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în ultimii 10—18 apl, in industria constructoare de mașini s-a produs o adevărată „întinerire" a parcului de mijloace tehnice, uzinele din această ramură fiind înzestrate cu zeci de mii de mașini-unelte și utilaje cu un înalt grad de precizie și cu posibilități sporite de a realiza piese de înaltă calitate. La începutul a- cestui an, în dotarea întreprinderilor din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini existau, între altele, peste 200 de mașini-unelte cu comandă-program de diferite tipuri. Marile avantaje tehnice și economice pe care le oferă folosirea rațională a acestor utilaje au fost subliniate, nu o dată, atît în presă cît și în diferite ocazii. Cu atît mai surprinzătoare sînt, de a- ceea, concluziile unei recente analize a modului de utilizare a acestor creații de „ultimă oră" a tehnicii moderne: unele mașini cu comandă-program din dotarea uzinelor „Timpuri Noi" și „23 August" din Capitală, „Progresul"- Brăila, fie că nu funcționează, fie că sînt folosite cu comenzi manuale sau prelucrează piese mult prea simple.Apreciez că cea mal importantă 
condiție a utilizării lor eficiente con
stă tn calificarea temeinică și, mal 
ales, specializarea la diferite niveluri 
a personalului de deservire. Și iată de ce. Mașinile-unelte cu comandă- program, ca de altfel toate utilajele moderne, conțin scheme electrice și hidraulice deosebit de complexe. întreținerea și exploatarea lor cer prezența unui personal specializat, pe deplin stăpîn pe probleme tehnice de mare finețe. Spre deosebire de mașinile-unelte clasice, denumite adesea „convenționale", a căror deservire poate fi asigurată de către un singur muncitor, în cazul mașinilor-unelte comandă-pro-

gram personalul de deservire trebuie să fie constituit din cel puțin doi specialiști: tehnologul programator și reglorul. în plus, este necesară prezența muncitorilor de întreținere.Se pune însă . întrebarea : cine pregătește în mod organizat asemenea specialiști ? Să luăm lucrurile pe rînd. Școlile profesionale și cele tehnice se limitează, în general, la a forma cadre cu o calificare pe măsura cerințelor mașinilor-unelte convenționale. Ceea ce, evident, este prea puțin. Ce măsuri s-au luat atunci

în întreprinderi ? Unele dintre ele, de exemplu Uzina mecanică-Cugir și Uzinele constructoare de ma- șini-Reșița, au organizat cursuri de specializare pentru muncitorii și tehnicienii care urmau să deser- , vească mașinile cu comandă-pro- gram sau alte utilaje pretențioase. Și, după părerea mea, foarte bine au procedat. Din motive obiective sau nu, unele întreprinderi s-au ocupat însă de ridicarea calificării „în general", fără să asigure formarea elementelor capabile să stăpînească creațiile cele mai recente ale tehnicii noi, aștep- tind, probabil, ca acestea să le fie repartizate de undeva, din afară. Se desprinde, deci, necesitatea ca 
uzinele înseși să asigure pregătirea 
cadrelor de muncitori șl tehnicieni 
specializați In întreținerea șl exploa
tarea mașinilor amintite. Ca o primă

Un om cu experiență, chiar dacă 
nu esfe un veteran, se presupune că 
a trăit intens și a trecut prin multe 
încercări, rezolvînd mereu probleme 
dificile. Ne întîlnim destul de des pe 
șantiere și în uzine cu astfel de oa
meni și ei ne înfățișează școlile pe care 
le-au urmat, școli vii, mari combina
te și mari edificii industriale la ridi
carea cărora au participat. Brigada 
lui Augustin Duruș, înainte de a lu
cra la Argeș, a lucrat la Bicaz, iar 
acum se va îndrepta spre alt obiec
tiv, la Lotru. Maistrul Mihai Silav, 
înainte de a ajunge la Porțile de Fier, 
a lucrat la barajul de la Firiza, iar 
acum experiența lui se răsfrînge po
zitiv asupra muncii ce se desfășoară 
la construcția batardoului, lucrare 
unică în felul ei în (ara noastră. Pe
tru Mînzafu, deși nu a depășit vîrsta 
de patruzeci de ani, deține o vastă 
experienjă ; el a participat la construc
ția furnalelor și laminoarelor de la 
Hunedoara. Instalînd cele aproape 
trei mii de motoare electrice la la
minorul de tablă groasă de la Galați, 
Petru Mînzatu nu face doar o mun
că de montaj, ci și o muncă de trans
mitere a cunoștințelor sale bogate, 
insfruind cadre noi pentru gigantul 
siderurgiei noastre. Un om cu expe
riență, un „om de bază” este Ștefan 
Nicolae, unul din cei mai buni ma- 
friferî de la „Electromagnefica"-Bucu- 
reșfi. Bun în meserie, el a ridicat pro
moții de tineri într-o ramură indus
trială perfecționată, care fabrică piese 
pentru centralele electrice.

