu, 
Constanța Crăciun, Gheorghe 
Neeula, de activiști de partid.

La plecare, delegația a fost 
condusă de tovarășii Ludovic 
Csupor, Gheorghe Neeula, Ghizela 
Vass, Nicolae Gheorghiu, de acti
viști de partid.

dusă de tovarășii Alexandru 
Drăghici, Mihai Marinescu, Teodor 
Marinescu, Mihail Suder, Ștefan 
Bălan, Voinea Marinescu, de acti
viști de partid.

lutați de tovarășii Ilie Verdeț, Ion 
Cosma, Aurel Vijoli, Vasile Ma- 
teescu și Ion Savu, de activiști de 
partid.

varășul Nicolae Ceaușascu în rapor
tul înfăfișat Congresului — „poporul 
nostru își va aduce contrlbufia sa la 
întărirea sistemului socialist mondial, 
a forjelor care luptă pentru progres 
social, la victoria cauzei socialismu
lui și păcii în întreaga lume’ ; știind 
deopotrivă că stă în mijloacele 
noastre ca patria să devină mai în
floritoare, mai respectată, mai pu
ternică decîf e în prezent.

Start
intr-o cursă lungă

(Urmare din pag. I-a)

Esențialul constă In altceva. Noi 
fabricăm locomotive moderne, me
nite să plece în curse lungi. Și oa
menii noștri trăiesc sentimentul 
unor curse lungi, de o sporită răs
pundere. Mă refer la sarcinile care 
ne revin nouă, constructorilor de 
mașini, în lumina Directivelor Con
gresului. Ne avîntăm cu puteri îm
prospătate pe linia progresului teh
nic. în 11)70 vom fabrica de trei ori 
mai multe Diesel-uri decît astăzi. 
Ca în orice cursă, contează cum iei 
startul, lată explicația depășirilor 
înregistrate în aceste zile.

— Ați pomenit doar de depășiri 
cantitative...

— Adevărat, fiindcă am plecat de 
la graficele de producție. Ne stră
duim insă, totodată, ca fiecare lo
comotivă să aibă ceva al ei, un 
plus: plusul calității superioare. 
După mine, asta e o adevărată lege 
a industrializării socialiste, busolă 
pe care ne-a pus-o tuturor în față 
Congresul. Acum cîțiva ani fa
bricam tipuri de locomotive depă
șite astăzi. Sînt sigur că așa o să 
privim, la sfîrșitul cincinalului, 
producția noastră de acum.

— Pe ce vă bizuiți ?
— Pe creșterea calificării, pe ca

pacitatea verificată a oamenilor de 
a-și însuși „din mers“ tehnica nouă. 
Mulți urmăm cursuri de speciali
zare. Am în brigadă cinci tovarăși 
de care mă ocup în mod deosebit, 
în așa fel incit mîine ei să poată 
conduce, la rîndul lor, noi brigăzi. 
Pe măsura dezvoltării atelierului 
nostru de locomotive într-o nouă 
fabrică a uzinei „23 August".

Pe tirul acestei idei — al însu- 
flețitorului start spre viitor pe care 
îl declanșează Congresul în rîndu- 
rile fiecărui colectiv de muncă — 
ajungem la „farurile' uzinei. Altfel 
spus, la sectoarele de concepție, de

Vizitele delegațiilor unor partide 
comuniste și muncitorești 

care au participat la Congresul P.C.R-
Delegațiile unor partide comu

niste și muncitorești, care au luat 
parte la lucrările Congresului al 
IX-lea al P. C. R„ au continuat să 
facă vizite la întreprinderi indus
triale, șantiere de construcții, uni
tăți agricole și muzee din țară.

în cursul zilei de luni, după ce 
a vizitat complexul petrochimic de 
la Brazi, delegația Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, în frunte 
cu Le Duc Tho, a fost oaspete al 
constructorilor de autocamioane din 
Brașov. în aceeași localitate, dele
gațiile Partidului Progresist al Po
porului Muncitor din Cipru, în 
frunte cu Kyriakos Hristu, și cea a 
Partidului Comunist Portughez, în 
frunte cu Manuel Rodrigues da Sil
va, au vizitat uzinele de tractoare 
și fabrica de autocamioane, monu
mente istorice din oraș și stațiunea 
Poiana Brașov.

Membrii delegației Partidului 
Muncii din Albania, condusă de Ra
miz Alia, și-au continuat călătoria 
în regiunea Dobrogea, unde au vi
zitat noile întreprinderi de morărit 
și panificație, de industrializarea 
laptelui, precum și stațiunea horti- 
viticolă Murfatlar.

INFORMAȚII
în urma inundațiilor care s-au 

produs în R.S.F. Iugoslavia, Cru
cea Roșie a R. P, Române a tri
mis Crucii Roșii iugoslave un a- 
jutor destinat populației sinistrate 
— compus din medicamente, 
pături, cearceafuri, corturi și făi
nă, în valoare totală de 200 000 
lei.

SPORT

„Mondialele" universitare de șah pe echipe
SINAIA (prin telefon). — Tur

neul preliminar al Campionatului 
mondial universitar de șah pe e- 
chipe, care se desfășoară în locali
tate, a continuat ieri cu disputarea 
meciurilor din runda a doua. Iată 
rezultatele înregistrate : grupa I: 
Cehoslovacia-Suedia 1/2—1/2 (2) ; 
Finlanda-Izrael 0—1 (3). Echipa 
R. D. Germane a avut zi . liberă, 
grupa a ll-a : U.R.S.S.-Anglia 1—1 
(2) ; Olanda-Bulgaria 2—1 (1) ; Bel- 

unde se răspîndesc fascicolele lu
minoase ale progresului tehnic. In- 
ginerul-șef de concepție, ION BlH- 
SU, precizează :

— Aceste fascicole sînt produsul 
unei extraordinare surse de forță 
și lumină care alimentează viitorul 
întregii țări: Directivele Congresu
lui, generatoare ale programului 
de înflorire a României socialiste. 
Ca specialist, am studiat cu pro
fundă atenție tot ceea ce documen
tele Congresului prevăd pentru 
dezvoltarea științei și tehnicii.

— Ideea la care v-ați oprit în
deosebi ?

— Necesitatea cercetărilor pro
prii. O idee însuflețitoare de care 
nu poți să nu te atașezi cu întreaga 
ființă : obligația să privim în vii
tor și să creăm condițiile pentru a 
folosi în economie din ce in ce mai 
mult inteligența noastră proprie, 
științifică și tehnică. Asta deschide 
în fața noastră un veritabil șantier 
al creației. Avem în uzină proiecte 
și tehnologii pe care trebuie să le 
ridicăm la nivelul tehnicii mondia
le. Chiar unele produse realizate, 
după licențe străine urmează să le. 
îmbunătățim, pentru a ține pasul 
cu progresul tehnic. Creșterea gra
dului de complexitate, a calității și 
tehnicității tuturor produselor pur- 
tînd marca fabricii — iată pentru 
noi „direcțiile de bătaie" de-a lun
gul cincinalului.

— Dar acum ce vă preocupă în 
special ?

