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Pilon solid de metal la teme
lia economiei naționale, Hune
doara trăiește în acesfe zile în 
ritmul trepidant al flăcărilor plă
mădind în marile cuptoare mi
lioane de tone de oțel pe care 
le „pompează’ fără contenire pe 
magistralele industriale ale țării. 
Hunedoara lucrează cu foc con
tinuu. Nu esfe vorba aici de 
faptul că flăcările nu se sting 
niciodată. Semnificația pleacă de 
la acel foc lăuntric, specific Hu
nedoarei, care a sfrîns și călit 
înfr-un fof unifar forța miilor de 
oameni, a tehnicii și experien
ței, făurind oțel — piatra de 
fundație pe care s-a ridicat 
nouă și viguroasă industria ro
mânească constructoare de ma
șini.

La ofelăria Martin nr. 2 focul 
continuu este mai reprezentativ 
ca oriunde. Producția de oțel — 
se spune în raportul prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la cel de-al IX-lea Congres al 
partidului — esfe barometrul po
tențialului economic al țării. Iar 
ofelarii de aici sînt aceia care 
fac ca barometrul să-și încline 
tot mai mult acul indicator spre 
industrializare socialistă, spre o 
producție mereu sporită și de 
bună calitate. Această ofelărie 
produce la ora actuală peste ju
mătate din oțelul țării. Pentru 
anii viitori se conturează noi 
perspective. Care sînt ele ? In
ginerul Mircea Penescu le sinte
tizează în cîteva cuvinte : „Să 
producem oțelul după litera teh
nicii moderne. Să elaborăm 
șarjele cu o înaltă răspundere 
și eficiență economică. Partidul 
pune în fața noastră asemenea 
sarcini și nu putem sta deo
parte’.

Oțelarii nu stau. Merg mereu 
înainte, pregătesc încă de pe 
acum bazele sporirii producției 
de oțel și cu deosebire îmbu
nătățirea calității metalului. 
„Am reținut din documentele 
Congresului — spunea deunăzi 
un maistru oțelar, în cadrul u- 
nei discuții înfiripate adhoc — 
multe idei de mare 
teoretică și practică 
desăvîrșirea construcției 
liste. Am să mă refer
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Interviu cu Dumitru CONSTANTIN 
director în Ministerul Industriei 

Petrolului ți Chimiei CUM SlNT PREGĂTITE CADRELE
PENTRU NOILE OBIECTIVE ALE CHIMIEI

în ziarul de azi
M Interviul nostru: Multiplele 

fațete ale

valoare 
pentru 
socia- 

însă la 
capitolul siderurgie, la necesita
tea modernizării ei. Noi am în
ceput elaborarea oțelului cu 
ajutorul oxigenului. Este o 
acțiune importantă. Extinderea ei 
fa toate cuptoarele oțelăriei în
seamnă un spor anual de pro
ducție de 270—300 000 de fone. 
Cîf un cuptor de mare capaci
tate, cît producjia de oțel din 
1938 a întregii 

Discuția avea 
care Hunedoara 
ficele întrecerii 
22 000 de fone 
plan.

Tn incinta combinatului întîl- 
hești de puțină vreme freamă
tul unui mare șantier. Esfe vor
ba de construcția celui de-al 
doilea furnal de 1 000 metri cubi. 
Șantierul poartă și el amprenta 
focului continuu. Se lucrează din 
plin, în ritm susținut. După o 
lună și jumăfafe de la începe
re.'- lucrărilor fundațiile, coșul de 

. fum, estacadele sînt terminate.
„Știm ce atenție se acordă în 

documentele Congresului reali
zării exemplare a investițiilor. 
Noi ne-am și formulat cuvîntul 
de ordine. El sună așa: obiecti
vele noi să producă la timp, la 
întreaga capacitate, să fie reali
zate fără remedieri și defec
țiuni”. Cuvintele tovarășului Cor
nel Covaliov, secretarul comite
tului de partid al întreprinderii 
de construcții siderurgice, expri
ma hotărîrea unanimă a colecti
vului de constructori și mon
tori. Completîndu-I, inginerul Za
haria Farcaș, maistrul Teodor 
Malancea și montorul Traian Rus, 
veterani ai șantierelor hunedo- 
wfie, relatează :

„Avem pe șantier cele mai 
bune brigăzi, maiștri și ingineri 
constructori pricepuți. Bogata 
lor experiență, conjugată cu me
canizarea masivă a lucrărilor, ne 
ajută să atingem ritmuri înalte 
de execuție".

Ritmurile sînt într-adevăr înal
te. Fierarul befonisf Nicolae 
Lupu, dulgherul Laszlo Francisc, 
maistrul Adrian Dejeu execută 
lucrările înaintea termenelor din 
grafice. Coșul de fum, înalt de 
100 de metri, a fost gata cu 
șapte zile mai repede.

Două din locurile de muncă 
cu foc continuu ale Hunedoarei. 
Ele caracterizează entuziasmul 
siderurgiștilor si al constructori
lor, hotărîrea lor de a traduce 
în viață prevederile stabilite de 
Congresul partidului.

Laurențiu VISKI 
coresp. „Scînteii"

In Raportul asupra Directivelor Congresului al IX-lea al P.C.R. se arată că în 1970 aproape 40 la sută din întreaga producție a industriei chimice se va obține în noile întreprinderi ce vor intra în funcțiune în perioada cincinalului.
In privința asigurării de 

muncitori calificați, accen
tul este pus pe pregăti
rea acestora în școli pro
fesionale create pe lingă 
marile șantiere sau com
binate. Din necesarul de 
peste 55 000 de noi cadre 
de muncitori pentru peri
oada noului cincinal, cea 
mai mare parte — circa 
80 la sută — vor fi pregă
tiți în școli profesionale. Numai în anul școlar 1965—1966 vor fi cuprinși peste 19 600 ........................... "de 6 700 în șesenalului). tehnic și continuă a producției au impus apariția unor profesii noi. O dată cu aplicarea forajului de mare adîncime, a apărut necesitatea pregătirii de labo- ranți pentru fluide de foraj : contactiști, electro- niști, lăcătuși mecanici pentru aparate de măsură și automatizare, electricieni montori, depanatori de instalații automatizate sînt alte profesii noi de care se simte tot mai multă nevoie.

de elevi (față primul an al Progresul diversificarea

derile din localitate ; grupul școlar de la Brăila a- sigură muncitori calificați pentru industria hîr- tiei, celulozei și firelor artificiale, iar grupul școlar de la Tulcea — pentru sectorul de amenajare și valorificare a stufului.Colegiul ministerului nostru analizează periodic nomenclatorul de meserii și specialități, planurile de învățămînt, conținutul și nivelul manualelor școlare. Recent, specialiști din minister și din întreprinderi au supus u- nei examinări critice toate manualele școlare, în lumina cerințelor modernizării planurilor și programelor de învățămînt. Instruirea practică se realizează ținîndu-se . seama de cerințele noi, sporite, ale producției și de principiile învățămîntului sistematic în școală. Din to
talul orelor de învățămînt, 
55 la sută sînt afectate in
struirii practice în atelie
re, Iaboratoare-școală și 
în întreprinderi. Ministerul a îndrumat și sprijinit conducerile școlilor să colaboreze strîns cu întreprinderile, în vederea însușirii de către elevi a proceselor tehnologice moderne, a îmbunătățirii instructajului individual.

câți un rol important au doi factori de răspundere: școala și întreprinderea. Majoritatea materiilor tehnice sînt predate de ingineri și tehnicieni din întreprinderi. Aceste întreprinderi au îndatorirea de a trimite ca profesori pe cei mai bine pregătiți,

controla cu seriozita- activitatea lor. Dar u- nele conduceri de întreprinderi nu respectă întocmai dispozițiile ministerului în această direcție.
de te a deservirii populației 

(pag. a Il-a)
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muzicală a publicului larg 
de Alfred MENDELSOHN (pag. a Il-a)
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a publicului larg

Pe marginea proiectului de Constituție
a F epublicîi Socialiste România

La înălțimea
■ ■ ■ ■misiunii

istorice
Ștefan TRIPȘAprim-maistru oțelarErou al Muncii Socialiste

Puternice sentimen- pe umerii ei greulte .de bucurie și mîn- luptei pentru făurireadrie ne inspiră mie, României noi, socia-ca și tovarășilor mei liste.de muncă, prevede- Ne amintim bine derea proiectului noii anii imediat următoriConstituții care con- naționalizării princi-semnează rolul con- palelor mijloace deducător al clasei mun- producție, cînd fabri-citoare în societatea cile, uzinele, băn-noastră socialistă. cile, întreprinderile deNoi, muncitorii, ca transporturi au trecutși întregul popor, știm în mina poporului.bine că acest rol cla- Preluînd conducereasa muncitoare și l-a acestora —multe din-cîștigat prin luptă. tre ele ruinate deprin eforturi și sacri- război și de sabotajulficii eroice pentru in- capitalist — muncito-făptuirea idealului rii au dovedit cu pri-nobil al izbăvirii tutu- sosință că sînt capa-ror celor ce muncesc bili să le gospodă-de exploatare și asu- rească și să conducăprire. întreaga viață a tăriiIn anii grei ai re- mai bine decît capi-gimului burghezo-mo- taliștii. Prin înalta eișieresc, clasa munci- conștiință și devota-toare, în frunte cu mentul neclintit fațăpartidul comunist, a de cauza socialismu-fost aceea care, în- lui, prin experiența șifruntînd cu cura) te- maturitatea ei politi-roarea, a dat grele că, disciplina și spiri-bătălii revoluționare tul de organizare.pentru dreptul la o clasa muncitoare și-aviață omenească, îndeplinit cu cinstepentru libertăți demo- misiunea ei istoricăcratice, împotriva de conducătoare arăzboiului, pentru in- tuturor celor ce mun-teresele vitale ale în- cesc pe calea socia-tregului popor. Ea s-a lismului. De aci șiaflat în fruntea luptei sentimentele de dra-maselor populare goste, prețuire și re-pentru eliberarea ță- cunoștință cu care oiii de sub jugul fas- înconjoară întregulcist, pentru răsturna- popor.rea de la putere aclaselor exploatatoa- (Continuarere, și tot ea a purtat în pag. a Il-a)

Românii I 
loc în ziua în 
înscria pe gra- 
din acest an 
de ofel peste

— Ce măsuri s-au luat 
pentru pregătirea de ca
dre în asemenea meserii ?— In primul rînd, au fost mai bine profilate școlile profesionale ; grupul școlar din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej, care pregătea cadre pentru diferite unități din țară, este acum profilat numai pentru întreprin-

— Din unele uzine ni 
s-a relatat că nu toți ab
solvenții școlilor profesio
nale au o temeinică pre
gătire și, de aceea, este 
nevoie să se organizeze 
cursuri de completare a 
cunoștințelor. Cum apre- 
ciați această situație?— într-adevăr, așa stau lucrurile. Și iată de ce. Pentru pregătirea temeinică a muncitorilor califi-

TOATE

Zaharia STANCU

ai po-

fufuror

(Continuare în pag. a IlI-a)

(Continuare 
în pag. a IlI-a)
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AGRAVARE

Se pregătesc condiții pentru recolta anului viitor șl la cooperativa agricolă Drâgâneștl Vlașca, regiunea 
București

0 NOUA
SENTIMENTUL DOMINANT

Acum o săpfămînă s-au încheiat lu
crările celui de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român — istori
că adunare de sfat și hofărîri a celor 
mai încercați luptători și fii 
porului nostru : comuniștii.

Sentimentul dominant al 
cetățenilor patriei noasfre a fost și 
este în acesfe zile sentimentul încre
derii fofale, al încrederii profunde și 
desăvîrșite în partidul comuniștilor, 
în hofărîrile pe care le-au luat repre
zentanții săi de-a lungul istoricei dez
bateri care a avut loc. încrederea 
aceasta nu a fost niciodată mai 
deplină, mai neabătută. E un senti
ment izvorît din însăși realitatea vie
ții noastre, din experiența de. viață a 
tuturor și a fiecăruia, experiență ve
rificată și confirmată, zi cu zi, de cînd 
comuniștii români și-au început opera 
de conducători ai poporului pe dru
mul făuririi societății socialiste. Tn 
acest timp, în care partidul a solicitat 
încrederea și sprijinul poporului pen
tru o operă care n-a fost, la un mo
ment dat,’ decîf o promisiune a viito
rului, fiecare om din această țară — 
muncitor, țăran, intelectual — s-a putut 
convinge că singurul țel al partidului 
a fost, este și va fi fericirea poporului 
și înălțarea pafriei. Ceas cu ceas, zi cu 
zi, an cu an, s-a confirmat justețea de
plină a politicii partidului, unitatea de
plină dintre vorbele și faptele sale, I- 
denfitafea absolută între idealul său și

idealul de viață și fericire al fiecăruia 
dintre noi, al poporului nostru în to
talitatea lui. Timp de douăzeci de 
ani am avut prilejul — și partidul 
însuși ne-a dat fără încetare acest 
prilej — de a dobîndi cel mai rar 
și mai prețios bun pe care îl poate 
dobîndi un popor obișnuit de veacuri 
cu vitregia istorică și cu dezamăgirea 
politică : încrederea în conducătorul 
său, încrederea absolută în sinceri
tatea absolută a cuvîntului celor ce 
îl conduc.