A-ți cîștiga încrederea șl recunoș
tința celor tineri, a ști că le-ai dăruif 
cunoștințele tale, că nu s-a pierdut 
nimic dinfr-o avuție ob(inută cu tru
da anilor de muncă și de gîndire, 
este o datorie și o mîndrie pentru 
muncitorii și inginerii din cele mai 
diverse sectoare. Dreptul de „proprie
tate" asupra unor mefode, asupra 
unor tehnologii, asupra unor mese
rii, disputat atîf de amarnic odinioa
ră, are în societatea noastră aspecte 
cu fotul noi. Esfe azi o cinste și o 
mare bucurie să vezi crescînd în ju
rul lău cadre noi, să fe vezi conti
nuat, să vezi perfecționată o mefodă 
care'fi-a aparjinut, o insfalajia la care 
ai investit o idee proprie.

La întreprinderi moderne ca Rafi
năria Teleajen sau Combinatul chimic 
de la Turnu Măgurele, la Uzina de 
aluminiu din Slatina sau la Fabrica 
da mașinl-unelfe și agregate din 
București, finerii muncesc pe mașini 
controlate cu dispozitive electronice, 
după ce și-au însușit de la maiștrii și 
profesorii lor ultimul cuvînt al tehni
cii în ramura respectivă. Cei mai 
mul(i din ei fac fajă încă din primele 
luni d® producți'te, grafie pregătirii 
atente și încrederii de care s-au bu
curat. Meseria se transmite în mod 
public, pe cale directă, pe baza me
todelor științifice care cunosc o răs- 
pîndire din ce în ce mai largă. Țoale 
colectivele își fac din aceasta un scop 
principal în activitate. A forma cadre 
pentru industria noastră în plină dez
voltare este o problemă fundamen
tală de care depinde soarta produc
ției în anii următori, asigurarea rif-

mulul mereu' crescînd al dezvoltării 
fiecărui sector industrial.

Cu o mare acuitate se pune pro
blema formării noilor cadre la Șan
tierul naval din Galati unde, din 
toamna anului trecut, a uroat pe cala 
Dunării cel mai mare vas construit 
vreodată la noi, „mineralierul” de 
12 500 tdw. Remarcabila performanță 
a constructorilor gălăfeni de nave, 
cargoul de 4 500 fdw se realizează 
de cîțiva ani în producție de serie, 
aducîndu-i-se necontenite perfecțio
nări. Multe meserii s-au transmis pe 
acest șantier de la o_ generație la 
alta, din om în om. în construcția 
navelor există o operație foarte 
însemnată : lansarea la apă. A 
deplasa pe niște sănii un colos 
de mii de tone, care stă pe ta- 
cheți și se întinde pe nu mai pu(in 
de o sută cincizeci de metri este o 
ac)iuns exirem de dificilă care nece
sită manevre ingenioase și sigure, 
bazate pe un calcul complicat și pe 
o practică îndelungată. Ani de-a rîn- 
dul, lansarea navelor la Galati era 
făcută de Dumitru Cazacu și tot lui îi 
revine cinstea de a lansa prima navă 
de mărimi oceanice. Dumitru Cazacu 
a învățat această meserie „din 
ochi", căci nu existau tratate, stu
dii. El și-a instruit oamenii, iar 
acum are vrednici urmași, între 
care Gheorghe Fălcaru. înainte

(Continuare in pag. a II-a)
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Uzina „Unirea" din Cluj. Re
cent, aici s-a pus în funcțiune 
o instalație centralizată de 
preparare a amestecului do 
formare pentru turnătorie. Pro
iectată și realizată în țară, in
stalația este complet automa
tizată, asigurind o productivi
tate sporită la prepararea a- 
mestecului de formare și o ca
litate înaltă pieselor turnate

Foto : R. Costln

Mac CONSTANTINESCU

In diferite articole apărute ante
rior e-a subliniat importanța parcu- 
lilor de odihnă și cultură așezate 
în punctele pitorești ale orașelor, 
efectul salutar al aerului curat in
halat în mijlocul vegetației bogate 
și al plimbării liniștite in penum
bra aleilor. S-a vorbit despre 
binefacerea momentelor de des

eară parcurile le 
de 
in-

tindere pe 
oferă citadinului după zile 
concentrată activitate, rolul 
structiv pe oare-1 au bibliotecile, 
teatrele instalate în plin aer, expo
zițiile de artă și operele sculptu
rale șl decorative care punctează 
— sau ar trebui să puncteze — pa
jiștile și boschetele, să creeze ca
pete de perspectivă Interesante 
sau să contribuie prin așezarea lor 
la aspectul poetic al unor planta
ții înilorite. Discuțiile și sugestiile 
au avut în vedere, aproape ex
clusiv, estetica marilor grădini, e- 
vidențiind aspecte care merită a 
sta, desigur, în atenție.