— Poate părea cam general, prin
cipalul constă însă în a realiza îm
binarea armonioasă dintre prezent 
și perspectivă. Există o obișnuință 
de care trebuie să scăpăm: aceea 
de a lăsa pe planul doi, în toiul 
sarcinilor curente, problemele de 
perspectivă, viitorul reprezentat 
prin produsele noi. E unul din fac- 
torii-cheie asupra căruia vom con
centra forțele de concepție, gîndirea 
proprie.

La sculăria generală îl găsim pe 
secretarul comitetului de partid al 
secției, MARIN ȘERBAN, aplecat a- 
supra unor „situații”. Toate angaja
mentele luate în cinstea Congresu
lui — îndeplinite. Ritmicitatea — 
normală. Puls viguros. Un puls care 
se răsfrînge, dată fiind poziția sec
ției In ansamblul uzinei, asupra tu
turor sectoarelor.

— De fapt ceea ce se vede aici
— ne arată tov. Șerpan coloanele 

de nume și cifre — poate fi expri
mat simplu: spirit de răspundere. 
Altădată se mai întîmpla ca vreu
nul să nu-și respecte cuvîntul dat. 
angajamentul socialist. Acum în
treaga secție s-a autodepășit. Ex
plicația ? însemnătatea istorică a 
sarcinilor puse de Congres, perspec
tivele deschise în fața poporului 
găsesc ecou în conștiința fiecăruia. 
Spiritul de răspundere este unul 
dintre cei mai importanți și mai 
stimulatori „parametri". El dă mă
sura încrederii, dragostei cu care 
întregul popor înfăptuiește înțe
leaptă politică a partidului.

Delegația Partidului Comunist 
din Bolivia, condusă de Jorge Kolle, 
și delegația Partidului Comunist 
Mexican, condusă de Manuel Ter
razas Guerrero, au făcut vizite la 
complexul petrochimic de la Brazi, 
la uzinele constructoare de utilaj 
petrolier „1 Mai" din Ploiești, pre
cum și la Muzeul Doftana.

în aceeași zi. delegația Partidului 
Comunist din Columbia, în frunte 
cu Hernando Hurtado, a vizitat 
șantierul hidrocentralei „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" de pe Argeș.

(Agerpres)

TELEGRAMĂ

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Mongole, Man- 
galîn Dughersuren, într-o telegramă 
de răspuns mulțumește pentru fe
licitările transmise de ministrul a- 
facerilor externe al Republicii 
Populare Române, Corneliu Mă- 
neseu, cu ocazia celei de-a 44-a a- 
niversări a revoluției populare 
mongole.

Totodată, pentru a veni în spri
jinul populației sinistrate în urma 
inundațiilor din Pakistanul de Est, 
Crucea Roșie a R. P. Române a tri
mis Crucii Roșii din Pakistan un 
ajutor compus din medicamente, a- 
limente și îmbrăcăminte, în valoare 
totală de 100 000 lei.

(Agerpres)

gia-Cuba 1—1 (2). grupa a III-a : 
România-Tunisia 4—0 ; Austria- 
Ungaria 2—0 (2) ; Danemarca-Sco- 
ția 2 1/2—1/2 (1). Prin victoria rea
lizată ieri, echipa noastră conduce 
în cadrul grupei respective cu 7 (1) 
puncte.

Reamintim că pentru turneul fi
nal al întrecerii (2-9 august) se vor 
califica echipele clasate pe primele 
trei locuri in grupele preliminare.

Este rîndul nostru 
să facem dovada 
entuziasmului, 
tenacității

9

și hotăririi
(Urmare din pag. I-a)

Ca om de știință și ca tehnician 
m-a bucurat îndeosebi atenția dată 
— în documentele prezentate la 
Congres, cit și în intervențiile a 
numeroși participanți — căilor 
concrete de realizare a perfecțio
nării activității de cercetare în 
știință și tehnică, factor important 
in propășirea economiei socialiste. 
O dovadă elocventă a grijii pentru 
viitorul științei românești o repre
zintă proiectata înființare a Consi
liului Național al Cercetării Științi
fice de pe lingă Consiliul de Mi
niștri.

De la tribuna celui mai înalt for 
al partidului s-a subliniat că pro
gresul științei, participarea nemij
locită a acesteia la vastul pro
gram de dezvoltare a societății 
noastre socialiste sînt indisolubil 
legate de intensificarea cercetărilor 
fundamentale și aplicative în toa
te ramurile. Este un admirabil 
imbold pentru noi, oamenii de 
știință,, de a ne consacra cu și mai 
multă pasiune și hotărîre cerce
tării acelor teme ale căror apli
cații pentru alte discipline științi
fice și pentru eebnomia națională 
apar mai sigure și apropiate, a că
ror eficiență este mai mare. Deo
sebit de importante pentru orien
tarea activității noastre de per
spectivă sînt indicațiile cuprinse 
in raportul prezentat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, de a ne în
drepta atenția spre unele domenii 
anume, cum ar fi științele teh
nice, pentru a realiza perfor
manțe la nivelul științei și tehni
cii contemporane.

lnsușindu-ne pe de-a-ntregul 
spiritul profund științific și patrio
tic al Directivelor partidului, sin- 
tem datori să ne propunem spre 
rezolvare, înainte de toate, pro
bleme pe care ni le cere viața, o- 
pera de desăvîrșire a construcției 
socialiste. Laolaltă, vîrstnici și ti
neri, oamenii de știință din patria 
noastră, ne vom încorda forțele de 
creație pentru a deschide dru
muri noi cercetării, a descoperi 
fenomene și adevăruri esențiale, 
abordînd teme de înaltă valoare 
științifică și practică. Vom consa
cra întreaga experiență, putere de 
muncă și pricepere cauzei înalte a 
înfloririi României socialiste.

Pe calea 
aventuristă 
a agresiunii

Revista vest-germană „DER 
SPIEGEL" publică următorul 
articol privitor la intensifica
rea acțiunilor militare ale 
S.U.A. în Vietnamul de sud:

„Purtând în spate încărcături 
grele, cu armele avînd piedica 
scoasă, 4 000 de soldați ai diviziei 
I americană de infanterie au de
barcat, acum cîteva zile, în golful 
Cam-Ranh din Vietnamul de sud.

Sosirea acestei divizii — ai că
rei soldați, în timpul celui de-a! 
doilea război mondial, au fost acei 
care au debarcat primii în Africa 
de nord, iar apoi în Normandia — 
constituie începutul unei aventuri 
despre ale cărei riscuri generalul 
Douglas Mac Arthur a avertizat 
toată viața lui : riscurile unui răz
boi terestru în Asia.

Războiul civil din Vietnam a în

„ARTA
DE A i SĂRĂCI
PE CEI SLABI"

în revista ..JEUNE AFRIQUE", 
Jacqu.es de Sugny semnează- 
un articol intitulat „Arta de a-i 
sărăci pe cei slabi”, in care se 
spune : , ,

„Națiunile slab dezvoltate își au 
problemele lor politice, de care vor
besc, și economice — de care su
feră Dar prea adesea, ele nu cu
nosc situația reală in ansamblul ce
lei de-a treia lumi. Pentru a o cu
noaște, ar trebui întocmite statis
tici enorme. Atunci, toate proble
mele se. simplifică și apare adevă
rul: situația economică a celei de-a 
treia lumi este dramatică și va fi 
încă și mai mult in următorii 10 
ani, deoarece genul de comerț pe 
care națiunile dezvoltate 1-1 impune, 
o ruinează încetul cu încetul*.