Milioane de cetățeni ai țării noastre 
au dezbătut Directivele propuse Con
gresului de către Comitetul Central 
al partidului, au așteptat lucrările 
Congresului și, după ce Congresul 
s-a deschis, i-au urmărit lucrările vii, 
pasionante, cutezătoare. Nu cred că 
există astăzi cetățean român care să 
nu se fi familiarizat cu cuprinsul a- 
cestor îndrăznețe și grandioase pla
nuri de realizare a încă unei impor
tante etape pe drumul ce duce spre 
comunism. Știm, așa cum știm că 
mîine va răsări și va apune soarele, 
că fiecare din acesfe planuri mărețe, 
aprobate de Congres înfr-o atmosfe
ră de fierbinte entuziasm, va de
veni, în anii cei mai apropiați, reali-

fafea concretă a vieții noasfre de toa
te zilele. Nu avem nici o îndoială, 
nu sîntem străbătuți de nici o umbră 
de rezervă, de nici o fărîmă de scep
ticism. Așa va fi I

Convingerea aceasta nu este o con
vingere oarbă. După cum spuneam, 
însăși încrederea noastră în partid e 
fructul realist al unei îndelungate și 
bogate experiențe de viață zilnică, 
de istorie trăită la modul celei mai 
concrete verificări, de existență co
lectivă și individuală. Convingerea 
noastră că planurile care au fost a- 
dopfafe de către Congresul al IX-lea 
vor deveni realități continuă și crește 
din această experiență. Tot ce a pre
văzut partidul, tot ce a plănuit parti
dul, s-a înfăptuit. Și cînd spun iot, 
cuprind în acest cuvînt nu o meschi
nă și pasivă profeție a „ceea ce se 
va întîmpla’, ci o uriașă succesiune 
de inițiative dinamice, o formidabilă 
succesiune de îndrăznețe transfor
mări și modelări ale realității isto
rice : insurecția armată și eliberarea 
patriei din jugul fascist; ridica
rea din ruine a economiei țării, 
rănită în toate organele ei de anii 
de crîncen război ; industrializarea 
socialistă, cooperativizarea agricul
turii, grandioasa revoluție culturală.

A SITUAȚIEI 
POLITICE

LUCRĂRILE AGRICOLE DE VARĂ

SA FIE FĂCUTE
LA TIMP

muncii din agriculturi lucrează intens laTn aceste zile, oamenii 
executarea secerișului, treierișului și la efectuarea arăturilor. Pînă în 
prezent, în gospodăriile de sfat recoltatul griului și secarei s-a făcut 
pe 93 la sută din suprafafă, iar în cooperativele agricole — pe 87 la 
sută, fn regiunile Gaiafi, București, Ploiești, Oltenia, Argeș, Banat, Do- 
brogea s-a încheiat recoltatul, iar în regiunile lași și Crișana această 
lucrare se apropie de sfîrșif. Este necesar ca secerișul să fie grăbit în
deosebi în regiunile Brașov, Cluj, Suceava, Mureș-Autonomă Maghiară 
și Maramureș. Aceeași atenjie trebuie acordată și treierișului astfel ca 
recolta să ajungă cit mai curînd în magazii.

Tot acum se pune și baza viitoarei producții de grîu. Oamenii muncii 
din agricultură grăbesc arăturile, transportul îngrășămintelor, condițio
narea semințelor, amplasarea de pe acum a culturilor de grîu pe cele 
mai potrivite suprafețe de teren etc. Pînă în prezent au fost făcute 
arături de vară pe 524 000 ha, cele mai mari suprafețe realizîndu-se 
în regiunile București, Oltenia, Galați, Dobrogea, Banat, Crișana etc. 
Este necesar ca, în continuare, să fie grăbit ritmul acestor lucrări.

Pentru asigurarea furajelor necesare numărului de animale în con
tinuă creștere, este necesar să se intensifice recoltarea fînețelor, în
deosebi în regiunile Galați, Cluj, Bacău și Maramureș. Folosind cu chib
zuință forțele și mijloacele de care dispun, gospodăriile de stat și 
cooperativele agricole vor asigura efectuarea la timp și în bune con
diții a tuturor lucrărilor agricole din această perioadă.

MARAMUREȘ
Pe ogoarele maramureșene se lucrează intens la seceriș. Pînă la 30 iulie a fost recoltată 60 la sută din suprafața cu grîu și secară. In raioanele Cehu Silvaniei și Șomcuta s-a efectuat această lucrare în proporție de 79 și respectiv 63 la sută. Cum se lucrează aici ?Folosind fiecare moment bun de lucru, organizînd judicios activitatea echipelor de cosași șl a meca-

nizatorilor, cooperatorii din comuna Benesat, raionul Cehu Silvaniei, au reușit ca în decurs de 4 zile să recolteze grîul de pe aproape 400 hectare. Zilnic au Ieșit la cosit 190 echipe de cosași. Două dintre brigăzi recoltau ultimele suprafețe cu grîu. Si la Ulmeni, combinele și se- cerătorile recoltau ultimele suprafețe cu grîu și secară. Secerișul a fost terminat în cooperativele agricole din Arduzel, Minau, Bogdand, Mineu și altele.Si în raionul Șomcuta secerișul se desfășoară din plin. Unele cooperative agricole de producție cum

sînt cele din Coaș, Coltău, Corula și Ciolt au terminat secerișul și au început treierișul.In multe locuri însă nu sînt folosite toate posibilitățile pentru terminarea secerișului și treierișului. Cele 5 combine repartizate la Săl- sig se defectează adesea în lan, din care cauză la 27 Iulie ele au recoltat împreună doar... 2 hectare. Pe unul din lanurile cu grîu ale cooperativei agricole Cehu Silvaniei l-am întîlnit pe inginerul Vasi- le Cemortan. Era foarte supărat.
(Continuare în pag. a IlI-a)
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„Situația politică din Grecia a intrat acum într-o fază a e- voluțiilor rapide", scrie ziarul „Ta Nea", în ediția sa de sîm- bătă la prînz. Ziarul caracterizează astfel situația „extrem de fluidă" care s-a creat după ședința de vineri noapte a parlamentului.La începerea ședinței, care a durat mai puțin de 20 de minute, din sală erau absenți deputății Uniunii de centru și ai partidului E.D.A., care refuză să ia parte la dezbaterea declarației program a guvernului Novas. Prezenti erau doar 107 deputati — exponent! ai cercurilor de dreapta. Ședința a fost suspendată, spre a se organiza o întrevedere-ful- ger între vicepreședintele Camerei, Emmanuel Balkadzis, și Papandreu. Acesta și-a menținut însă hotărîrea de a nu participa la dezbateri.La reluare, in sală nu se mal aflau decît 47 de deputati. tn această situație, Balkadzis a declarat: „Guvernul nu a obținut votul de încredere, ne a- ■flăm intr-o criză guvernamentală". El a adăugat că ședința este suspendată, fără a mai fixa data unei viitoare întruniri a parlamentului.A început apoi o vie pole- tnică între reprezentanții celor două curente din Uniunea de centru. Fostul premier Papandreu, liderul partidului, a calificat' aprecierea lui Balkadzis ca justă. La rindul său șeful grupului parlamentar al E.D.A., Ilias Iliu, a arătat: „Faptul că deputății au refuzat’ pînă să și asculte deelarația-program a guvernului înseamnă, conform constituției, că acest guvern este lipsit de condiția necesară ființării sale. Criza guvernamentală a izbucnit".Premierul Novas a refuzat însă să demisioneze. In cursul nopții de vineri spre simbătă guvernul s-a întrunit tn cadrul unei ședințe, la sfîrșitul căreia s-a botărit să se treacă peste prevederile constitutionale și să se fixeze pentru 2 august o nouă ședință a parlamentului.In capitala Greciei tot mai numeroase sînt știrile potrivit cărora se intenționează să se formeze un guvern „de serviciu", prin dizolvarea parlamentului. Ziarul de centru ,,Ethnos" subliniază însă că „cei care hotărăsc e asemenea acțiune vor trebui să-și asume întreaga răspundere pentru ceea ce se va întîmpla".
C. ALEXANDROAIE



PAGINA 2 SCÎNTEIA

INTERVIUL MULTIPLELE FATETE
NOSTRU ALE DESERVIRII POPULAȚIEIal IX-lea al partidului a pus în fața coopera-

I
 Congresulției meșteșugărești obiective importante privitoare la îmbunătățirea și lărgirea în continuare a gamei de servicii către populație, la dezvoltarea producției de articole de uz casnic și de artizanat. In legătură cu aceasta, un redactor al ziarului nostru, Rodica Șerban, a adresat tovarășului ILIE ALEXE, vicepreședinte— Ce ne puteți spune des

pre experiența dobîndită de 
cooperativele meșteșugărești 
în lărgirea și îmbunătățirea 
serviciilor de întreținere și re
parații ?— în lumina indicațiilor din documentele celui de-al IX-lea Congres al partidului, cooperației meșteșugărești îi revine sarcina de a extinde și perfecționa continuu activitatea de prestări de servicii, în acest scop, în centrul atenției noastre stă preocuparea de a valorifica mai larg experiența dobîndită pînă acum în vederea organizării unei rețele oît mai puternice de unități capabile să efectueze cele mai variate lucrări și servicii.Paralel cu dezvoltarea activității unităților existente, în ultimii ani, am obținut o experiență pozitivă în organizarea și dezvoltarea de noi unități, în special unități pentru întreținerea și repararea diferitelor obiecte de uz casnic cu durată lungă de folosință ca : mașini electrice de spălat rufe, frigidere, aspiratoare de praf, aparate de radio, televizoare, auto- moto și altele.Urmărind dezvoltarea continuă a rețelei de unități de deservire, și spre a putea satisface la un nivel corespunzător cererile populației și pentru a crea, în același timp, condiții îmbunătățite de muncă membrilor cooperatori, cooperația meșteșugărească a construit în numeroase centre muncitorești mari complexe de deservire. Numărul complexelor date în funcțiune în perioada planului de 6 ani se ridică la 211, ele amplasate în centre ,j ca : Hunedoara, Moreni, orașul Victoria, Găvana, Tg. Jiu, orașul Gheorghe ghiu-Dej etc., în stațiunile climaterice Sinaia, Vatra Olănești, Călimănești, Borsec ș.a. în prezent în cea mai mare parte a centrelor raionale, a orașelor, a centrelor muncitorești și în stațiunile balneo-clima- teriee funcționează cel puțin un complex al cooperației meșteșugărești, iar în unele localități sînt construite chiar doufi-trei asemenea obiective.

fiind industriale , Ploiești, Pitești, Gheor- balneo- Dornei, Tușnad,

Ce măsuri veți lua pentru 
extinderea și modernizarea 
serviciilor prestate către popu
lație ?în spiritul Directivelor Congresului, la comitetul executiv al UCECOM sînt în curs de definitivare lucrările privind planul de dezvoltare a cooperației meșteșugărești pe perioada 1966—1970.Accentul principal va fi pus, în continuare, pe creșterea serviciilor și lucrărilor pentru populație, sporind totodată producția și în celelalte sectoare. Se prevede ca în anul 1970, producția globală să atingă un nivel cu 74 la sută mai mare decît ce] al anului 1965. Con- tinuînd orientarea dată — ca preocuparea principală a activității noastre să o constituie deservirea populației — în 1970 volumul lucrărilor de deservire va crește cu 81,4 la sută față de nivelul anului în curs. Se prevăd de altfel creșteri importante în toate activitățile de acelea ficient crările auto, nivelul producției prevăzut pentru următorii cinci ani va spori de peste cinci ori, la întreținerea și reparații televizoare de 2,7 ori, la lucrări radio de 1,8 ori. Sporuri importante la volumul lucrărilor sînt prevăzute și pentru întreținerea și repararea frigiderelor, aspiratoarelor de praf, mașinilor de spălat rufe și altor obiecte de uz gospodăresc.Și în celelalte sectoare de deservire a populației — reparații de mobilă și tapițerie, la comenzi și reparații de uși-ferestre, de trico- - taje. confecții și lenjerie etc. — se prevăd creșteri care să asigure satisfacerea mai promptă a cererilor sporite ale populației.O sene de prestări de servicii mult solicitate de cetățeni — închirierile de obiecte de uz casnic și personal, întreținerea și reparațiile de imobile — vor cunoaște o creștere importantă.