S-a scris, de pildă, adeseori, 
despre această podoabă a Bucu
reștilor, parcul Herăstrău, așezat 
atît de fericit în partea de noTd a 
Capitalei, pe malul lacului ce-i 
poartă numele. S-a vorbit mult și 
cu drept cuvînt admirativ despre 
amenajarea acestui parc, despre 
efectele sale peisagistice în cadrul 
unei luxuriante vegetații și despre 
vecinătățile sale pline de interes, 
Muzeul Satului, 
Casa Scînteii și 
zițiilor.

S-a mal scris, 
mult critic decît 
graba cu care, la un moment dat, 
acest parc atît de pitoresc a fost 
populat cu o imensă cantitate de 
busturi. Am fost alături de părerile 
celor care au criticat lipsa de dis- 
cernămînt în confecționarea rapidă 
și instalarea acestui popor de 
bunturi, construite standard și apli
cate j»e piedestale Stas, busturi 
care prin factura lor desuetă, prin 
tehnica șl mate'Xalul „ieftin” între-

buințat arătau gustul dubios al 
unul stil de mult apus. Din fericire, 
faptul a fost sesizat de cei în drept 
și a-au luat recent măsuri ca a- 
ceste buslurl să fie sau serios re
considerate acolo unde 
zul, sau mal cu seamă 
cu compoziții șl forme 
sculpturală avînd o tematică 
riată șl potrivită ambianței parcu
lui, așezate în spații Judicios ale
se, Integrate elementului peisa-

serios le
va fi ca- 
înlocuite 
de artă 

va-

(Continuare în pag. a V-a)

șoseaua Kiseleff, 
Esplanada expo-

de asemenea, mai 
admirativ despre

Prlntro fructele cu O 
savoare deosebită sînt 
căpșunile. Perioada 
lor de fructificare este 
scurtă — maximum 30 
de zile ; totuși, le 
tem consuma în 
cursul anului sub 
mă de dulceață 
gem sau 
prin frig. Spre mulțu
mirea i 
industria 
menfară 
cantități 
produse.

Venind în înfîmpi- 
narea numeroaselor ce
rințe, unitățile agricola 
au extins simțitor su
prafețele cultivate cu 
căpșuni. Venitul la 
hectar este mai mare 
chiar decît la roșiile 
timpurii. Consiliul Su
perior al Agriculturii 
a asigurat cantități în
destulătoare de 
rial 
mal 
în vederea înmuljiril 
acestei plante. Cel

pu- 
toi 

for- 
$1

conservate

consumatorilor, 
i noastră ali- 

produce mari 
din aceste

săditor din 
valoroase

mafe- 
cele 

soiuri

a ambasadorului
R. P. AlbaniaPreședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a primit la 30 martie în audiență pe ambasadorul R. P. Albania,

Rapl Gjermenl, în legătură cu plecarea sa definitivă din România. întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.(Agerpres)

Excelenței sale 
domnului CEVDET SUNAY 

președintele Republicii TurciaANKARACu ocazia alegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Turcia, vă rog Excelență să primiți din partea Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și a mea sincere felicitări, urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul turc.
CHIVU STOICA 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

mal mult s-a extins 
cultura căpșunului în 
regiunea Maramureș. 
Este adevărat că anul 
trecut cantitățile mari 
de fructe care s-au ob
ținut în regiune i-au 
găsit nepregălifi pe cel 
care s-au ocupat de 
valorificarea lor și din 
această cauză o parte

tare, pa lingă cele 
1 000 hectare plantate 
Intercalat în livezi. 
Peste iarnă plantele au 
rezistat bine șl se pre
vede obținerea unei 
producții normale. Con
siliul Superior al A- 
griculfurii a asigurat 
înmulțirea materialului 
sădifor, Iar organele

sînt șl tn cooperativele 
agricole. Cu toate a» 
cestea, lipsind preocu
parea și îndrumarea 
consiliilor agricole, în 
unele regiuni acfiunea 
de plantare se desfă
șoară nesalisfăcăfor, 
iar materialul sădifor 
stă nefolosit. în regiu
nea Banat nu se acor-

Căpșunile

din producție s-a de
preciat. Uniunile coo
peratiste cărora le 
revine acum această 
sarcină vor putea să 
înlăture cu promptitu
dine deficientele sem
nalate.