In 1960, cetățeanul unei națiuni 
slab dezvoltate producea aproape 
9,3 la sută din ceea ce producea cel 
din națiunile industriale. în 1970, el 
nu va produce decît 8,3 la sutfil Ast
fel, in circuitul internațional, a că
rei dezvoltare se reduce, națiunile 
slab dezvoltate vor face din ce în 
ce mai puțin comerț. De ce? De
oarece, vînzînd « produse primare » 
(materii prime în general), națiunile 
slab dezvoltate văd cum scade pre
țul a ceea ce ele exportă.

— Valoarea exporturilor agricole 
ale țărilor în curs de dezvoltare, 
și aceasta este esențialul, a co- 
borît cu unu la sută în 1963 și si
tuația aceasta continuă. Există difi
cultăți în ce privește cafeaua (care 
nu se rezolvă deeft impunind o 
strictă disciplină statelor producă
toare), o saturație a pieței de ce
reale, o prăbușire ța preturilor) la 
cacao — toate acestea fiind exem
ple ale unei crize de amploare.

Dacă, exportînd mai puține mate
rii prime, națiunile slab dezvoltate 
ar vinde mai multe produse finite.

De ce ritmuri diferite ?

(Urmare din pag. I-a)

Avansate sînt și raioanele Iași și 
Negrești, unde griul a fost secerat 
de pe aproape 90 la sută din supra
fețele cultivate. în restul raioane
lor ritmul de lucru la seceriș este 
nesatisfăcător. Pînă în seara zilei 
de 25 iulie în raionul Pașcani nu 
se recoltaseră decît 7 880 hectare 
din cele 16 220 ha cultivate cu 
grîu, iar în raionul Hîrlău — abia 
55 la sută din suprafața totală de 
15 810 ha.

De ce sînt ritmuri așa de dife
rite? Iată ce ne răspunde tov. Ilie 
Buzilă, vicepreședinte al consiliu
lui agricol regional: „Din constată
rile făcute la fața locului, rezultă 
că ritmul înalt de lucru la recol
tare în raioanele fruntașe se da- 
torește nu atît începerii mai 
timpurii a secerișului, cît bunei 
organizări a muncii, mobilizării tu
turor forțelor la secerat. In cele
lalte raioane nu s-a acordat aten
ția cuvenită acestor probleme. O 
dată cu încheierea lucrărilor de 
recoltare în raioanele Birlad și 

ceput în 1957, prin ciocniri izolate 
în junglă între unități de partizani 
și trupele guvernamentale sud- 
vietnameze. Atunci, S.U.A. aveau 
în țară doar 200 de „consilieri" mi
litari. în vara aceasta — .după 8 
ani, la războiul din Vietnam par
ticipă 560 000 soldați sud-vietna- 
mezi, 75 000 de americani, 5 000 
de soldați aparținând altor țări a- 
liate cu S.U.A.

Divizia I de infapt.erie este cea de 
a patra divizie americană folosită,

Cum vede caricaturistul de la 
„NEW YORK HERALD TRIBUNE" 
participarea directă a trupelor a- 
mericane la „războiul terestru din 

Asia"

ar fi un semn bun. Dar, dimpotrivă, 
valoarea exporturilor lor de «pro
duse manufacturate » scade : între 
1955—1961 partea națiunilor slab 
dezvoltate în comerțul mondial al 
produselor manufacturate a scăzut 
de la 5 la 4 la sută. Și de atunci 
scăderea a continuat. Cu alte cu
vinte, faimoasa «liberalizare a 
schimburilor» de produse industri
ale, de care vorbește E. W. White, 
director al G.A.T.T., costă țările slab 
dezvoltate unu la sută din exportu
rile lor. Este cu atît mai grav, cu 
cit doar puține țări slab dezvoltate 
vînd produse manufacturate: India 
(371 milioane). Iran și Filipine (110 
milioane, Izrael și Mexic (100 mili
oane), Pakistan, Taivan, Argentina 
si Brazilia (130, toate patru). Celor
lalte 79 de țări le revine restul din 
totalul exporturilor, care scad. De 
ce aceste scăderi — la produsele 
primare și manufacturiere ? Pentru 
că țările industrializate, tot mai bine 
echipate, vând din ce în ce mai mul
te produse finite și produc tot mai 
multe produse primare. Franța nu 
știe ce să facă cu griul și concu
rează Argentina. Italia, care vrea 
să-și vîndă fructele, întirzie asocie
rea Marocului și Tunisiei la Piața 
comună. Astfel, țările industrializa
te sărăcesc țările sărace. Această 
«deteriorare a termenilor de 
sepimb » (diferența între valoarea a 
ceea ce se cumpără și a ceea ce se 
vinde) reprezintă o pierdere netă 
cifrată, după 1951, la 38 miliarde de 
dolari"'.

Ocupindu.se în continuare de 
„ajutorul' acordat de unele țări 
capitaliste țărilor slab dezvoltate, 
autorul arată , mai departe că este 
vorba mai ales de „Împrumuturi 
publice". „Multe din aceste «împru
muturi» — sene de Sugny — nu 
sînt, de altminteri, decît promisiuni. 
Partea «împrumuturilor particu
lare» se îngustează și ea mereu. Dar 
aceste Împrumuturi, oricare ar fi 
procentul, măresc datoria publică 
a țărilor slab dezvoltate. Datoria lor 
externă s-a dublat, incepind din 
1955, si suma dobinzilor pe care 
trebuie să le verse a crescut de 4 
ori. La sfîrșitul anului 1962 ele da
torau 24 de miliarde de dolari 
restului lumii, cheltuind anual 3 
miliarde pentru amortizări și plata 
doblnzilor : 10 la sută din sumele 
încasate pentru exporturile lor I Este 
vorba de datorii pe termen lung ; 
dar, Înglodate In aceste sarcini, ță
rile slab dezvoltate mai au nevoie 
și de hani lichizi, pe care-i îm
prumută pe termene «de 12 luni». 
Aceste datorii atingeau, în 1962, 4,6 
milioane dolari, adică 40 la sută 
din activele lor in aur și devize. Re

Huși vom face o nouă redistri
buire a combinelor. Paralel cu a- 
ceasta, pentru a urgenta secerișul 
trebuie folosite din plin, în fiecare 
unitate, toate forțele manuale 
existente".