In presă și cu alte prilejuri 
s-a ridicat problema îmbună
tățirii deservirii in cooperația 
meșteșugărească. Ce ați între
prins concret pe această li
nie ?

deservire și în principat la care în prezent sînt insu- dezvoltate. Astfel, la lude întreținere și reparații

:b<al UCECOM, cîteva întrebări.Ridicarea calității prestațiilor la nivelul exigențelor populației constituie și va constitui și în viitor una din preocupările noastre de seamă. în planul de care vă vorbeam, s-au prevăzut măsuri menite să asigure introducerea unor metode moderne de lucru, o execuție calitativă corespunzătoare cerințelor populației. în perioada noului cincinal urmează să se pună în funcțiune numeroase obiective construite după proiecte moderne, cu o dotare tehnică corespunzătoare care să permită realizarea de lucrări de înaltă calitate. în fiecare centru regional va fi construită cîte o „Casă de mode" cu- prinzînd ateliere spațioase și mobilier modern. Vor fi date în folosință, pînă la sfîrșitul anului 1970, peste 120 de complexe de deservire a populației, amplasate în centre muncitorești, stațiuni balneo-cli- materice și localități. Vor fi, de asemenea, construite, în fiecare centru regional și în orașele mari, ateliere moderne, în principal pentru întreținerea și repararea aparatelor de radio, televiziune, a obiectelor electrocasnice de folosință îndelungată. Toate aceste unități vor fi înzestrate cu utilaje și aparatură perfecționate care dau posibilitatea unei deserviri de înalt nivel.Tinînd seama de creșterea continuă a numărului de posesori particulari de mijloace auto și de cerințele dezvoltării turismului, vom construi încă opt stații moderne auto-service, amplasate pe principalele artere de circulație națională și internațională, dotate cu utilaje moderne. Se va asigura astfel satisfacerea promptă și în condiții calitative superioare a cerințelor solicitatorilor cu toate serviciile aferente (spălat, gresat, întreținere, mecanică și electrică, mici reparații etc.). De asemenea, se vor moderniza unitățile auto existente.Răspunzînd cerințelor populației, se vor reamenaja și dota cu utilaje moderne un important număr de unități de spălătorie chimică.Pentru ridicarea calității deservirii sînt prevăzute diferite forme de ridicare a calificării cooperatorilor, în special a acelora din domeniul serviciilor electrotehnice și auto-moto — cursuri de perfecționare, schimburi de experiență, concursuri pe profesii. Se va intensifica, de asemenea, munca educați^ pentru formarea unei atitu-

dini noi față de muncă, pentru dezvoltarea unei puternice opinii de masă împotriva mentalității învechite a unor cooperatori. Lectoratele, conferințele, întreaga activitate desfășurată de comisiile culturale ale cooperativelor vor fi subordonate acestui scop.Tot în vederea creșterii interesului cooperatorilor pentru lucru de bună calitate, paralel cu recenta îmbunătățire a retribuției — în medie cu 10 la sută — comitetul executiv al UCECOM are în studiu și alte forme de cointeresare a membrilor cooperatori, în special pentru acei care lucrează in sectorul deservirii.
In domeniul îmbogățirii 

varietății de sortimente la 
articolele de uz gospodăresc 
ce măsuri prevedeți pentru 
viitor 1Datorită faptului că în principal accentul în activitatea cooperației meșteșugărești s-a pus pe deservirea populației și pe lărgirea gamei de lucrări și servicii, pînă în prezent am acordat mai puțină atenție sporirii varietății de sortimente la articolele de uz casnic. Cu toate acestea, în funcție de cererile organelor comerciale locale și de posibilitățile noastre de producție, au fost realizate o serie de sortimente de articole de uz casnic pentru acoperirea diferitelor necesități locale.Directivele celui de-al IX-lea Congres al P.C.R. prevăd ca o cerință importantă pentru cooperația meșteșugărească dezvoltarea producției de articole de uz casnic și gospodăresc în vederea completării și îmbogățirii sortimentului de produse realizate de industria republicană. în acest scop, și pentru a lua măsurile ce se impun în prezent, purtăm discuții cu Ministerul Comerțului Interior spre a stabili produsele și sortimentele ce urmează a fi realizate de cooperația meșteșugărească în perioada următorilor cinci ani. După încheierea acestor discuții, vom trece la adoptarea măsurilor corespunzătoare, la organizarea spațiilor necesare, la procurarea utilajelor de care avem nevoie, la pregătirea cadrelor de muncitori.Perioada viitorului cincinal va constitui pentru cooperatorii din întreaga noastră rețea perioada unor eforturi susținute pentru deservirea cît mai corespunzătoare a populației, pentru lărgirea și modernizarea serviciilor prestate, sporirea producției articolelor de uz gospodăresc pe măsura și la nivelul exigențelor sporite ale oamenilor muncii.

Un schimb util de păreil. Arhitecfil Gabriela Ursenescu șl George Morariu, de la Institutul de proiectare a con
strucțiilor tip, dlscutind despre soluțiile unui nou proiect foto : r. Costin

EDUCAȚIA MUZICALĂ
4 PUBLICULUI LARG

Armonii șl perspectiv» : Teatrul de varâ din Mamaia

Nu am întîlnit, la vîrsta și la activitatea mea îndelungată în domeniul artei muzicale, și înainte Încă, un singur om care să refuze în mod categoric contactul eu muzica. O singură dată mi-a fost dat să aud, într-un jurnal cinematografic, o studentă din Iași, spunînd cu multă sinceritate : „Nu-mi place muzica simfonică". Afirmația nu mi-a apărut ca o atitudine categoric potrivnică muzicii, ci ca o stare de fapt susceptibilă de schimbare. Nu e mai puțin adevărat că o asemenea mărturisire conține în ea îndemnul către muzicienii profesioniști de-a oferi priceperea, cunoștințele lor spre a descoperi și altora frumusețile muzicii, care sînt un bun al tuturor.Dacă muzica populară și cea u- șoară nu ridică, sub aspectul accesibilității, decît unele probleme de calitate (felul cum este stereotipi- zată muzica populară de unele tarafuri, iar în muzica ușoară, anumite produse așa-zis „comerciale", care imită neconvingător, grosolan, simplist modele din alte țări) — situația din muzica simfonică și de cameră este cu totul alta. Aci este necesar, fără îndoială, și un dram de inițiere, trebuie răbdare, se impune reascultarea unor piese și nu numai a celor care ne-au plăcut mult la prima audiție, ci chiar și a unora al căror înțeles ne-a scăpat la primul contact.în Raportul C.C. al P.C.R. prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la cel de-al IX-lea Congres al partidului se subliniază importanța educării artistice a oamenilor muncii, importanța formării gustului public pentru ca mase mereu mai largi să se apropie, să înțeleagă și să se bucure de frumusețile nepieritoare ațe artei. Pentru atragerea către muzică a unor largi categorii de amatori e necesar să găsim diferite forme de a-i iniția în așa-zisele taine" ale genurilor culte.în primul rînd, trebuie să facem deosebire între învățămîntul muzical profesional și învățămîntul de amatori. Dacă, de pildă, istoria muzicii se predă pentru viitoarele cadre de profesori, muzicologi, critici etc. într-un anumit fel, cu periodizări în care un loc important îl ocupă antichitatea, evul mediu etc., în învățămîntul destinat amatorilor de muzică, — la universitățile populare, bunăoară — prioritatea ar trebui s-o 
aibă lămurirea, desigur cu referiri 
istorice, a problemelor ridicate de 
repertoriul viu, de repertoriul care 
se cintă în mod curent în sălile 
noastre de concert, în spectacolele 
muzicale.Preocupîndu-ne de practica educării estetice a maselor, este necesar să ne reamintim cîteva adevăruri teoretice importante, fără de care acțiunile noastre vor pluti în incertitudine, în generalități.Muzica nu ne informează asupra istoriei faptice, nu ne dă date e- chivalente cu cele ale observației științifice; dar gîndirea muzicală ne oferă o cheie foarte subtilă spre înțelegerea pe cale emoțională a unor fenomene esențiale pentru evoluția gîndirii și culturii omenești. Acest lucru este resimțit, fără Îndoială, de iubitorii mu-

Alfred MENDELSOHN 
maestru emerit al artei

zicii; ei pretind muzicii ca ea să exprime emoțiile profunde izvo- rînd din viață, să se inspire din ele. Multe din expunerile celor care fac educația muzicală nu țin seama de această cerință. Se insistă adesea in emisiunile radiofonice de inițiere muzicală, în cu- vîntul introductiv la diferite concerte, asupra conținutului literar al operelor, se încearcă a se da impresia că muzica trebuie neapărat să exprime adevăruri ce pot fi formulate în cuvinte.înțelegerea normativă, statică a problemei accesibilității a dus și la alte anomalii. A existat părerea că, făcînd concesii gustului îndoielnic^ se realizează atragerea către muzică a noi categorii de ascultători. Au fost alcătuite programe simplist „populare", în care se pleca de la nivelul ultimului amator. Mai puțin la București — deși asemenea concepții s-au manifestat și aici — dar mai ales la unele instituții muzicale din țară (Galați, Bacău, Ploiești) au fost prezentate publi-

ere

TE A T R E■ _■

Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" 
(grădina „Boema") : Veselie la 174 
(orele 20,15), (sala Savoy) : Carnaval 
la Tănase (orele 20). Circul de stat : 
Internațional circ (orele 16 și orele 
20).

TELEVIIIUNE
Orele 8,50 — Gimnastica de învio

rare la domiciliu. 9,00 — Rețeta gos- 
podinei. 9,30 — Emisiune pentru copii ““ 
și tineretul școlar — Telejurnalul pio
nierilor — „Din glumele vacanței" — 
Filmul „Daniel și campion ulXart 1,00 
— Emisiune pentru sate. 15,45 în
tâlnirea de atletism S.U.A. — U.R.S.S. 
(Transmisiune de la Kiev). 19,00 — 
Jurnalul televiziunii. 19,20 — Recitalul — 
tenorului Ludovic Spiess. 20,00 — 
Filmul artistic „Bonjour, Paris !". 
21,10 — Teatru în studio : „Trăiască 
tinerii căsătoriți !" de Aldo Nicolaj. 
21,50 — O seară de muzică ușoară cu 
Jancsy Korossy. 22.15 — Buletin de 
știri. 22.25 — Telesport. In încheiere: 
buletin meteorologic

CINEMATOGRAFE

La înălțimea misiunii istorice
(Urmare din pag. I-a)Motor al vastului proces de transformare revoluționară a so cietății românești, clasa muncitoare a trecut și trece ea în săși printr-un profund proces de transfer mare șl dezvoltare Voi do numai exem piui muncitorilor hu nedoreni Cînd am

piciorul pe oțelăriei. numărapus platforma Hunedoara doar vreo 3—4 000 de muncitori Se lucra din greu la agregate învechite. Politica de industrializare socialistă a țării, urmată cu consecvență de partid, a ridicat uzi na veche la nivelul marilor combinate siderurgice moderne

Lucrăm azi, în această cetate fierbinte a metalului, peste 20 000 de siderurgiști. în jurul nostru muncesc alte cîteva mii de constructori care lărgesc continuu com binatul. înalță blocurile moderne, muncitorești, ale orașului nostru Producția de metal a săltat la a- proape 2,3 milioane de tone de oțel și va

continua să crească în anii viitorului cincinal. Mult au crescut și oamenii noștri în acești ani I Furnaliști, oțelari, laminatori își însușesc tehnica modernă, conduc cu pricepere agregate complexe cu un înalt grad de mecanizare și automatizare.Așa a crescut detașamentul siderur- giștilor hunedoreni.

Așa au crescut și cresc toate celelalte detașamente muncitorești din cetățile chimiei, ale construcțiilor de mașini, ale energeticii.Directivele Congresului al IX-lea al partidului pun acum în fața clasei muncitoare, a întregului popor sarcini noi, mărețe. Industria țării va crește

în viitorii cinci ani intr-un ritm de 10,5 la 
sută, ceea ce va asigura o intensă dezvoltare întregii economii.Sub conducerea partidului, clasa muncitoare va răspunde cu cinste și de aci înainte înaltelor îndatoriri ce-i revin ca clasă conducătoare a societății noastre socialiste.

cului nu lucrările mari ale repertoriului universal și românesc, care ar fi cîștigat interesul multor „indiferenți" pentru muzică, ci lucrări din repertoriul de promenadă sau pagini nesemnificative din istoria muzicii. Publicul nu este omogen. Nivele de cultură diferite alcătuiesc auditoriul unui concert. Dar există posibilitatea ca, nefăcînd nici o privește calitatea, vastul tezaur al muzicii lucrări de mare interes pentru majoritatea ascultătorilor. Mi se pare că procedează bine cei care au organizat în ultima vreme, în diferite instituții artistice din țară, expuneri de inițiere paralelă în muzică, artă plastică, arhitectură, literatură etc. pentru că se respectă astfel o cerință firească, aceea de a se porni de la aspecte culturale cunoscute, la investigarea unor aspecte necunoscute, subliniind valoarea estetică comună și precizînd mijloacele specifice de exprimare ale fiecărei arte în parte.în activitatea unor instituții chemate să facă educația muzicală a maselor se manifestă adesea neajunsuri pe care aș vrea de asemenea să le semnalez. Mi se pare ineficientă insistența unor „ghizi" muzicali asupra unor aspecte formale, de pildă descrierea amănunțită a morfologiei muzicale, faptul că o simfonie se compune din trei sau patru părți, că partea întîia are formă de sonată, că este împărțită în episoade întunecate și luminoase, că repriza repetă sau nu repetă expoziția, sau o repetă în chip variat etc. Aceasta nu înseamnă, vorbim unor neprofesioniști trebuie săCu o condiție însă : ca îndată ce îi folosim, să le dăm o explicație, să-i facem înțeleși, fie printr-o demonstrație muzicală, fie prin apel la noțiuni mai simple, cunoscute, fie prin comparații cu alte fenomene de viață sau de artă, mai la îndemîna înțelegerii generale. De aceea insistam mai înainte asupra necesității de a face în expunerile cu caracter e- ducativ mai multe legături între arte — între poezie, pictură și muzică, între dramaturgie, plastică,

concesie în ce să aflăm în

firește, că atunci cîndevităm termenii tehnici.