Un raid întreprins în cîteva uni
tăți agricole din raioanele Vaslui 
și Pașcani a scos în evidență că în 
unele cooperative agricole de pro
ducție continuă să se lucreze sub 
posibilități. La Băiceni, Costești, 
Hărmănești, Lungani, Vînători, 
Miroslăvești, Lunca și altele din 
raionul Pașcani, munceau la sece
riș puțini oameni, iar combinele nu 
lucrau încă din plin. Cooperativele 
agricole din Moțca, Cristești, Stro- 
iești, Sirețel, din același raion, n-au 
început recoltatul pe motivul că 
griul n-ar fi copt. Ing. Ion Capșa, 
președintele consiliului agricol ra
ional, căruia i-am cerut părerea în 
legătură cu această situație, ne-a 
spus că acest motiv nu e va
labil în nici o unitate: „La aceas
tă oră neinceperea recoltării în
seamnă delăsare. Ritmul nesatis
făcător dintr-o serie de unități se 

complet sau parțial, in Vietnam. 
Deoarece S.U.A. au dislocat jumă
tate din totalul lor de 18 divizii în 
Europa, Asia de est și în regiunea 
Mării Caraibilor, pentru Vietnam 
a fost nevoie să se facă apel la 
rezervele strategice, Ministrul a- 
merican al apărării, McNamara, a 
anunțat mobilizarea a 200 000 de 
rezerviști,, Apoi a plecat pe calea 
aerului in Vietnam pentru a studia 
situația la- fața locului.

Ministrul a fost însoțit de fostul 
ambasador la Saigon, Henry Ca
bot Lodge, care, in august, va- o- 
eupa pentru a doua oară acest post 
Președintele Johnson l-a. numit 
pe fostul candidat republican la 
postul de vicepreședinte în locul 
ambasadorului american la Saigon, 
Maxwell Taylor, care și-a dat de
misia, în scopul de a transforma 
astfel criza vietnameză într-o cau
ză comună a celor două mari par» 
tide politice din S.U.A.

De pe acum se poate spune că 
mobilizarea nu se va opri la cei 
200 000 de rezerviști. Pînă la sfîr
șitul anului, forțele armate ame
ricane de pe arena de război din 
Asia de sud-est ar urma să fie 
sporite la cel puțin 150 000 de oa
meni. Potrivit aprecierii Pentago
nului, pentru o victorie militară irț 
Vietnam ar fi însă necesari 400000 
de soldați.

— în Vietnam — potrivit expre
siei iul Johnson — S.U.A. și-au 
pus în joc „onoarea și cuvîntul", 
chipurile, pentru a apăra o țară ; 
dar această țară nu mai vrea să se 
apere, iar capitala ei este, de pe 
acum, complet încercuită. O ase
menea sarcină n-a mai fost cunos» 
cută în îndelungata istorie mon
dială a războaielor".

zultatul: In 1955, țările slab.dezvol
tate datorau 10 miliarde națiunilor 
industriale și organismelor interna
ționale; in 1964 —, datorau 30 mi
liarde. Astfel datoria lor crește im
placabil, frlnlnd totodată dezvolta
rea. în America Latină, rambursarea 
datoriei externe absorbea in 1960 7 
pină la 8 la sută din valoarea ex
porturilor, iar in 1964 17 4a sută.

Cum vor putea pi?ti țările slab 
dezvoltate? MKrindu-și producția, 
adică «produsul intern brut». El 
era de 110 miliarde dolari In 1950, 
de 169,8 miliarde in 1960 șl va 
atinge — poate — 261 miliarde,- in 
1970. Dar populația acestor țări 
crește (cu 2,4 la sută In mijlociu): 
ea era de 1 301 milioane locuitori 
In 1960 și va număra. 1 642 milioane 
In 1970. Aceste 341 milioane de 
«noi veniți» vor trebui să mănțnce, 
să se Îmbrace, șă muncească. Vor 
avea nevoie de mașini, de druipuri,... 
Dacă creșterea produsului intern 
brut va permite totuși țărilor slab 
dezvoltate să subziste, distanta din
tre ele și cele industriale se va 
agrava însă.

Căci, pentru ca «produsul intern 
brut» pe cap de locuitor să crească 
de la 130 la 159 dolari între I960— 
1970, ar trebui ca produsul total să 
sporească de la 170 la 261 miliarde : 
2 la sută tn plus în fiecare an,-In 
timp ce populația. In ansamblul ce
lei de a treia lunii, crește irrpropor- 
tie de 2,4 la sută. Dilema este netă: 
dacă târâie slab dezvoltate-vor să 
producă cit ar fV nevoie peatru tra
iul noilor lor cetățeni,’ele ar trebui 
să se dezvolte măi repede.- Pentru 
aceasta ale au Ifevoie, între altele, 
de fonduri mai mart. Dar dacă fon
durile pe care le "prlfhese dlb afară 
reprezintă sarcini'ce le frinează dez
voltarea, aceasta se Încetinește ■ și 
națiunile slab dezvoltate nu'se mai. 
dezvoltă. Cu alte'cuvinte,' structura' 
«ajutorului», așa cum este astăzi 
practicat, închide țările- . ajutate 
lntr-un cerb vicios. Numai oamenii 
de afaceri din țările dezvoltate 
ciștigă din această situație : banii 
pe care statele lor ii Împrumută ță-' 
rilor slab dezvoltate Ie revin sub 
formă de beneficii. Intr-un singur an 
aceasta nu se observă, dar ip zace 
ani fenomenul apare în toată cruda 
lui realitate.

Pentru țările slab dezvoltate a- 
ceasta este o chestiune de viată si 
de moarte. Prima problemă care ar 
trebui rezolvată este aceea a meca
nismului Împrumuturilor și al pro
centului de amortizare. Numai uni
tatea țărilor în curs de dezvoltare le 
va permite ca, în viitor, să obțină 
împrumuturi care să nu blocheze 
dezvoltarea lor economică".

datorește slabei preocupări a con
siliilor de conducere de a mobiliza 
toate forțele la secerat. Noi am 
luat o serie de măsuri pentru îm
bunătățirea muncii", ne-a preci
zat el.

Pe teren, măsurile întirzie să 
se aplice. La cooperativa agricolă 
de producție din Cristești, în ziua 
raidului, abia se ieșise la secerat. 
Incepînd lucrul la amiază, cei 65 
cooperatori au recoltat doar 4 
hectare. Două combine de la 
S.M.T. Pașcani, despre care tehni
cianul agronom Aurica Zurba și 
președintele cooperativei, tovară
șul Vasile Micu, ne spuseseră că 
lucrează din plin, stăteau la mar
ginea lanului. Trei combine, tot 
ale S. M. T. Pașcani, stăteau ne
folosite și la cooperativa agricolă 
Valea Seacă. Motivul: nu se pre
zentaseră tractoriștii la lucru.

în raionul Vaslui rămînerea în 
urmă se datorește acelorași cauze: 
slaba antrenare a cooperatorilor la 
seceriș și nefolosirea cu întreaga 
capacitate a unor combine ale 
S.M.T. Vaslui.

In regiunea Iași, organele regio
nale și raionale de partid, consi
liile agricole trebuie să Intervină 
cu mai multă operativitate pentru 
intensificarea recoltării, treierișu- 
lui, eliberării terenului și execută
rii arăturilor de vară.

Jacqu.es
Ocupindu.se


ț

PRESA INTERNAȚIONALĂ DESPRE LUCRĂRILE 
CELUI DE-AL IX-LEA CONGRES 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
PEKIN (Agerpres). — Ziarele 

din capitala R. P. Chineze — „Jen- 
minjibao", „Guanminjibao", „Da- 
gunbao", „Pekinjibao" au publicat 
ample extrase din Rezoluția Con
gresului al IX-lea al P.C.R. și din 
Moțiunea de solidaritate cu lupta 
poporului vietnamez.

Ziarul „Jenminjibao1* serie că 
cel de-al IX-lea Congres al P.C.R. 
a aprobat întrutotul activitatea 
rodnică a Comitetului Centrai, 
desfășurată între cele două Con
grese. Din rezoluție, ziarul redă 
extrase din capitolul referitor la 
aprecierea politicii de industriali
zare, la întărirea rolului statului și 
dezvoltarea lui multilaterală, la 
întărirea partidului și a rolului 
său de avangardă, la activitatea în 
'direcția dezvoltării relațiilor cu 
partidele comuniste și muncito
rești și pentru întărirea unității la
gărului socialist și a mișcării mun
citorești și comuniste internațio
nale, la aprobarea dată de Con
gres analizei privind situația in
ternațională etc.

„Jenminjibao" publică, de ase
menea, un articol consacrat mu
zeului de la Doftana, sub titlul 
„Aici a fost o școală de călire a 
luptătorilor revoluționari".

*
PARIS (Agerpres). — Sub tit

lul „Comuniștii români vor munci 
neobosiți pentru cauza socialismu
lui", ziarul „l’Humanitâ" publică 
extrase din cuvîntul de încheiere 
rostit de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și informează despre 
componența noilor organe condu
cătoare ale P.C.R. Este menționată 
adoptarea Moțiunii de solidaritate 
cu lupta poporului vietnamez.

Ziarul „Le Figaro" inserează, pe 
lingă o informație cu privire la 
noile organe de conducere ale par
tidului, și un articol semnat de An- 
dră Frangois Poncet, în care sînt 
comentate lucrările Congresului. 
Un articol consacrat Congresului 
este publicat și în revista „l’Ex- 
press".

Televiziunea franceză a transmis, 
duminică seara, o emisiune con
sacrată încheierii Congresului 
P.C.R., în cadrul căreia Maurice 
Schumann, conducătorul delegației 
parlamentare franceze care a vizi
tat recent România, a răspuns la 
unele întrebări referitoare la țara 
noastră și la lucrările Congresului.

*
ALGER (Agerpres). — „Bilan

țul celui de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, care 
s-a încheiat sîmbătă după o săp- 
tămînă de lucrări, este cît se poate 
de pozitiv, atît pe plan intern cit 
și pe plan extern. Aceasta este 
părerea majorității observatorilor 
prezenți Ia București" — scrie zia
rul algerian „El Mudjahid". Zia
rul expune conținutul documente
lor adoptate de Congres, mențio- 
nînd accentul pus pe fidelitatea 
față de marxism-leninism, caracte
rul creator al politicii partidului 
și principiul conducerii colective. 
Se fac, de asemenea, referiri la po
litica externă a țării noastre și la 
dorința ei de a dezvolta relații 
prietenești cu toate țările lumii. 
Este anunțată componența noilor 
organe conducătoare ale partidului 
și alegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secretar 
general al C.C. al P.C.R. Ziarul 
informează despre adoptarea mo

țiunii de solidaritate cu lupta po
porului vietnamez.

*

GENEVA (Agerpres). — Presa el
vețiană relatează luni despre în
cheierea lucrărilor Congresului al 
IX-lea al P.C.R. și alegerea orga
nelor conducătoare ale partidului. 
Ziarul „Neue Zurcher Zeitung" se 
referă la moțiunea de solidaritate 
cu lupta poporului vietnamez a- 
doptată de Congres.

Informații referitoare la înche
ierea lucrărilor Congresului sînt 
inserate și în ziarele „Gazette de 
Lausanne", „Journal de Geneve" 
și „Tribune de Lausanne".

★

BERLIN. (Agerpres). — Zia
rele „Neues Deutschland" și „Ber
liner Zeitung" își informează citi
torii despre schimbările din guver
nul R. P. Române și despre decla
rația lui W. Ulbricht cu privire la 
Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, făcută la sosirea 
sa la Berlin.

Ziarul „Berliner Zeitung" infor
mează despre încheierea Congresu
lui Partidului Comunist Român sub 
titlul „Congresul P.C.R. — un mare 
succes".

★

NEW YORK (Agerpres). — Pre
sa americană a relatat, duminică 
și luni despre încheierea lucrări
lor Congresului al IX-lea al P.C.R. 
și alegerea organelor conducătoare 
ale partidului. Sub semnătura tri
misului său special la București, 
David Binder, ziarul „New York 
Times" publică o corespondență 
în care anunță componența Comi
tetului Executiv și a Prezidiului 
Permanent al Comitetului Central. 
Se relatează, de asemenea, despre 
adoptarea Moțiunii de solidaritate 
cu lupta poporului vietnamez. 
Sînt redate pasaje din cuvîntarea 
de încheiere a Congresului, rostită 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Ziarul arată că atît moțiunea cit 
și cuvîntarea de închidere au fost 
întimpinate de participant cu a- 
plauze prelungite. Luni, ediția eu
ropeană a ziarului „New ’ York 
Times" inserează o informație pri
vitoare la încheierea Congresului, 
precum și un editorial în care este

comentat acest important eveni
ment din viața poporului român.

Ziarul „New York Herald Tri
bune" publică, la rîndul său, o in
formație privitoare la noile organe 
de conducere ale P.C.R., relatînd. 
de asemenea, despre cuvîntul de 
încheiere a Congresului, rostit de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Informații privitoare la înche
ierea lucrărilor Congresului și a- 
legerea organelor conducătoare ale 
partidului sînt publicate și de zia
rul „Washington Post".

★

RANGOON (Agerpres). — Sub 
titlul „Partidul Comunist Român 
își încheie lucrările Congresului", 
ziarul birmanez „Guardian" subli
niază importanța deosebită a pla
nurilor economice pentru dezvol
tarea multilaterală a României, 
precum și principiile care stau la 
baza relațiilor R. P. Române cu ce
lelalte state : independența și su
veranitatea națională, egalitatea 
în drepturi, neamestec în treburile 
interne, avantaj reciproc. Ziarul 
„The Working Peoples Daily", sub 
titlul „Partidul Comunist Român a 
subliniat necesitatea unității miș
cării comuniste internaționale", 
reproduce fragmente din cuvînta
rea de încheiere a Congresului, 
rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

*
RABAT (Agerpres). — Presa din 

Maroc a continuat să publice re
latări în legătură cu lucrările ce
lui de-al IX-lea Congres al P.C.R. 
Ziarul „L’Opinion" informează 
despre alegerea Comitetului Exe
cutiv al Comitetului Central al 
P.C.R. și a celorlalte organe de 
conducere. Același ziar subliniază 
bilanțul pozitiv care caracterizea
ză lucrările Congresului și pers
pectivele luminoase pe care le 
deschid României socialiste docu
mentele aprobate. Cotidianul „Ma
roc Information" scoate în evi
dență succesele economiei R. P.

. Române.
Ziarele subliniază faptul că lu

crările celui de-al IX-lea Congres 
al P.C.R. s-au desfășurat întivo at
mosferă favorabilă întăririi uni
tății mișcării comuniste și munci
torești internaționale.