roman șl muzică etc. — pentru că aceste legături înlesnesc accesul la marile vaîori ale artei în general, acordînd sensuri mai pregnante muzicii pe care vrem s-o „explicăm".Cred totodată că trebuie să ne ferim a forța înțelesul muzicii fără program, al muzicii instrumentale, de pildă, obligîndu-1 pe ascultător să-și însușească anumite stări sau anumite reprezentări izvorîte din imaginația comentatorului.Față de cerințele actuale, unele din formele de educație muzicală practicate în ultimii ani au devenit ineficace. Este timpul să fie abandonate conferințele plicticoase dinaintea unor concerte. Cu puțină imaginație ar putea fi găsite alte mijloace de stimulare a interesului pentru muzică, alte mijloace de informare. Sînt de părere că la Radiodifuziune există inițiative demne de a fi cultivate, continuate, perfecționate. Recent a avut loc o consfătuire a redacției de muzică simfonică cu un compozitor care șNa prezentat lucrarea. Compozitorul a fost invitat-' ulterior în studio și, fără pretenții de expunere doctă, cu respectul spontaneității unei discuții libere, a fost invitat să facă o scurtă analiză a lucrării sale, să demonstreze la pian țesătura tematică, ideile principale și chiar unele modalități de realizare. Inițiativa ar putea fi preluată și de alte instituții muzicale.De asemenea, consider că inițiativa Televiziunii de a acorda un spațiu inițierii muzicale prin emisiunea „Vă place muzica?" este demnă de atenție din partea publicului. Rămîne ca Televiziunea să nu se rezume doar la inițierea în muzică, ci să prezinte mai multă muzică simfonică și de cameră, în forme atractive, cu prezentări adecvate și într-o anumită ordine, într-o succesiune care să îmbrățișeze genuri mai puțin cunoscute. Cu alte cuvinte, un program mai cuprinzător, de perspectivă, care să includă liniile mari de dezvoltare ale culturii muzicale, evitîndu-se elementul întîmplător. Ceea ce trebuie să simtă ascultătorul muzicii simfonice și de cameră de valoare este faptul 
că în această muzică există afir
marea unor idei, că ea nu este 
gratuită și nu este un simplu di
vertisment, ci ea se adresează u- 
nor zone ale sensibilității și inte
lectului uman care nu țin de su
prafețele cotidianului, ci îl îndru
mă, pe calea artei, spre înțelege
rea profundă a vieții.Cred că unele instituții nu sînt încă antrenate suficient în marele efort de educare muzicală a maselor. De pildă, cinematografia. Ar trebui mai susținut încurajate inițiativele prezentării cinematografice a muzicii. A circulat la un moment dat ideea de a se crea, cu mijloace reduse la început, nu numai muzică pentru film, ci și film pentru muzică. O asemenea inițiativă ar merita, de asemenea, o atenție mai mare decît i s-a a- cordat pînă în prezent.Cred că trebuie analizat mai profund conținutul publicisticii noastre muzicale, al cronicilor, prezentărilor, al materialelor de îndrumare a opiniei publice. N-ar strica să dăm mai multă atenție prin presă, prin disc, prin repertoriile diferitelor noastre ansambluri promovării mai susținute a muzicii românești contemporane, să acordăm mai mult credit primelor audiții și să avem grijă ca asemenea „prime audiții" să nu rămînă „ultime audiții". O analiză sumară a programelor unei stagiuni simfonice scoate în evidență, pe de o parte, un fel de declinare febrilă a unor ultime apariții, iar pe de altă parte o stăruință lipsită de o idee călăuzitoare în a repeta lucrări arhicunoscute.Ne mîndrim cu o viață muzicală de o vitalitate și de o varietate cum au puține țări, chiar și cu tradiții mari. Dar niciodată nu se va istovi năzuința spre desăvîrșire și niciodată nu ne vom mulțumi cu ceea ce am obținut. Este ceea ce ne cere viața, avintul continuu al culturii socialiste.

ROMULUS ȘI REMUS — cinema
scop (completare : A cui e vina ?) 
Sala Palatului R. P. Române — orele w
20. Patria — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; -
21,15, București - 8,45; 11,15; 13,45; —
16,15; 18,45, 21,15, Stadionul Dinarii u. 
Șos. Ștefan cel Mare — orele 20,15, •*« 
Expoziția realizărilor economiei na
ționale — Piața Scînteii — orele 20,15, 
Excelsior — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15;
18,45; 21,15. DOMNUL — cinemascop : 
Republica /completare : Mîine începe 
azi) — 9; 11,15: 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, 
Grădina „Progresul" (completare : • 
Mîine începe azi) — Str. Ion Vidu lr, 
nr. 5 — orele 20,15, Grivița (comple
tare : Minunea de la Ghiza) — 10; ’ 
12: 14,15; 16,30; 18,45; 21. DAȚI-MI
CONDICA DE RECLAMAȚII : Lu
ceafărul (completare : Drumul) — ' 
9,30; 11,45; 14; 16,15: 18,30; 20,45, Fero-' 
viar (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. DOM
NIȘOARA BARBA-ALBASTRĂ : Car- 
pați (completare : Noi și soarele) — 
10; 12; 14; 16; 18.15; 20,30. DECORAȚII 
PENTRU COPIII MINUNE : Capitol 
(completare : Muzeul Zambaccian) — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21; rulează și 
la grădină — orele 20,15. LALEAUA 
NEAGRĂ — cinemascop : Festival — 
8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15; ru-*<" 
lează și la grădină — Pasajul „Efo-, 
rie" — orele 20,30. BRĂȚARA DE 
GRANATE — cinemascop : Victoria 
(completare : Melodiile străzii —‘ cine
mascop) — 10; 12; 16,15; 18,30; 20,45, • 
Grădina „Doina" (completare : Melo- 
diile străzii — cinemascop) — 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 (com
pletare : La cel mai înalt nivel) — 
10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18.30; 20,30,
Dacia (completare : 180 de zile în
Atlantic) — 9,45—14 în continuare;
16,15; 18,30; 20,45 AMERICA, AME
RICA (ambele serii) : Lumina —
9,45; 13,15; 16,45; 20,15. ASTA-I TOT 
CE S-A ÎNTÎMPLAT : Union (com
pletare : Zilele Sighișoarei) —* 11; 
15,30: 18; 20,30. PROGRAM PENTRU 
COPII : Doina — orele 10; 11,15; 12,30. 
NUNTĂ CU PERIPEȚII ; Doina (com
pletare : 180 de zile în Atlantic) -*•"*
13,45; 16: 18,15: 20.30. FEMEIA NECU
NOSCUTA : Arenele Libertății (Par- 
cui Libertății) — orele 20,30. CONS-t 
TRUIM — URMA ROȘIE —- UN O- 
BIECT GASH' — MÎINE ÎNCEPE 
AZI — MAEȘTRII ARTEI CIRCULUI
— GEME ȘI CAMEE — POVESTE DE
PRIMĂVARĂ - MUZEUL CORNEL 
MEDREA : Timpuri Noi,— de la 10-- 
21 în continuare. DE DOI BANI VIO
LETE : Ciulești — T8- 18,15; 20,30,
Moșilor 15,30’ 18; la grădină — 
orele 20,30. NU TE ATINGE DE FE
RICIRE : Cultural (completare : Sa- 
ve-ri Dunecovski) — 16; 18,15; 20,30. 
OLIVER TWIST ; Înfrățirea între 
popoare (completare : Laminorul de 
țevi) — 11,30; 15,45; 18; 20,15. SĂRI
TURĂ ÎN ÎNTUNERIC : Buzeștl 
(completare : La cel mai înalt nivel)
— 11,30; 15,15. 17,45; la grădină — 
orele 20,15. SPRE CULMI : Vitan — 
16; 18; 20; la grădină — orele 20,30, 
Cosmos — 16: 18; 20. HANKA: Unirea
— 11; 16; 18,15; la grădină — orele
20,30. UN LUCRU FĂCUT LA TIMP I 
Tomis (completare : Oltenii din Ol-. 
tenia) — 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 REU-c 
ȘEȘTE IN DRAGOSTE : Flacăra o 
(completare : Construim) — 10; 18; ° 
18,15; 20,30, Modern — 9,45; 12; 14,15;-■< 
16,30; 18,45: 21. CASA RICORDI : Mio
rița — 10; 12,30; 15; 17,45; 20,30. ANI
MALELE : Munca (completare : Sport 
nr. 3/1965) — 10; 16; 18,15; 20,30. RA-ț 
CHETELE NU TREBUIE SĂ DECO
LEZE — cinemascop : Popular (corn-, 
pletare : Cremlinul rostovian) —
10,30; 16; 18,15; 20,30. CRONICA UNUI 
BUFON : Arta (completare : A cui e 
vina ?) - 16; 18: 20; la grădină — 
orele 20,30 PROCESUL MAIMUȚE
LOR : Viitorul — 15,30; 18; 20,30.
FERNAND COW-BOY : Colentina
(completare : Iosif Kelmonsky) —- 15; 
17; 19; 21; la grădină — orele 20,30. 
FIUL CĂPITANULUI BLOOD — ci
nemascop • Volga (completare : O- 
călătorie spre inima Resiței — cine
mascop) — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45;
21. JUNGLA TRAGICĂ : Rahova — 
10,30; 16: 18,15- la grădină — orele
20.30. SCARAMOUCHE — cinema-- 
scop : Progresul — 11,30; 15; 17; 19; 
21. ÎNTÎLNIRE LA ISCHIA — cine
mascop ; Flamura — 9,15; 11,30; 13,45;^, 
16; 18,15; 20,30. OCOLUL PĂMÎNTU-.,.. 
LUI ÎN 80 DE ZILE — cinemascop 
(ambele serii): Lira — 15,30; 19; la “ 
grădină : DIAVOLUL DEȘERTULUI
— orele 20,30. PRELUDIO 11 — cine
mascop : Drumul Sării (completare ; 
Bun gust... gust bun) — 11; 15; pjftj 
20. NEAMUL ȘOIM ĂREȘTILOA «e 
cinemascop (ambele serii): Ferentftî| 
(completare : Șopîrle) — 10,30; lB.iij
19.30. CÎND MARTIN AVEA 14 ANI I 
Cotroceni (completare : Sport nr. 
3/1965) — 10,30; 15; 17; 19; 21. PEN
SIUNEA BOULANKA : Pacea (com
pletare : Sport nr. 3/1965) — 16; 18,15;
20.30. ȘOFERII IADULUI ! Grădina 
„Progresul-Parc" (Piața Libertății) — 
orele 20,30. CRONICA UNEI CRIME 
cinemascop : Crîngași — 16; 18,15; 
20,30.

Cum e viemea
Ieri în țară : Vremea a fost fru

moasă și călduroasă cu cerul mai ° 
mult senin. Vîntul a suflat slab din~ 
sud-vest. Temperatura la ora 14 era 
cuprinsă între 22 de grade ,a Man
galia și 35 de grade la Băilești. In 
București î Vremea a fost călduroa-- 
să și frumoasă, cu cer mai mult se-’n. 
nin. Temperatura a înregistrat 36 de 
grade la umbră.

Timpul probabil pentru zilele de 2, “ 
3 șl 4 august. în țară : Vreme ușor 
instabilă, în jumătatea de nord-vest- 
a țării șl în general frumoasă în - 
rest. Cer schimbător. Va ploua mai - 
ales în Banat Ardeal și nordul Mol-, 
dovei. Vînt potrivit din vest. Tempe
ratura în scădere ușoară la început, 
apoi în creștere. Minimele vor fi cu
prinse între 11 și 21 de grade, iar 
maximele între 26 și 36 de grade. 
In București ; Vreme în general fru
moasă, cu cer variabil Tendință de- 
averse Vînt slab, pînă la potrivit,; 
predominînd din sectorul vestic. 
Temperatura ușor variabilă. Pe lito
ral : Vreme în general frumoasă șl 
călduroasă Cer variabil, mai mulț 
senin. Temperatura staționară.
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ZIUA MARINEI ROMANE

AdunăriLa Mangalia a avut loc sîmbătă după-amiază adunarea festivă consacrată tradiționalei sărbători — Ziua marinei R. P. Române.Au participat Vasile Vllcu, membru supleant al Qomitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim- seWetar al Comitetului regional DAo'rogea al P.C.R., general-maior Ion Coman, secretarul Consiliului Politic Superior al Forțelor armate, adjunct al ministrului, reprezentanți ai organelor regionale și locale de partid și de stat, generali și amirali, ofițeri din marina militară. Despre importanța Zilei marinei și succesele cu care marinarii flotei noastre maritime, militare și civile au întîmpinat a- ceastă zi a vorbit viceamiralul Gri- gore Marteș, comandantul marinei militare.In încheierea adunării echipa artistică ostășească „Albatrosul" a prezentat un frumos și bogat program. *La Constanța, Galați, Giurgiu și Turnu Severin au avut loc sîm-

fe stivebătă adunări festive consacrate sărbătoririi a 75, respectiv 70 de ani de la înființarea organizațiilor de ștat pentru navigație fluvială și maritimă și a Zilei marinei R. P. Române.La adunări au luat parte numeroși navigatori, docheri, ingineri, tehnicieni și funcționari, reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, ai organizațiilor de masă și obștești.Cu acest prilej au fost trecute în revistă principalele realizări obținute de colectivele de navigatori și ale unităților portuare.în cadrul adunărilor au fost în- mînate unui mare număr de marinari și lucrători din porturi ordine și medalii conferite de Consiliul de Stat cu prilejul sărbătorilor amintite și pentru merite deosebite în muncă. De asemenea au fost în- mînate : insignele „75 de ani de la crearea navigației fluviale românești" și „70 de ani de la crearea navigației maritime românești", instituite de Direcția navigației civile „Navrom". (Agerpres)
60 de ani de la răscoala

marinarilor deCu prilejul împlinirii a 60 de ani de la răscoala marinarilor de pe crucișătorul „Potemkin" și de la primirea lor în România, la Institutul de istorie a partidului, de pe lîngă C.C. al Partidului Comunist Român, a avut loc o întîlnire cu veterani ai acestei răscoale. Po- temkiniștii participanți la întîlnire s-au întreținut cu tov. Ion Po- pescu-Puțuri, directorul Institutului de istorie a partidului, cu cercetători din cadrul institutului.După întîlnire, veteranii au vizitat Monumentul eroilor luptei

pe „Potemkin"pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism, locuri istorice din Capitală, noi ansambluri de locuințe, obiective industriale recent construite și altele.

Lista de cîștiguri
ta depunerile pe obligațiunile C.E.C. 

cu cîștiguri 
TRAGEREA LA SORȚI 

DIN 31 IULIE 1965

25 >« u 
P z

Oblig, 
ctștigătoare

Valoarea 
clștigurilor

aerla ar. parțiali totală

1 45.649 17 100 000 100 000
1 35.990 05 75 000 75 000
I 44.672 37 50 000 50 000
t 01.889 10 25 000 25 000
1 00.088 32 10 000 10 000

1 10.167 37 5 000
1 15.968 07 5 000
l 17.478 36 5 000
1 47.786 04 5 000
1 48.430 42 5 000
1 53.039 16 5 000
1 59.468

Termi
nația 
seriei

04 5 000 35 000

60 144 43 2 000
60 432 07 2 000
60 651 36 2 000 360 000

60 039 07 1 000
60 390 04 t 000 120 000

600 13 47 800
600 61 29 800
600 63 18 800 1 440 000

2 112 TOTAL: 2 215 000

Ctștlgurile revin tntregl obligațiuni
lor de 200 lei. Obligațiunile de 100 lei, 
50 lei șl 25 lei primesc */», ',1 respec
tiv Vs din clștigurile de mai sus tn 
care este cuprinsă și valoarea nomina
lă a obligațiunilor câștigătoare.

Plata clștlgurilor se face prin case
le raionale de economii și agențiile 
C.E.C. descentralizate.

Cum sînt pregătite 
cadrele pentru 
noile obiective 
ale chimiei

(Urmare din pag. I-a)

DE LA ADAS
Administrația Asigurărilor de Stat 

anunță : la tragerea de amortizare a 
asigurărilor mixte de persoane, din 31 
iulie 1965, au Ieșit următoarele opt 
combinații de litere î M.A.P. i A.M.L. i 
H.Y.E. i F.B.U. i I.H.G. i I.S.T. ( E.A.N.i 
R.N.Z.

Știri sportiveBOX. — In sala sparturilor din Constanta s-a disputat aseară meciul international de box dintre echipele R. P. Române și R.S.F. Iugoslavia. Victoria a revenit pugiliștilor români cu scorul de 7—3. Punctele e- chipel noastre au fost realizate de Puiu, Moldovan, Pitu, ©lteanu, Mo- nea, Otvos și Dinu, primii cinci boxeri cîștigînd înainte de limită. Ea categoria grea iugoslavul Trifunovici l-a întrecut la puncte pe V. Mariu- țan.ATLETISM. — în al 7-lea meci atletic U.R S.S. — S.U.A., care se desfășoară la Kiev, după prima zi de întreceri scorul general este de 87,5—79,5 puncte in favoarea sportivilor sovietici > 58—57 la masculin și 29.5—22,5 la feminin. Spre deosebire de meciul de anul trecut, lupta a lost foarte strinsă in probele masculine.

La Grupul școlar Brăila, profesorii titulari au absențe de la cursuri, care în anul școlar 1964— 1965 totalizează cîteva sute de ore. Chiar dacă orele respective au fost „acoperite" parțial de suplinitori, unele cursuri au avut un caracter improvizat, fapt care se resimte în pregătirea elevilor. Conducerile tehnico-administrative ale combinatului chimic și de la I.S.C.M. Craiova, combinatului chimic Tr. Măgurele ar trebui să acorde o mai mare atenție îndrumării inginerilor cadre didactice.Desigur, o răspundere pentru a- ceastă situație revine și forurilor de resort din ministerul nostru, care n-au sesizat totdeauna Ig timp unele deficiențe și nu au solicitat îndeajuns sprijinul întreprinderilor și al organelor locale de partid. Se mai întîmplă ca unele conduceri de întreprinderi să se intereseze de problemele pregătirii muncitorilor abia în perioada care precede intrarea în funcțiune a obiectivului respectiv. Alteori apar situații de-a dreptul paradoxale. Combinatul petrochimic de la Brgzi urmează să primească în a- ceste zile o serie de absolvenți care în ultimul an școlar trebuiau să facă practică la instalațiile șl locurile de muncă unde vor lucra ca muncitori. Dar conducerea combinatului a suspendat efectuarea practicii chiar în perioada probelor tehnologice, tri- mițîndu-i, în această importantă e- tapă, la altă unitate. Este evident că noii muncitori vor avea nevoie de completarea cunoștințelor la locul de muncă.
Viața pune din plin necesitatea 

unei preocupări deosebite, susți
nute, pentru buna organizare 
și desfășurare a instruirii prac
tice a muncitorilor în între
prinderile existente, a specia
lizării în perioada montajului și 
probelor tehnologice.

— Ce măsuri socotiți necesa
re pentru a se asigura de la 
început noilor unități muncitori 
temeinic pregătiți ?

Tn primul rînd, este nevoie să 
se prevadă obligația ca o dată cu 
realizarea noilor obiective indus
triale să se acorde întreaga atenție 
și mijloacele materiale nece
sare pregătirii muncitorilor, în
deosebi pe lîngă noile unități. Se vor evita astfel situații ca cea de la uzina „Danubiana", unde, datorită nivelului nesatisfăcător de calificare al unor muncitori, o serie de utilaje moderne n-au fost folosite rațional. Iar pentru asigurarea cu cadre calificate din alte localități s-au cheltuit sume importante. Cursurile scurte de calificare la locul de muncă n-au dat cele mai bune rezultate. După părerea mea. ar fi necesar ca trans
ferarea la noile unități a cadre
lor cu înaltă pregătire profesională

Plecarea delegației 
Partidului Comunist din Chile

care a participat laDelegația .Partidului Comunist din Chile în frunte cu Virginia Gonzales, membru al Comitetului Central al partidului, a părăsit sîmbătă dimineața Capitala.La plecare, pe aeroportul Bănea-

Congresul P. C. R.sa, delegația a fost condusă de tovarășii Constanța Crăciun, Alexandru Boabă, Andrei Cervenco- vici, Vasile Mateescu, de activiști de partid.
Vizitele delegației Partidului celor ce Muncesc din Vietnamîn continuarea călătoriei în regiunea Dobrogea. delegația Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, în frunte cu Le Duc Tho, membru al Biroului Politic, se

cretar al C.C. al partidului, a vizitat sîmbătă orașul Constanța, Muzeul regional de arheologie și Acvariul din localitate.
Sosirea unei delegații 
a Partidului Socialist ItalianSîmbătă seara a sosit In Capitală o delegație a Partidului Socialist Italian, condusă de Giaccomo Bro- dolini, secretar național adjunct al P.S.I. Din delegație mai fac parte Paolo Vittorelli, membru al Direcțiunii, șef al Secției Internaționale a Direcțiunii P.S.I., și Giovanni Fi-

nocchiaro, membru al Consiliului Național, șef adjunct al Secției Internaționale.La aeroportul Băneasa, delegația a fost întîmpinată de tovarășii Ștefan Voitec, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., și Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R.

„Alegeri cu precauții" 
in Portugalia

FOILETON

în ultimele zile ale lunii iulie a.c. s-a desfășurat la București sesiunea Comisiei mixte româno- iugoslave pentru construirea sistemului hidroenergetic și de navigație de la Porțile de Fier. Comisia a examinat și a adoptat sarcina de proiectare a acestui sistem, avizată în prealabil de Comisia de avizare, ce s-a întrunit la Belgrad între 13 șl 19 iulie a.c. Comisia mixtă a hotărît să supună spre aprobare guvernelor celor două țări sarcina de proiectare a sistemului Porțile de Fler.Au fost elaborate și adoptate programul general de execuție și proiectul de organizare a lucrărilor, precum și repartizarea aces-

tora între execufanții celor două țări.Documentele sesiunii au fost semnate, în numele grupului român din Comisia mixtă, de _ Nicol ae Gheorghiu, adjunct al ministrului minelor și energiei electrice, iar în numele grupului iugoslav, de Hasan Șiliak, adjunct al secretarului federal pentru industrie și comerț.Cu acest prilej, Nicolae Gheorghiu, adjunct al ministrului minelor și energiei electrice, a oferit o masă, iar însărcinatul cu afaceri ad-interim al R.S.F. Iugoslavia la București, Rajko Knezevici, un cocteil.

Sub acest titlu, zia
rul „LE MONDE" 
scrie :

„La 9 august, ami
ralul Americo Thomaz, 
reales președinte al 
Republicii Portugheze 
pentru un mandat de 
7 ani, va depune jură- 
mîntul în fața Adunării 
generale și Camerei 
corporative, reunite 
pentru această solem
nitate. Probabil însă că 
această ceremonie tra
dițională și rară nu va 
suscita mult interes în 
rîndul poporului por
tughez.

Există o cauză destul 
de simplă a acestei 
lipse de interes din 
partea portughezilor. 
Ultima alegere prezi
dențială, din 1958, per
misese generalului Del
gado, candida* al o- 
pozifiei, să ob(ină 25 
la sută din voturi, în 
pofida presiunilor gu
vernamentale și a 
enormei disproporții 
între mijloacele de 
propagandă. Această 
sfidare la adresa re
gimului lui Salazar a 
fost urmată de o agi- 

. tafie socială și de miș
cări greviste, semnifi
cative înfr-o (ară unde 
greva a fost pusă în 
afara Jegi.i încă din
1934. De data aceasta, 
Oliveira Salazar n-a
mai vrut să-și asume 
riscuri. Desemnarea a- 
miralului Thomaz drept 
candidat la preziden

ție a fost hotărîtă 
comisia centrală a 
niunii nafionale, 
gura organizație poli
tică autorizată în Por
tugalia și al cărei pre
ședinte este însuși dr. 
Salazar. Pînă în pre
zent, șeful statului por
tughez era ales prin 
sufragiu direct și uni
versal. în 1965, amira
lul Thomaz a fost de
semnat de un colegiu 
resfrîns de mari elec
tori. în aceste condi
ții, nici o surpriză nu 
era posibilă, iar dr. 
Salazar a putut evita 
ceea ce el însuși a de
finit drept o tentativă 
de lovitură de stat 
constituțională, adică 
prezentarea de candi
daturi de către opozi
ție. Totuși, 
opozifie 
membrii
Acțiunii democratice și 
sociale, cuprinzînd în 
special pe foștii mi
niștri Azevelo Gomes 
și Cunba Leal, au de
nunțat în fafa opiniei 
publice ceea ce ei 
consideră drept o nouă 
agravare a opresiunii 
celei mai vechi dicta
turi europene.

Profesor de econo
mie la Universitatea 
din Coimbra, dr. Sa
lazar, numit 
prima dată 
finanfe în 
1928 n-a 
prezideze 
republicii

de 
U- 

sin-

această 
există. Iar 
direcforiului

pentru 
ministru de 
1927, din 
încetat să 

destinele 
sale. Gustul(Agerpres)

un om din această (ară nu poate uita 
ridicolul slogan al burgheziei, privi
tor la incapacitatea poporului de a 
realiza, de a construi, istoric și co.n- 
cret. Ah, cît s-a mai cîntat și răcnii 
acest slogan, înfiripat din rancunele, 
acrelile și deznădejdile tocmai ale

să se facă cu cel puțin 6—8 luni 
înainte de punerea acestora în 
funcțiune, pentru a participa la 
montaj și la probe tehnologice. Ele și-ar putea desăvîrși astfel propria pregătire profesională, ar constitui în același timp în- jurul lor colec- , tive egre. la rîndul lor șă coptri- . .. celor care nu construiau nimic, aîe buie-la., formarea celorlalți păunei- ..celor c%re câlfivau sterilitatea și pa- tori. Transferarea.doar cu o lupă- două înainte de Intrarea în funcțiune * a noilor: ’ unități/ ctlrh se obișnuiește în prezeht, nu mai corespunde cerințelor și ritmului rapid în care muncitorii trebuie să-și însușească temeinic tehnica modernă. Aș adăuga, totodată, necesitatea înlăturării reținerii de care dau dovadă unele conduceți de întreprinderi în transferarea unora dintre cele mai bune cadre, cînd li se solicită acest lucru.între măsurile ce le avem în vedere se numără revizuirea perio
dică și îmbunătățirea nomenclato
rului de meserii și specialități, 
astfel încît acesta să reflecte pro
gresele actuale ale industriei chi
mice. Pe fondul unei pregătiri mai aprofundate și în același timp mai cuprinzătoare, vom profila cît mai corespunzător cursurile de calificare, mai ales prin conținutul instruirii practice. Pentru a înlătura mai repede unele deficiențe, este 
necesar să solicităm în mai mare 
măsură sprijinul specialiștilor din 
producție, al cadrelor didactice cu 
o bogată experiență în activitatea 
instructiv-educativă, al autorilor 
de manuale. Unele manuale ca : „Mașini și utilaje pentru exploatarea mecanizată a stufului" sau „Tehnologia acidului sulfuric", e- ditate în 1961, nu mal reflectă stadiul și cerințele sporite puse de tehnica modernă Pentru anumite meserii, cum sînt tehnologiile de specialitate pentru operatori chl- miști la chimizarea gazului metan, produsele de rafinărie, fabricarea cauciucului sintetic etc., vor trebui elaborate manuale noi.Pregătirea din timp și cît mai bună a cadrelor, perfecționarea continuă a cunoștințelor lor de specialitate este o condiție importantă ca noile instalații ce vor fi puse în funcțiune în atingă în timpul cel pacitatea proiectată.Interviu luat de

anii viitori să mai scurt ca-
Const. JALBA

Sentimentul
dominant

(Urmare din pag. I-a)

Acestea nu au fost „prevederi’ 
ce aveau să se realizeze în a- 
fară de voința și acțiunea omenească, 
prin simpla scurgere a apelor timpu
lui ; acestea au fost „prevederi* ce 
nu se puteau realiza decît prin inter
venția hotărîtă, curajoasă, consecven
tă, în materia realității inerte, a voin
ței și acțiunii poporului condus de 
comuniști. Comuniștii au lucrat în is
torie cum au lucrat plugarii pămîn- 
tul. Ei au modelat realitatea, întocmai 
cum modelează sculptorul marmura 
opacă și piatra amorfă. Prevederile 
comuniștilor, izvorîte din cunoașterea 
științifică a legilor dezvoltării socie
tății, se valorifică prin acțiune, prin 
realizarea concret-isforică.