COMUNICATUL DIRECȚIEI 
CENTRALE1 DE STATISTICA 
A U. R. S. S.

MOSCOVA 26 (Agerpres). — La 
Moscova a fost dat publicității co
municatul Direcției Centrale de 
Statistică a U.R.S.S. în care se a- 
rată că în primul semestru al anu
lui 1965 sporul producției indus
triale a fost de 9,3 la sută în com
parație cu perioada corespunză
toare a anului trecut.

Cifrele menționate în comunicat 
indică la producția de energie 
electrică, tractoare, excavatoare, 
hîrtie, ciment, fontă, oțel, extracția 
de țiței și de cărbune, de minereu 
de fier, utilaj metalurgic, aparate 
de radio etc., o creștere de 5—10 
la sută. A crescut, de asemenea, 
producția de turbine, de rășini sin
tetice și mase plastice, de utilaj 
chimic, televizoare, mașini de spă
lat, frigidere. In primul semestru 
al anului curent a crescut de peste 
1,3 ori producția de carne, brînze- 
turi și ulei vegetal și aproape de 
1.5 ori producția de unt. în această 
perioadă au fost construite 500 000 
de apartamente.

In primul semestru al anului 
1965 agricultura a primit 118 000 
tractoare, 36 000 autocamioane, 
37 000 combine cerealiere. A sporit 
producția de îngrășăminte mine
rale și de mijloace chimice pentru 
protecția plantelor, precum și pro
ducția unor mașini agricole. în co
municat se menționează sporirea 
șeptelului în colhozuri și sovho
zuri. Venitul realizat pe întreaga 
economie națională a fost cu 11 la 
sută mai mare decît în primul se
mestru al anului 1964, iar în in
dustrie a fost cu 9 la sută mai 
mare.

VIETNAM: Lupte 
în apropierea Saigonului

SAIGON 26 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt militar ameri
can a declarat luni în cadrul unei 
conferințe de presă că unitățile 
forțelor patriotice și-au intensifi
cat în ultimele 48 de ore acțiunea 
chiar în regiunea din imediata a- 
propiere a Saigonului. El a men
ționat în acest sens luptele duse de 
patrioți în cursul zilei de duminică, 
împotriva unor posturi guverna
mentale situate la mai puțin de 10 
km de capitala sud-vietnameză. Ei 
supun la o permanentă hărțuială

In Zanzibar a avut loc o demonstrație împotriva intervenției cercurilor 
imperialiste in Congo

ECONOMIA R.P. POLONE 
ÎN PRIMUL SEMESTRU

VARȘOVIA 26 (Agerpres). — 
Potrivit comunicatului Direcției 
Centrale de Statistică din Polonia, 
în primul semestru al anului 1965 
producția industrială a crescut cu 
10,7 la sută. Au fost date în exploa
tare o serie de importante obiec
tive industriale.

Planul producției industriale 
globale a fost îndeplinit în propor
ție de 102,8 la sută. Investițiile ca
pitale în economie au crescut cu 12 
la sută. Exporturile au crescut cu 
6,4 la sută, iar importurile cu 9,4 
la sută.

Suprafața destinată culturilor 
cerealiere a rămas aproximativ a- 
ceeași. Suprafețele însămînțate cu 
grîu au crescut cu 4 la sută, iar de 
secară cu 2 la sută. A crescut cu 
6 la sută parcul de tractoare și cu 
12 la sută folosirea îngrășămintelor 
minerale. Volumul transportului de 
mărfuri a crescut cu 2,8 la sută, 
iar al transportului de pasageri cu 
peste 8 la sută. Tonajul total al na
velor sub pavilion polonez s-a ri
dicat la circa 1 240 000 tone.

Peste 100 de oameni 
de afaceri americani cer 
incetarea „escaladării''

NEW YORK 26 (Agerpres). — 
110 oameni de afaceri americani, 
creînd „Comitetul businessmenilor 
pentru Vietnam", au adresat prin 
intermediul ziarului „New York 
Times" o scrisoare deschisă pre
ședintelui Johnson în care îl chea
mă să înceteze intervenția ameri
cană și să dea poporului Vietna
mului de sud posibilitatea să in
staureze în țară, la alegerea sa, un 
guvern stabil și independent. Sîn- 
tem neliniștiți, se spune în scri
soare, de faptul că guvernul S.U.A. 
a acordat sprijin unei serii de re
gimuri din Vietnamul de sud, și că 
nici unul din aceste regimuri nu 
s-a bucurat de sprijinul poporu
lui sud-vietnamez.

Semnatarii scrisorii cer preșe
dintelui să abandoneze această 
orientare periculoasă și drept 
prim pas să înceteze raidurile 
aeriene asupra Vietnamului de 
nord. Ne temem, se spune în 
scrisoare, că escaladarea va depăși 
cadrul actualului război și se va 
transforma într-un război nuclear 
distrugător. Ca oameni de afaceri, 
sîntem convinși că lărgirea comer
țului dintre toate țările ar grăbi 
avîntul economic și bunăstarea tu
turor oamenilor și ar asigura o 
bază sănătoasă pentru menținerea 
păcii și ordinii.

Miting ia Londra

Bruxelles întrunirea

celor 6 minus 1
BRUXELLES 26 (Agerpres). — 

Luni s-a deschis la Bruxelles se
siunea Consiliului Ministerial al 
Pieței comune, prima sesiune de la 
crearea acestui organism care se 
ține în absența Franței. Prima zi a 
fost consacrată unor discuții cu ca- 
racter strict secret, cu scopul de a i 
elabora viitoarea linie diriguitoare j 
din Piața comună.

LONDRA 26 (Agerpres). — La 
inițiativa Consiliului britanic pen
tru apărarea păcii în Vietnam, în 
piața Trafalgar din Londra a avut 
loc un mare miting la care au luat 
parte membri ai parlamentului, 
conducători ai organizațiilor demo
cratice, numeroși reprezentanți ai 
opiniei publice.

Luînd cuvîntul la miting, lordul 
Brockway, președintele Consiliu
lui britanic pentru apărarea păcii 
în Vietnam, a exprimat îngrijora
rea opiniei publice britanice în le
gătură cu extinderea războiului din 
Vietnamul de sud, care, după cum 
a subliniat vorbitorul, implică 
primejdia de a se transforma în
tr-un război mondial. El a cerut 
retragerea trupeloi- străine din 
Vietnamul de sud și traducerea în 
viață a acordurilor de la Geneva 
cu privire la Vietnam.

Participanții la miting au adop
tat o rezoluție în care cheamă gu
vernul englez să se disocieze de 
politica și acțiunile Statelor Unite 
în Asia de sud-est și să înceteze 
orice sprijin acordat guvernului de 
la Saigon. Rezoluția a fost depusă 
la reședința ‘primului ministru 
englez.