Convingerea noastră de astăzi s-a 
format în ani mulțl și grei și socotesc 
că nu mă înșel aflrmînd astăzi că nici

raginea, într-o fără dăruită cu bogă
ții naturale și cu incalculabile bogă
ții omenești. Cine a construit în țara 
românească ? Se vrea acum, după is
toricul Congres al IX-lea al Partidu
lui Comunist Român, o comparație 
și un bilanț? România socialistă în
trece cu roadele a numai douăzeci 
de ani întreaga ei istorie trecută... 
Adevărul acesta, simplu și măreț, este 
astăzi unanim recunoscut.

Noi, românii, ne-am convins prin 
experiența noastră că politica parti
dului e demnă de a fi urmată, că a-- 
ceasta politică este singura capabilă 
de a ne oferi o viață mai bună și 
patriei noastre un viitor, sigur, fericiți 
Ne-am învățat să admirăm în politica 
partidului nostru o aplicare ma
gistrală a învățăturii universale a 
marxism-leninismului la condițiile spe
cifice ale pămîntului nostru, ale oa
menilor noștri, ale istoriei noastre. 
Drumul luminos pe care ni l-a des
chis partidul este rodul unei mi
nunate sinteze a tradițiilor vii, de 
luptă patriotică și de civilizație spe
cifică ale poporului nostru, cu legile 
fundamentale, universal valabile, ale 
socialismului științific. La crearea a- 
cesfei sinteze de fiecare zi partici
păm astăzi cu toții, și fiecare acțiune 
pe care o întreprindem reușește și 
rodește din aluatul ei fecund, din 
nesleita, din mereu reînnoita el ca
pacitate generatoare. înaintăm pe apa 
istoriei orientîndu-ne după infailibila 
busolă a marxism-leninismului, siguri 
de vigoarea și suplețea navei noas
tre, de viteza și stabilitatea ei.

Fiecare dintre congresele partidu
lui a însemnat o treaptă cucerită 
și înălțată spre culmile progresului 
social, spre culmile civilizației socia
liste și comuniste — năzuința supre
mă a partidului și a poporului nos
tru. Treapta atinsă de noi la cel de-al 
IX-lea Congres al Partidului Comunist 
Român ne arată că am urcat mult, 
mai mult decît puteam spera pe 
vremea cînd visurile noastre erau 
timide, cînd ne obișnuisem cu o 
modestie mediocră, impusă în lungi 
secole și ani de înapoiere, ne
demnă de drepturile și puterile noas
tre adevărate. Astăzi sîntem și ne 
simțim sus, în primul rînd prin sen
timentul de mîndră demnitate izvorî! 
din situația de cetățeni ai unei țări 
socialiste care, în puțini ani, a izbu
tit să-și dobîndească în lume un loc 
de frunte. Mîndria aceasta este un 
sentiment minunat, un sentiment fără 
de care viața ni s-ar părea de ne
trăit, cu toate că nu ne e greu deloc 
să ne amintim timpul cînd lîncezeam 
într-o periferie a lumii. Sentimentul 
acesta dominant este un sentiment .al 
prezenței noastre vii pe o imensă 
planetă plină de valori diferitei în a 
căror gamă enormă strălucește astăzi 
valoarea noastră de țară și de po
por. Este un sentiment pe care nl l-au 
dat roadele muncii poporului nostru, 
roadele politicii partidului nostru — 
Partidul Comunist Român.

Acum, după ce Congresul a dez
bătut îndelung și a aprobat în una
nimitate documentele privitoare la 
programul multilateral de dezvoltare a 
României socialiste, poporul nostru 
știe că aceste noi realizări vor fi po
sibile datorită, între altele, și înfăp
tuirilor uriașe care, din acest moment, 
au început să facă parte din trecut. 
Avem astăzi un trecut al României so
cialiste, un trecut al luptei și muncii

noastre sub conducerea comuniștilor, 
un trecut spre care privim, nu ca spre 
celălalt, cu tristețe, cu durere, ci cu 
mîndrie, cu bucurie, eu sentimente 
înălțătoare și dătătoare de curaj și 
încredere.

Am înnodat (irul, tradiționalei mîn- 
drii patriotice a- trecutului, am resta
bilit circulația . demnității istorice, 
prea multă vreme întreruptă de re
gimul burghezo-moșieresc.

Mîndria acestui trecut socialist spo
rește prin aceea că luptele noastre, 
realizările noastre contribuie nu nu
mai la înălțarea patriei noastre și a 
poporului nostru ci și la demon
strarea superiorității orînduirii socia
liste, la creșterea forței de atracție a 
ideilor socialismului în întreaga 
lume.

în cuvîntarea de încheiere a Con
gresului, secretarul general al C.C. al 
P.C.R,,. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
spunea între altele: «Drumul pe care 
urmează să-l străbatem în următorii 
cinci ani nu va fi deloc ușor. Va 
trebui să nu precupețim nici un efort, 
să mergem într-un ritm rapid pentru 
a ridica poporul nostru pe o nouă 
treaptă a civilizației socialiste.»

Stăpîniț de sentimentul dominant 
al mîndriei patriotice, al încrederii 
desăvîrșite în Partidul comuniștilor 
și în conducerea sa încercată, în vii
torul patriei, poporul român va merge, 
neabătut, mai departe, mereu mai 
departe și mereu mai sus, pe drumul 
care duce la desăvîrșirea socialismu
lui, la comunism, la bunăstare și fe
ricire.

Știm că drumul nu va fi ușor de 
străbătut. Dar tocmai de aceea ne 
vom îndîrji să-l străbatem cu pași 
din ce în ce mai mari, mai voinicești.

Toate lucrările 
agricole de vară 
să fie făcute la timp

(Urmare din pag. I-a)Avea și motive. Cele două combine care lucrau aici recoltaseră împreună abia 3 hectare. Una începuse să lucreze abia in jurul prînzulut. Cu toate că era defectă încă din seara trecută, n-a putut fi reparată pentru că la atelierul S.M.T.-ului din localitate se lucrează numai pînă la orele 16. L-am întrebat pe tovarășul inginer Ion Ardeleanu, directorul S.M.T.- ului Cghu Silvaniel, care sînt cauzele defectărilor la combine. „Mai întîi, ne-a răspuns dînsul, reparațiile s-au făcut superficial în mod normal ar trebui să avem două schimburi în cadrul atelierului de reparații Arii crezut însă că vom reuși să facem fată și numai cu unul".Dacă s-a ajuns la o atare situație de ce conducerea S.M.T. nu ta măsurile cuvenite?Paralel cu secerișul trebuie luăte măsuri și pentru urgentarea treieri- șului, lucrare care în raioanele $om- cuta și Cehu Silvaniei s-a efectuat în proporție de numai 4 la sută. Este de datoria organelor de partid, a consiliilor agricole să la măsuri pentru grăbirea secșrișglui. treierișu- lui și a celorlalte lucrări.
loan VLANGAcoresp. „Scînteii"

său pentru imobilism 
și dispreful său afișat 
tafă de orice efort de
mocratic n-au permis 
portughezilor să se 
scuture de structuri a- 
desea medievale. în a- 
cesf regim corporativ 
salariile sînt cele mai 
mici din Europa".

Autorul subliniază în 
continuare protestele 
și manifestările de ne
mulțumire care se ob
servă și în rîndurile 
burgheziei de la ora
șe ; astfel, procesul in
tentat unui număr de 
31 de tineri studenfi 
ai Universității din Li
sabona „a relevat o 
neliniște crescîndă în 
rîndurile acestei bur
ghezii care se resem
nează cu greu văzln- 
du-și copiii acuzafi de 
comunism de către 
polifia politică a re
gimului, deoarece au 
cerut ceva mai multă 
libertate. Un alt pro
ces împot 
studenti u 
înceapă 1 
Guvernul 
Societatea 
portughezi.

Această 
crescîndă 1

lează să 
curînd. 

dizolvat 
scriitorilor

ofensivă 
regimuluia

împotriva intelectuali
tății se precizează în- 
tr-un moment cînd se 
pune problema de a 
se ști cine va succeda 
doctorului Salazar. în 
Portugalia 
ei seamănă 
mă de 
Aceasta 
dovadă 
pe care 
buie să 
că".

abordarea 
cu o cri- 

les-majesfafe. 
este încă o 

a întârzierilor 
Portugalia tre

ia depășeas-

Declarația
celor 70

Ziarul vest-german „FRANK
FURTER ALLGEMEINE" publică 
o corespondență din Londra în 
care se spune :

„70 din cei 317 deputati laburiști au pregătit o declarație în care cer o reducere cu 25 la sută a bugetului. militar. Printre măsurile care să permită o asemenea economie drastică se numără, în primul rînd, reducerea efectivului armatei britanice de pe Rin, urmată de reducerea cheltuielilor în Extremul Orient retragerea trupelor britanice din Aden și Cipru, abandonarea programului „Polaris".Un îndemn tot atît de hotărît ca și declarația celor 70 de deputați cuprind, pentru guvernul laburist, și rezoluțiile privind politica externă și de apărare, pregătite pentru congresul partidului ' laburist care va avea loc în septembrie. Asemenea rezoluții au fost adresate, în ultimii ani, în număr mare congreselor laburiste. Ele erau îndreptate împotriva guvernului conservator, cele de acum însă — împotriva propriului guvern.Pînă la începutul congresului, se mai pot schimba multe. Dar faptul că Wilson a cerut ministrului său de externe, Stewart, să nu candideze pentru organul de conducere a partidului care urmează să fie ales la congres, spre a-1 feri de o înjosire, spune multe.Rezoluțiile privind politica externă sînt îndreptate. în primul rînd. împotriva supunerii Iul Stewart fată de americani. Practic, unicii adversari ai lui Stewart se află în partidul laburist. Dar primul ministru și conducătorul partidului, Wilson, nu-și face nici un fel de iluzii în ce privește persoana căruia i se aduce acuzația de a fi trădat principiile unei politici externe socialiste si, în special, promisiunile electorale.Un guvern laburist nu este legat de hotărîrile partidului, dar nici nu le poate ignora în med complet. De mult timp nu mai încape nici o îndoială că radicalii de stînga vor folosi congresul din acest an de la Blackpool pentru 0 răfuială severă cu guvernul”.

SURPRIZA

După cunoscuta gafă cu păcu
ra de pe Riviera, cînd vasul port
avion Shangri-La a vărsat asu
pra Cannes-ului 2 600 galoane 
(1 galon american = 3,785 litri) 
de păcură, Statele Unite s-au 
gîndit la diferite căi prin care 
să-i împace pe francezi.

Au fost depuse diverse planuri 
din partea diferitelor departa
mente. Unul propunea să se o- 
fere francezilor Expoziția inter
națională de la New York după 
ce noi (S.U.A. — n.r.) o vom 
închide. Un altul — de a numi 
un francez la Curtea Supremă a 
S.U.A. O a treia propunere — să 
cumpărăm surplusul de produse 
agricole franceze, în așa fel incit 
ea să-și poată rezolva neplăcerile 
cu Piața comună. Dintr-un mo
tiv sau altul, toate sugestiile au 
fost respinse. Dar dintre toți, 
pînă la urmă, C.I.A. •) a venit cu 
o idee strălucită.

Ea a decis să se dăruiască 
președintelui de Gaulle un fru
mos album legat cu fotografii 
conținînd vederi din țara sa, lua
te din avion.

Aceste imagini colorate vor fi 
mijlocul nostru de a spune: «Ne 
pare rău de chestia cu păcura, 
dar sperăm că acest album vă va 
arăta cit de mult stimăm noi 
națiunea dv».

„Operation Surprise du Chef", 
așa cum a fost denumită acțiu
nea, a fost pusă în mișcare. Zile 
întregi piloți americani au stră
bătut ținuturile Franței în lung 
și-n lat, luînd. vederi frumoase 
cu aparatele lor. După ce foto
grafiile au fost developate, un 
redactor de la revista „Life" a 
ales pe cele mai frumoase pen
tru album, iar pe celelalte le-a 
distrus.

Au fost și cîteva incidente. O 
dată, un avion american a fost 
obligat să aterizeze într-o vie 
franceză, iar pilotul, urmînd in
strucțiunile, a preferat să măntn- 
ce o plantă otrăvitoare decît să 
desconspire de ce fusese în văz
duh. Altă dată, un pilot parașu
tat deasupra Chartres-ului a in
ventat o poveste spunînd că din- 
totdeauna el a vrut să vadă cum 
arată din înaltul cerului catedra
la din Chartres. Povestea a fost 
acceptată de autoritățile franceze 
fără suspiciuni.