ATENA

O ascuțită 
confruntare 
de forțe

„Cea mai critică săpfă- 
wnă pentru viitorul poli
ce al tării", își inti- 
ulează ziarul „Atenaiki" 
.omentariul privitor la 
-.riza politică din Grecia 
are se menfine încor

dată.
AAarti dimineafă, la a- 

oelul Confederației Ge
nerale a Muncii, vor intra 
in grevă generală de 24 
de ore muncitorii din A- 
fena, Pireu, Salonic și din 
elte orașe. Tn comunica
tul confederației se sub
liniază că greva are ca 
scop apărarea legilor con
stituționale. Invocînd ca
racterul politic al grevei, 
ministrul muncii Bakatse- 
los a declarat-o ilegală. 
Ziarul „Mesimvrini* a- 
nunfă că și regele a in
terzis greva. Conducerea 
Confederației a anunfat

însă că greva va avea loc 
în ciuda poziției luate de 
autorități. Ziarul „Avghi" 
publică o declarație a 
C.C. al P.C. din Grecia care 
face apel la tofi oamenii 
muncii „să ia parte activă 
la greva pentru apărarea 
democrației". De aseme
nea, se pronunță pentru 
intensificarea acțiunilor 
comune ale tuturor forfe- 
lor politice democratice 
din țară. P.C. din Grecia 
este de părere că soluția 
crizei poate surveni numai 
prin demisia guvernului 
Novas și formarea imedia
tă a unui guvern care să 
exprime aspirațiile și inte
resele poporului.

Pînă în prezent 142 de 
deputafi ai Uniunii de 
Centru au anunțat prin te
legrame trimise fostului 
premier Papandreu că, la

întrunirea extraordinară de 
joi a parlamentului, vor 
vota împotriva guvernului. 
Cei 22 de deputafi ai 
E.D.A. și cei 8 deputafi ai 
partidului progresist și-au 
anunfat de asemenea ho- 
tărîrea de a proceda la 
fel. Se pare deci, potri
vit relatărilor presei gre
cești, că 172 de deputafi, 
din totalul de 300 cîfi are 
parlamentul, vor da un 
vot de neîncredere.

In paralel, după cum 
scrie presa, se desfășoară 
intense manevre de culise 
pentru formarea unui nou 
guvern. Tendințele politi
ce fiind extrem de diver

sificate, nu s-a reușit pînă 
în prezent să se ajungă 
la vreun acord. Papan
dreu a declarat că sin
gurele solufii care se im
pun în momentul actual 
pentru depășirea crizei 
politice sînt : ori însărci
narea sa cu formarea gu
vernului, ori noi alegeri. 
Cum toate aceste tendințe 
sînt angajate într-o ascu
țită confruntare, este di
ficil și prematur în pre
zent să se prevadă care 
dintre ele va supraviețui 
și se va impune în cele 
din urmă.

Constantin 
ALEXANDROAIE

PARIS

Farsă electorală 
in Portugalia

în palatul Adunării 
Naționale din Lisabona, 
o fostă mînăstire moder
nizată, s-a consumat du
minică episodul unui si
mulacru electoral, în 
urma căruia amiralul 
Americo Thomaz, în vîr-

stă de 70 de ani, a ră
mas în funcția de pre
ședinte al țării.

De data aceasta por
tughezii nu au mai cu
noscut agitația electora
lă din iunie 1958, cînd 
generalul Delgado, can

didatul opoziției, a ob
ținut, în ciuda cortegiu
lui de violență, un sfert 
din totalul voturilor. Vo
tul pentru alegerea pre
ședintelui era pe atunci 
direct, universal. Delga
do avea să dispară 
însă, asasinat undeva la 
frontiera cu Spania. 
Constituția a fost apoi 
modificată pentru a 
bara căile opoziției 
spre candidatura pre
zidențială. Astfel că 
în actualele alegeri 
amiralul Americo Tho
maz, candidatul par
tidului guvernamental 
Uniunea Națională, care 
sprijină din 1932 regimul 
de dictatură al lui Sa
lazar, nu a mai avut nici 
un concurent. Această 
„alegere în familie" nu 
a stîrnit interesul ma
selor portugheze și 
nici al presei. Este și 
explicabil. în loc de 10 
milioane de portughezi 
au votat numai membrii 
unui colegiu electoral 
restrîns : amiralul Tho
maz a fost reales pe 
încă șapte ani de 556 
de electori. Singura sur
priză a urnelor au con
stituit-o 13 voturi contra 
realegerii lui Thomaz. 
După unii observatori 
aceste 13 voturi ar re
prezenta un curent ne

definit, dar în dezacord 
cu politica lui Thomaz 
în mai multe probleme 
sociale și economice.

Adevărata opoziție, re- 
prezentînd mișcarea ac
tivă democratică nu a 
prezentat nici un candi
dat, considerînd nede
mocratic sistemul sufra
giului indirect. Profeso
rul Mario de Azevedo 
Gomes, președintele miș
cării „Activitatea demo

LONDRA

trupele guvernamentale din pro
vincia Locg An, la numai 25 km 
sud de Saigon. Patrioții, după cum 
a recunoscut purtătorul de cuvînt, 
au pătruns în numeroase așa-zise 
„sate strategice" din apropierea 
Saigonului. în comunicatul cu pri
vire la pierderile suferite de tru
pele guvernamentale în cursul zi
lei de duminică nu se dau amă
nunte. dar se subliniază că ele au 
fost „considerabile".

Corespondenții de presă semna
lează acțiuni ale patrioților chiar 
și în capitala țării. Duminică noap
tea, relatează corespondentul a- 
genției Reuter, într-una din pie
țele din Saigon a apărut drapelul 
forțelor patriotice și o lozincă de 
protest împotriva agresiunii ame
ricane.

O unitate a tortelor patriotice sud- 
vietnameze in marș prin jungla

Cuvîntarea primului 
ministru al Cubei

HAVANA 26 (Agerpres). — Cu 
prilejul înmînării premiilor frun
tașilor în întreceri în cadrul sezo
nului de recoltare a trestiei de za
hăr, în orașul Santa Clara a avut 
loc un miting festiv. Luînd cuvîn
tul, Fidel Castro, primul ministru 
al Cubei, a arătat că, în anii ur
mători, producția de zahăr va 
continua să dețină primul loc în 
economia țării. Pentru aceasta — 
a spus el — există condiții natu
rale favorabile, sistemul socialist 
de producție și o piață stabilă, a- 
sigurată de acordurile cu privire 
la desfacerea zahărului în țările 
socialiste. Aceasta îngăduie să ne 
întocmim planuri pentru viitor, a 
spus Castro. El a menționat că, în 
prezent, sarcina principală este să 
se sporească recolta la hectar, a 
trestiei de. zahăr.

Primul ministru al Cubei a a- 
cordat o mare atenție probleme
lor folosirii juste a pămîntului și 
introducerii mijloacelor tehnice în 
agricultură.

cratică și socială", a de
clarat : „Scrutinul de du
minică nu lasă alternati
ve în alegeri".

Simulacrul alegerilor 
din Portugalia este o 
nouă ilustrare a izolării 
guvernanților de la Li
sabona, a creșterii opo
ziției împotriva regimu
lui dictatorial.

Al. GHEORGHIU

Cursa continuă
In timp ce sir Alec 

Douglas Home se rela
xează pescuind sau vî- 
nînd, cursa pentru ocu
parea locului de lider al 
partidului conservator 
se desfășoară cu maxi
mum de intensitate. Luni 
s-a închis lista de can
didați pe care figu
rează trei nume de foști 
miniștri în guvernul con
servator: Reginald Maud- 
ling, Edward Heath, pre
cum și Enoch Powell.