Pînă la urmă, albumul a fost 
aproape gata. Mai lipsea o ve
dere aeriană asupra împrejurimi
lor Pierrelatte-ului, din Valea 
Rhonului, mai jos de Lyon. Ca 
urmare a fost trimis din Ger
mania un avion cu scopul 
precis de a fotografia acest 
oraș simpatic și pitoresc. Dar 
C. I. A. și forțele aeriene nu 
au știut că la Pierrelatte se află 
un complex pentru bomba ato
mică franceză, iar francezii au 
fost foarte lezați de faptul că 
l-am fotografiat.

De fapt, francezii au fost atît 
de indignați cînd avionul a în
ceput să facă fotografii încît, 
după ce avionul a aterizat, ei au 
cerut filmul și au refuzat să ac
cepte explicația că fotografiile 
au fost făcute pentru a-i face o 
surpriză lui de Gaulle.

Chiar cînd americanii au ară
tat albumul de piele cu inscripții, 
francezii au continuat să fie 
sceptici și, în loc să ia tn conside
rare toate neplăcerile prin care 
au trecut S.U.A. pentru a-i face 
lui de Gaulle un dar, ei au tri
mis o notă piperată la ambasada 
S.U.A.

Președintele Johw~n nu a știut 
nimic de această surpriză și, cînd 
a auzit despre ea, a fost tn mod 
evident furios. El i-a spus amba
sadorului francez : «îmi pare rău 
domnule ambasador, tot ce le-am 
spus eu a fost să fotografieze 
Marte».

Art. BUCHWALD

•) Serviciul de Informații al S.U.A.

în căutare de debușee

Sub titlul „Visul german", ziarul 
„COMBAT" scrie într-un editorial:

„La cele două aripi ale Ma- ghrebului. Germania Federală își întinde încetul cu încetul imperiul, influența crescîndă In Tunisia și Maroc Sub forma cea mai eficace: investiția rentabilă. Grație Tunisului și Rabatului, Bonn-ul își realizează un vis etern : o influență economică pe pămînturile africane.Republica Federală n-a ținut cont de pozițiile tradiționale ale Franței în Africa de nord, nici de eforturile întreprinse de Italia pentru a-șl asigura aici jaloane in-

ddBtriale. De altminteri, de ce n-ar fl jucat jocul concurenței ? De ce mai ales nu și-ar fi tras spuza pe turta unei situații care îi este favorabilă, de ce n-ar fi pătruns pe o ușă deschisă spre un teren din care Franța pierde pasul 7Ceea ce încearcă Germania este să cîștige spațiu pentru a asigura debușee industriei sale Ea face a- ceasta metodic iar viitorul voia), confirmat acum, al regelui Hassan II la Bonn, se înscrie în contextul unei ample dezvoltări a relațiilor economice germano-maghrebine. Noile credite în valoare de 62 250 000 mărci, pe care guvernul cancelarului Erhard le-a deschis Tunisiei, vor întări considerabil influența Industrială și maritimă a R.F.G. în Africa de nord și în bazinul mediteranean".



GENEVA

BILANȚUL SESIUNII CONSILIULUI „O PRIMIRE TRIUMFALĂ
ECONOMIC Șl SOCIALDupă cinci săptămînl de activitate intensă, cea de-a 39-a sesiune a Consiliului Economic și Social al O.N.U. și-a încheiat lucrările. Au fost abordate numeroase probleme însemnate : consecințele economice și sociale ale dezvoltării, posibilitatea organizării unei campanii mondiale împotriva foamei, maladiilor, analfabetismului, eiectele inflației asupra dezvoltării economice, implicațiile economice și sociale ale creșterii demografice, măsuri pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, condiția femeii în viața socială, existența sclavajului în- tr-o serie de țări etc. In centrul sesiunii s-a aflat însă analiza activității în actualul „Deceniu pentru dezvoltare' al Națiunilor U- nite.Sesiunea, deși a cuprins un număr impresionant de probleme de interes general, s-a canalizat îndeosebi spre problema majoră de pe ordinea de zi: situația țărilor în curs de dezvoltare la încheierea primei jumătăți a „Deceniului’. După cum s-a mai arătat, Deceniul pentru dezvoltare a fost conceput ca o acțiune complexă de reducere a decalajului dintre țările în curs de dezvoltare și țările industrializate. Chiar șl în raportul secretarului general al O.N.U. se sublinia că obiectivele Deceniului pentru dezvoltare, confruntate cu amploarea sarcinii, erau mai mult decît modeste : creșterea a- nuală a venitului național global cu 5 la sută pînă în anul 1970, anul încheierii Or, așa cum a țiile purtate la liului Economic de creștere s-a mai ales în ultimii doi ani. Decalajul nu s-a redus, ci s-a adîncit. A apărut evident că, la crearea acestei situații, răspunderea principală revine țărilor capitaliste dezvoltate, a căror politică restricții vamale, de prețuri și credite constituie un obstacol grave consecințe economice sociale pentru țările în curs dezvoltare.Analiza Deceniului, atît ce

acestei acțiuni, reieșit din discu- sesiunea Consi- și Social, ritmul încetinit simțitor.
de de cu și des-a

realizat cit și perspectiva imediată, a prilejuit trasarea liniilor principale de urmat în viitorii cinci ani. în acest sens, a fost reținut ca un fapt pozitiv aportul adus de joritatea siune au mordială du3trializării pentru țările în curs de dezvoltare. în corelație cu a- cest principiu fundamental apar ca indispensabile planificarea națională, formarea și valorificarea cadrelor naționale, aplicarea științei și tehnicii moderne în opera de construcție. Din cele 31 de rezoluții adoptate de sesiune, cinci au fost inițiate de delegația română. Ele se referă la problemele enumerate mai sus și care constituie coloana vertebrală a procesului de dezvoltare economică și socială.într-o ședință plenară, un reprezentant vest-european a susținut că în analizarea problemelor țărilor în curs de dezvoltare ar fi necesară stabilirea cantității obiectivelor de atins. Cu a- cest prilej, terminologia diplomatică s-a îmbogățit cu o noțiune nouă : „cantificarea obiectivelor”. Delegația îomână, ca și alte delegații, a arătat un interes mai mare calității obiectivelor, adică esenței problemelor dezvoltării. Astfel s-a făcut posibilă cristalizarea ierarhizării sarcinilor consiliului însuși, căruia îi incumbă răspunderea deloc ușoară a recuperării terenului pierdut și a impulsionării acțiunilor menite să deschidă noi orizonturi, mai luminoase, procesului de creștere a țăriloi în curs de dezvoltare.Printre aceste acțiuni se numără înlăturarea barierelor e- conomice și crearea de largi posibilități pentru un schimb de valori materiale și spirituale reciproc avantajos, liber de con- strîngeri politice sau economice.Rămîne ca principiile să se transforme într-o practică unanim acceptată și aplicată, astfel ca procesul ireversibil al emancipării popoarelor, pînă mai ieri încătușate, să-și scurteze etapele.
Horia LIMAN

delegația română. Ma- participanților la se- relevat importanța pri- a reformei agrare și in-

După o puternică demonstrație

in fața palatului prezidențial

STARE DE ASEDIU
IN CAPITALA
HONDURASULUI
• In cursul ciocnirilor dintre popu
lație și politie au fost înregistrați 
morti și răniți • Armata a ocupat 

principalele clădiri publiceTEGUCIGALPA 31 (Agerpres).— Șeful juntei militare din Honduras, colonelul Oswaldo Lopez Arellano, a anunțat vineri decretarea stării de asediu în capitala țării, Tegucigalpa, după o puternică demonstrație care a avut loc

în fața palatului prezidențial, soldată cu ciocniri între poliție și demonstranți. în cursul acestor ciocniri mai multe persoane și-au pierdut viața, iar altele au fost rănite. Au fost operate, de asemenea, arestări. Se anunță că în baza ordinului de instituire a stării de asediu, unitățile militare și forțe polițienești au ocupat principalele clădiri publice, întreprinderi, redacțiile ziarelor și postul de radio. Tensiunea care a domnit în capitala Hondurasului în cursul celor 4 zile de grevă generală a muncitorilor din întreprinderile din Tegucigalpa și a studenților s-a agravat și mai mult în urma acestor măsuri polițienești.

Succesul spectacolului de gala 
al Teatrului „C. Tănase"în marea sală de music-hall pariziană „Olympia" cu renume inter
național, aproape 2 000 de spectatori aplaudă adesea, bisează. Cortina 
grea de catifea roșie se ridică mereu; artiștii Teatrului satiric-muzical 
„C. Tăriase" din București culeg aplauze călduroase la scenă deschisă. 
Melodiile românești inundă imensa sală a teatrului „Olympia". To
tul este românesc aici în aceste seri în afară de public : actorii, costu
mele, muzica, decorurile, fotografiile turistice din sală și din hall-ul 
teatrului și chiar... țuica de la bufet.Cunoscuta „Periniță". cu care s-a încheiat vineri seară . spectacolul, dansată de tineri actori și actrițe în strălucitoare costume naționale, contaminează sala Renumitul cîntă- reț Charles Asnavour, care s-a numărat printre spectatori, este „răpit" din sală de o frumoasă dansatoare în costum national și urcă pe scenă împreună cu alți cîtiva spectatori parizieni în ritmul rinitei, pe scenă se vârâtă sarabandă prieteniei. Acesta Artiștii „marelui București", după cum îl denumesc ziarele pariziene, defilează apoi prin sală în aplauzele publicului, ca și la „Folies Bergeres" De astă dată este însă un „Folies Bergeres" românesc pe o renumită scenă parizianăIată citeva impresii după sp.ec-,. tacol :■ .Charles Asnavour : „Un . spectacol excelent I Am fost impresionat și de aceea m-am și dus în pauză in culise să le-o spun (Asnavour a felicitat pe actori și s-a fotografiat cu ei) Ce mi-a plăcut ? Totul Baletul este foarte bun Dintre actori mi-a plăcut în special Stela Popescu și Mircea Crișan. Cred că acestuia,nu i-a fost ușor să interpreteze umor în altă limbă Ansamblul dv. mi-a plăcut foarte mult, e foarte bun".Pierre Compte de Offenbach, președintele grupului de prietenie franco-română din Adunarea Națională Franceză : „E un spectacol magnific. Pune în valoare bogăția folclorului dv.’.Din primele cronici, apărute după spectacolul de gală, spicuim următoarele aprecieri: Agenția France Presse: „Obișnuitii marilor premiere ale Capitalei Franței âu făcut vineri seara o primire triumfală trupei de music-hall din București. Frumos colorat, ritmat, variat, acest

amețitor al Pe- încinge o ade- a veseliei și este finalul, muzjc-hall din

nou spectacol din cadrul „Olimpiadei music-hall-ului" merită, după părerea unanimă, această călduroasă primire. Dansurile nostalgice, și. totodată, trepidante, ca și orchestra, tipic românească, au fost cele mai apreciate Actorii Mircea Crișan Stela Popescu, precum și Mariana Bădoiu au repurtat, de asemenea, un mare succes personal. Doina Badea a răscolit publicul interpre- tind „Imnul dragostei" din repertoriul lui Edith Piaff„Le Figaro": „La „Olympia" folclor pe scenă, cu fluier, cimpoi și țambal și o întreagă gamă de costume naționale, Folclor la bar, unde se ciocnesc sticlele de țuică, folclor în sala invadată de spectatori de toate naționalitățile, arborînd costumele cele mai' pitorești. Printre numerele cele mai aplaudate sint o serie de tablouri coregrafice, executate in mod unic, în ritmul celor trei baterii".„L’Humanlte" : „Din programul Teatrului din București, foarte bogat, se desprind dansatori și dansatoare a căror impetuozitate te minunează într-un cuvînt, văzîn- du-i în mișcare, simți că te cuprinde un fior Trebuie să mai cităm, în cadrul unei trupe atît de bogate în talente, pe cupletistul Mircea Cri- san, cu - monologuri spirituale, pe Stela Popescu, o fantezistă înnăscută Doina Badea, cu vocea amplă, o amintește pe cintăreata Suzy So- lidor"Azi ziunii ul dinșui „Olympiei mini, după care vor veni la music-hall-urile din Cuba și S.U.A., a obținut un triumf binemeritat.

LOVITURA OE TEATRU" LA WESTMINSTER
• Un deputat laburist a cerut demisia lui Wilson din funcțiile 

de lider al partidului
• Se întrevăd dezbateri dramatice pentru luniîn vederea menținerii păcii în lume. Agențiile de presă remarcă faptul că Warbey este unul din cei mai fervenți critici ai politicii lui Wilson de sprijinire a acțiunilor americane în Vietnam.Hotărîrea lui Warbey de a nu participa la vot poate constitui un pericol pentru guvern, avîndu-se în vedere că în prezent majoritatea laburiștilor în Camera Comunelor nu este decît de trei voturi. O e- ventuală „defecțiune" ar putea provoca punerea în minoritate a guvernului.Se consideră totuși că eventualitatea unei defecțiuni va fi evitată întrucît laburiștii vor lua toate măsurile pentru ca toți deputății să fie prezenți la vot.