Primii doi reprezintă 
principalele tabere în 
care s-au împărțit acum 
conservatorii. Rivalitatea 
a luat amploare în spe
cial în ultimele 24 de ore. 
Activitatea în culise este 
în toi pentru atragerea 
voturilor. Lupta se anun
ță strînsă, dat fiind că 
atit Maudling cît și

Heath au un număr a- 
proape egal de adepți în 
sinul partidului și ambii 
sînt situați aproximativ 
pe aceeași poziție în ce 
privește politica conser
vatoare.

în pronosticurile care 
circulă acum în cercurile 
politice londoneze se 
pare că Maudling ar de
ține un oarecare avans, 
afirmîndu-se că acest lu
cru s-ar datora unei mai 
mari popularități printre 
conservatori, lucru însă 
pe care suporterii lui 
Heath îl contestă.

Se afirmă că cercurile 
din City ar înclina mai 
mult spre Maudling, ceea 
ce ar putea constitui 
un factor precumpă
nitor, dată fiind strînsa 
legătură dintre partidul 
conservator și cercurile 
industriale și financiare.

Susținătorii lui Edward 
Heath consideră însă că 
acesta ar fi cel mai po
trivit om pentru a li1 
opus lui Harold Willson, 
atit ca adversar direct 
in parlament, cît mai a- 
les în viitoarele alegeri 
generale.

Cit privește pe Enoch 
Powell, el reprezintă ari
pa de dreapta, a partidu
lui conservator, cu „vo
turi reacționare" —• după 
cum îl prezintă ziarul 
„Scotsman". Intrarea sa 
în această cursă a pro
dus o oarecare surpriză, 
ținînd seama că șansele 
sale sînt reduse și, după 
unele calcule, el ar putea 
colecta numai între 10 și 
20 de voturi. Se aprecia
ză însă că acest al treilea 
candidat ar putea stînjeni 
socotelile celorlalți doi 
și în special poziția lui 
Edward Heath, din tabăra 
căruia ar putea atrage 
cîțiva adepți.

Primul scrutin are loc 
marți dimineața într-una 
din încăperile palatului 
Westminster. Indiferent 
însă care din princi
palii protagoniști — 
Maudling sau Heath — 
va fi ales, fapt este că 
partidul conservator trece 
în prezent printr-o peri
oadă de criză și multora 
li se pare îndoielnic că 
eforturile de a găsi un „li
der conservator dinamic" 
ar putea acoperi adevăra
tele lacune interne ale 
partidului.

Liviu RODESCU
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SCURTE ȘTIRI______ >________ _

COLOMBO. După un an șl ju
mătate de negocieri, la 26 iulie a 
fost semnat la Colombo actul cu 
privire la acordarea independen
tei insulelor Maldive. Primul mi
nistru . al noului stat independent 
este Ibrahim Nasir. Arhipelagul 
Maldive este alcătuit din circa 
2 000 insulițe de corali, fiind si
tuat în Oceanul Indian, în sud-es- 
tu! Ceylonului. Populația arhipe
lagului este de 90 000 de locuitori. 
Anglia își menține pe una din 
insule o bază militară.

7^*
TUNIS. La 25 iulie, Tunisia a 

sărbătorit Ziua proclamării repu
blicii. Cu acest prilej, în localita
tea Sousse a fost inaugurată, în 
prezența președintelui Burghiba, 
prima fabrică de automobile din 
tară.

PEKIN. Generalul Ne Win, pre
ședintele Consiliului revoluționar 
și al Consiliului de Miniștri al 
Uniunii Birmane, care face o vi
zită de prietenie în R. P. Chineză, 
a fost primit luni de Mao-Țze-dun, 
președintele C.C. al P.C. Chinez.

LUXEMBURG. La sediul înaltei 
autorități a Comunității europ-ne 
a cărbunelui și oțelului (din cure 
fac parte Franța, Germania occi
dentală, Italia și țările Beneluxu- 
lui) s-a anunțat că, în conformi
tate cu un plan de raționalizare a 
industriei cărbunelui, în bazinul 
Ruhr au fost închise recent nu
meroase mine, iar 6100 mineri au 
fost concediați. Potrivit aceluiași 
plan, urmează să-și înceteze acti- 

’vitatea, pînă la sfîrșitul anului în 
curs, un grup de mine belgiene la 
care muncesc 850 de mineri.

MOSCOVA. Agenția TASS a- 
nunță că între 28 iulie și 15 oc
tombrie 1965 vor fi lansate din U- 
niunea Sovietică noi variante de 
rachete purtătoare de obiecte cos
mice într-o regiune din Oceanul 
Pacific cu o rază de 40 mile ma
ritime.

PEKIN. într-un comunicat co
mun al guvernelor R. P. Chineze 
și. Republicii Islamice Mauritania 
se anunță hotărirea celor donA. 
guverne de a stabili relații diplo
matice și a face schimb de repre
zentanți diplomatici la rang de 
ambasadori.

TOKIO. în insula Myako (care 
face parte din grupul Okinawa) a 
avut loc un miting cu participarea 
a peste trei mii de țărani. Ei au 
protestat împotriva intenției a trei 
companii producătoare de zahăr de 
a se unifica. Autoritățile locale au 
apelat la ajutorul poliției, care a 
intervenit Cu brutalitate împotriva 
manifestanților. în urma ciocnirii 
care a avut loc, 80 de țărani au 
fost răniți, iar alți 26 au fost ares
tați.

MOSCOVA. Ita 26 iulie a sosit 
la Moscova într-o vizită oficială 
Seku Ture, secretar general al Par
tidului Democrat din Guineea, pre
ședintele Republicii Guineea.

CANBERRA. 6 000 de docheri 
din portul Sydney au declarat luni 
o grevă de 24 de ore, revendicînd 
majorarea salariilor și Îmbunătăți
rea condițiilor de muncă. 72 de 
nave se află imobilizate în port, 
iar pierderile pe care le înre
gistrează armatorii se cifrează la 
milioane de lire.

ROMA. Plenara C.C. al Partidu
lui Socialist Italian a hotărît con
vocarea Congresului național al 
partidului pentru zilele de 10—14 
noiembrie.

PHENIAN. La invitația Prezidiu
lui Adunării Populare Supreme a 
R. P. D. Coreene, la Phenian a 
sosit o delegație a Adunării Na
ționale a R. D. Vietnam, pentru o 
vizită de prietenie.

SANTIAGO DE CHILE. Violente 
furtuni, însoțite de ploi torențiale, 
s-au abătut duminică în regiunile 
din centrul și sudul statului Chile. 
Potrivit primelor evaluări 5 000 de 
locuințe au fost distruse.

BELGRAD. Averell Harriman, 
trimisul specia) al președintelui 
S.U.A., a sosit luni la Belgrad în
tr-o vizită neoficială. Potrivit' 
genției Taniug, el a declarat că va 
avea întîlniri cu înalte personali
tăți iugoslave cu care va purta 
convorbiri despre probleme de in
teres comun.

Londra... Pînă ți oi manifestează 
împotriva apartheid-ului practi

cat de rasiștii sud-africanl
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