LONDRA 31 (Agerpres). — William Warbey, deputat laburist în Camera Comunelor, a cerut vineri șefului grupului parlamentar laburist ca primul ministru Harold Wilson să demisioneze din funcțiile sale de lider al Partidului laburist, deoarece nu și-a respectat promisiunile electorale.Warbey a afirmat că nu va participa luni la votul în legătură cu moțiunea de cenzură depusă de opoziția conservatoare dacă Wilșon nu va renunța la funcțiile sale de lider. Printre promisiunile pe care Wilson nu le-a respectat,, a subliniat Warbey, se numără neacorda- rea de pensii bătrînilor, faptul că nu au scăzut chiriile, precum și faptul că nu a întreprins inițiative
SANTO DOMINGO

Consultări cu părțile aflate 
în conflictSANTO DOMINGO 31 (Agerpres). — Hector Garcia Godoy, candidat la postul de președinte al unui eventual guvern provizoriu dominican, a avut întrevederi cu șeful forțelor constituționallste, colonelul Caamano, și cu alți ofițeri superiori din guvernul constitutionalist. După întrevederi, colonelul Caamano a declarat că „întâlnirea a prilejuit un larg schimb de păreri și s-a desfășurat într-o atmosferă cordială". Este pentru prima dată cînd -Godoy 'intră în tratative cu șefii militari ai uneia din părțile în conflict din Santo Domingo.Pe de altă parte, comisia inter- americană pentru drepturile omului, condusă de Angela Acuna de Chacon (Costa Rica), a angajat cu reprezentanții juntei de la San Isidro consultări în legătură cu măsurile pentru rezolvarea problemei deținuților politici care nu au fost încă judecați și împotriva cărora nu a fost formulată nici o acuzație concretă. Comisia a remis u- nui comitet însărcinat cu interogarea a peste 400 de deținuți politici din închisoarea Victoria o listă de 200 de persoane, recomandînd ca cel mult în decurs de două luni situația acestora să fie examinată, în același timp, se anunță că greva șoferilor de taxiuri din zona ocupată de trupele americane la Santo Domingo, care s-a transformat într-o puternică mișcare an

tiamericană, a luat sfîrșit. Autori
tățile americane au consimțit să 
renunțe la unele din măsurile res
trictive impuse circulației în acest 
sector.
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DJAKARTA Guvernul Indonezian a luat sub controlul său nouă plantații din Jawa centrală și de est, aflate în proprietatea unor companii străine. Aprobînd măsurile guvernului în domeniul întăririi independentei economice a tării, presa indoneziană menționează că peste 90 la sută din bunurile aflate sub controlul capitalului străin au trecut în mîinile statului.
VIENA. Stmhătă la Vien. « apă

rut numărul special «1 ziarului „Volks- 
atimme", organul central al Partidu
lui Comunist din Austria, consacrat 
celei de-a 20-a aniversări a ziarului.

NEW YORK. Sindicatul unit al muncitorilor oțelari din S.U.A. a hotărit să declare grevă la 1 septembrie dacă pînă la această dată nu se va realiza un acord privind noile contracte colective.
PRAGA. După cum transmite a- genția C.T.K., guvernul ceho- slovao s-a adresat pe cale diplomatică țărilor membre ale N.A.T.O., atrăgindu-le atenția asupra pericolului care provine din faptul că.

VIETNAM Acțiuni ale forțelor patriotice•>

sud-vietnameze in apropierea Saigonului

împotrivaParticipanții la un miting care a avut loc recent la Hanoi își exprimâ 
siunii imperialiștilor americani

hotârîrea de lupta
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la prînz un crainic al televi- francez.e a spus că music-hall- București, care va ocupa afi- timp de trei săptă- rînd din
Al. GHEORGHIU

Comunicat
sovieto-guineezMOSCOVA 31 (Agerpres). — In comunicatul comun dat publicității în urma vizitei oficiale a președintelui Republicii Guineea, Seku Ture, în Uniunea Sovietică se subliniază că relațiile sovieto-guineeze se bazează pe respectarea reciprocă a suveranității, pe egalitatea în drepturi, pe neamestecul în afacerile interne. Părțile au arătat că sint gata să dezvolte și să întărească și pe viitor relațiile reciproce de prietenie și colaborare în domeniul economiei, științei și tehnicii, în domeniul cultural etc.Referindu-se la problemele internaționale, comunicatul arată, printre altele, că cele două părți condamnă intervenția militară a S.U.A. în Vietnamul de sud și agresiunea împotriva R. D. Vietnam și își exprimă solidaritatea cu lupta poporului vietnamez; se pronunță împotriva intervenției statelor imperialiste în afacerile interne ale Congo-ului (Leopoldville), condamnă cu hotărîre politica de a- partheid din R.S.A. și discriminarea rasială din Rhodesia de sud.în încheierea comunicatului se arată că Leonid Brejnev, Alexei Kosîghin și Anastas Mikoian au acceptat invitația lui Seku Ture de a vizita Republica Guineea.
așa cum a declarat recent ministrul, vest-german Schroder, R.F.G. revendică obținerea armei nucleare sau posibilitatea accesului la ea, In cadrai unei hotăriri multilaterale. în’demers se cere explicarea poziției guvernelor respecți-

Agențiile de presă occidentale fac cunoscut că, în ultimele 24 de ore, partizanii sud-vietnamezi dau lovituri tot mai puternice trupelor guvernului de la Saigon și celor ’americane. Grupuri de partizani, relata agenția U.P.I., au atacat in imediata apropiere a Saigonului, provocînd, după cum s-a exprimat un purtător de cuvînt al armatei americane, „pierderi grele trupelor guvernamentale". în cursul acestor lupte, pa- trioții au doborît, la 61 mile de Sajgon, un avion american de tipul F-100 Super Sabre. Un pod de peste 350 m a fost distrus de forțe ale Frontului Național de Eliberare. Un purtător de cuvînt al armatei guvernamentale a declarat că este nevoie de cel puțin două săptămîni pentru refacerea podului distrus. Avioanele americane și sud-vietna- meze au efectuat peste 250 raiduriHANOI 31 (Agerpres). — Misiunea de legătură a înaltului Comandament al Armatei populare vietnameze a informat la 31 iulie Comisia internațională de supraveghere și control din Vietnam că, la 30 iulie, mai multe formațiuni de avioane americane cu reacție, deco- lind de pe portavioanele Flotei a 7-a și de pe bazele din Vietnamul de sud și Tailanda, au pătruns în repetate rînduri în spațiul aerian al R. D. Vietnam și au bombardat și mitraliat numeroase regiuni populate și obiective economice din provinciile Ninh Binh, Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh și Quang Binh, orașul Son La, regiunea Moc Chau din provincia Son La, și orașul Vinh.Misiunea de legătură a informat, de asemenea, Comisia de supraveghere că la 29 iulie avioanele americane au bombardat și mitraliat regiunea Cu Bai din partea nord a zonei demilitarizate.în mesaj se desubliniază că conți-

in zonele controlate de partizani. 
tnuarea raidurilor aeriene asupra orașelor și localităților din R. D. Vietnam și intensificarea actelor provocatoare în zona demilitarizată au demascat afirmațiile înșelătoare despre „pace" și „tratative" care au fost repetate la 28 iulie de către președintele S.U.A., Johnson.

★
Administrația Johnson, informează agenția France Presse, a hotărit 

să procedeze în lunile care urmea
ză la sporirea forțelor armate ale 
S.U.A., care vor ajunge, pentru pri
ma dată în ultimii zece ani, la a- 
proximativ 3 milioane de soldați 
chemați sub arme. Afirmațiile provin din cercuri militare competente din capitala federală la numai două zile după conferința de presă a președintelui Johnson, care a anunțat noile acțiuni de intensificare a războiului în Vietnam. Se prevede ca în săptămînile viitoare să se facă recrutări voluntare sporite, iar cercurile Pentagonului intenționează să pună pe picior de război anumite unități ale gărzii naționale și de rezerviști.

mentarea problemei vietnameze conform Acordurilor de la Geneva din anul 1954.Statele Unite, se spune în apel, folosesc cele mai inumane genuri de arme pentru exterminarea poporului vietnamez. Ele refuză să-și retragă trupele din această țară. în apel se arată că guvernul englez, sprijinind politica agresivă a S.U.A. în Vietnam, „a subminat catastrofal" posibilitatea Angliei de a apăra pacea în Vietnam.Guvernul englez, se subliniază în apel, trebuie înainte de toate să se desolidarizeze de politica americană, să înceteze de a mai sprijini regimul de la Saigon și să recunoască neîntîrziat Republica Democrată Vietnam.

Proteste ale opiniei publice mondiale 
împotriva agresiunii americaneLONDRA. Consiliul britanic pentru apărarea păcii în Vietnam a adresat poporului englez un apel în care cheamă la unificarea tu-

turor forțelor pentru a lupta împotriva acțiunilor militare în Vietnam, pentru încetarea imediată a războiului în această țară și regle-

TOKIO. Opinia publică japoneză condamnă folosirea de către S.U.A. a Insulei Okinawa ca bază strategică pentru avioanele care efectuează misiuni de bombardament împotriva R. D. Vietnam și a pa- trioților sud-vietnamezi. Partidul socialist japonez a remis un protest Ambasadei americane din Tokio în care se subliniază că „Okinawa este pămînt japonez, iar utilizarea acestei insule ca bază pentru bombardarea Vietnamului ar însemna că Japonia ar avea intenția să participe la războiul din peninsula indochineză".Se anunță, totodată, că ministrul de externe japonez, Shiina, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că guvernul japonez a cerut Statelor Unite să nu folosească Okinawa ca bază a misiunilor de bombardament.

Imagine din Vietnamul de sud: In apropiere de Chu-Loî, un militar ameri
can târăște după'el un țăran bătrin „suspect de a simpatiza cu partizanii"

ALGER. Referindu-se la recentele declarații ale președintelui Johnson în problema vietnameză, ministrul algerian al informațiilor, Bachir Boumaza, a afirmat că țara sa este solidară cu lupta poporului vietnamez.WASHINGTON. Corespondentul din Washington al agenției U.P.I. relatează că, în cursul recentelor întrevederi avute de liderii Congresului cu președintele Johnson un număr de senatori influenți democrați și-au exprimat rezerye față de o nouă escaladare primejdioasă a războiului dus de S.U.A. îri Vietnam. Din acest grup fac parte liderul majorității democrate din Senat, Mike Mansfield, pre- ‘ ședințele Comisiei senatoriale pentru afacerile externe, William Fulbright, și președintele Comitetului senatorial pentru forțele armate, Richard Russell.
orașe, politia a organizat o serie de, .razii, in urma cărora au fost •arestați zeci ’de ’oameni. Ca pretext .pentru această nouă, acțiune represivă, a servit declarația guvernului fu privire ladescoperirea Unui „coipplot*.

SCURTE ȘTIRI
ve în legătură cu aceste cereri re
petate ale guvernului R.F.G.

SAMARKAND. Asia Centrală sovietică devine o importantă regiune auriferă. Mari rezerve de aur au fost descoperite la Murun- tau (Uzbekistan). Geologii au descoperit zăcăminte de acest metal nobil și în apropiere de Tașkent. • Un zăcămînt aurifer a fost descoperit și în Kirghizia de nord.
CIUDAD DE GUATEMALA. în capitala Guatemalei ca și în alte

■ CALCUTTA. La Calcutta a avut loc o grevă generală de zece ore în'semn de protest împotriva majorării taxelor la transporturile in comun. în împrejurimile orașului s-au desfășurat, de asemenea, manifestații. Agențiile de presă transmit că poliția a deschis focul împotriva manifestanților, rănind mai multe persoane. Atmosfera în oraș continuă să rămînă încordată. Activitatea este complet paralizată, piețele, prăvăliile și școlile sint închise.
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, BELGRAD. La .Invitația Iui Iosip 
Broz Tito, președintele R.S.F. Iugo
slavia, Seku Ture, președintele Repu
blicii Guineea, secretar general al 
Partidului Democrat din Guineea, va 
face o vizită de 
via între 2 și 4

prietenie 
august.

în Iugosla-

BRUXELLES.fanților a dat simbătă votul său de încredere voturi pentru și 65 Împotrivă, lui guvern, condus mei.
Camera reprezen- dimineata cu 131 de nou- Har-de Pierre

Consiliul întruni de la 3de-
NEW YORK.Securitate se va august pentru a examina plingerea Turciei în legătură cu unelecizii ale parlamentului cipriot privind prelungirea mandatului și pe cel al președintelui Makarios și amînarea alegerilor generale.Săll

LUXEMBURG. Potrivit cifrelor oficiale date publicității la Luxemburg, producția de minereu de

fier, a celor șaSe țări membre ale . Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului a scăzut in primul; semestru al anului curent720 000 -tone ’ fată de aceeași: rioadă a anului trecut. cuPe-
PARIS. Compania franceză construcții aeronautice „Wasmer a anunțat la 31 iulie că intenționează să construiască un avion in proporție de 90 la sută din material plastic. Numai citeva elemente de bază ale aparatului, printre care și motorul,

de
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vor fi din metal.
de ziariști, un 
al Ministerului de 

să

BONN. Solicitat 
purtător d? cuvînt 
Externe vest-german a refuzat 
confirme sau să dezmintă știrile pri
vitoare la trimiterea unor consilieri 
militari .din R.F.G. în Asia de sud-est. 
El a recunoscut, Insă, că Germania 
occidentală a acordat în ultima vre
me Vietnamului de ’sud „un anumit 
sprijin" a cărui valoare se ridică la 
95 milioane mărci (23 750 000 dolari).

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Scînteii" TeL 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali si difuzorll voluntari din întreprinderi sl Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scîntell