In acest an căpșu
nul se cultivă pe o su
prafață de 1 600 hec-

sale regionale șl raio
nale, pe baza cereri
lor cooperativelor agri
cole, au stabilit supra
fețele care urmează să 
se planteze. In prezent 
la stajiunile experi
mentale există mate
rial săditor pentru cir
ca 200 hectare de noi 
plantații. Cantități mari

dă atenție acestei pro
bleme deși sînt orașe 
mari ca Timișoara, A- 
rad, Lugoj, Caransebeș 
și numeroase centre 
muncitorești care oferă 
condifii bune de des
facere a căpșunilor. 
In Dobrogea, unde 
căpșunile sînt atîl de 
cerute pentru stațiu-

nile de pe litoral, ex
tinderea acestei culturi 
nu se face decît spo
radic. La fel stau lu
crurile în 
Cluj.

Problema 
pune acum 
în 
consiliile 
uniunile 
iă sprijine 
vele agricole pentru a 
grăbi plantarea căpșu
nului. Pentru această 
ac(iune statul acordă 
credite necesare procu
rării materialului sădi
tor și plătii lucrărilor 
de înființare a planta
țiilor, asigură îngrășă
minte chimice, iar pre
țurile de 
sînt ferme, 
toate acestea 
însă inițiativă 
gospodăresc, 
unele locuri 
Poate unora 
plac căpșunile...

Oltenia și

care se 
este ca 
regiune

Ș'

fiecare
agricole 
cooperatiste 

cooperati-

contractare
Pe lingă 

se cere 
și spirit 

De ce în

Ion HERJEG

La Institutul de Inframlcrobiologie 
din București.

t

Delegația Partidului Comunist Român 
a depus o coroană de flori 
la mausoleulMOSCOVA 30. •— Corespondentul Agerpres, S. Podină, transmite : Delegația Partidului Comunist Român, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., a depus miercuri dimineață o coroană de flori la mausoleul lui V. I. Lenin din Piața Roșie. La solemnitatea depunerii coroanei au fost prezenți N. K.

lui V. I. LeninBaibakov, vicepreședinte al Con* siliului de Miniștri al U.R.S.S., președintele Comitetului de Stat al Planificării al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., S. A. Baskakov, șef de secție la C.C. al P.C.U.S., precum și membri ai Ambasadei Republicii Socialiste România la Moscova.

în cea de a doua zi a Con
gresului al 23-lea al P.C.U.S. au 
început dezbaterile pe marginea 
raportului Comitetului Central și a 
raportului Comisiei Centrale de 
Revizie.

In ședința de dimineață, primul 
a luat cuvîntul N. G. Egoricev, 
prim-secretar al Comitetului orășe
nesc Moscova al P.C.U.S. El a în
fățișat activitatea organizației de 
partid a capitalei sovietice, care 
numără 700 000 de comuniști. Oa
menii muncii din Moscova au în
deplinit planul pe primul trimestru 
cu 117 la sută. Vorbitorul a rele
vat larga mișcare pentru ridicarea 
calității producției ce se desfășoa
ră în întreprinderile moscovite. In 
numele organizației de partid din 
Moscova, el a făcut propunerea 
de a se restabili iuncția de secre
tar general al Comitetului Central 
al partidului.

Primul secretar al C.C. al P.C. 
din Ucraina, P. E. Șelest, a prezen
tat Congresului îndeplinirea înainte 
de termen a sarcinilor septenalu
lui de către întreprinderile din re
publică. In legătură cu propunerea 
de a se trece la săptămîna de lu
cru de 5 zile, cu două zile de 
odihnă, el a spus că în Ucraina 
lucrează de acum cu un astfel de 
program 141 de întreprinderi. Vor
bitorul a arătat că în noul cincinal 
Ucraina va spori simțitor producția 
de cereale, ajungînd la o recoltă 
anuală de 37—38 milioane tone, 
ceea ce înseamnă obținerea unui 
spor de 4—5 chintale la hectar. El 
a sprijinit propunerea făcută în ra
port de a se crea organe intercol- 
hoznice cooperatiste, arătînd că 
astfel de organe ar contribui la 
dezvoltarea legăturilor pe linia 
producției între colhozuri.

Potențialul economic al Kazahsta- 
nului s-a dublat în șapte ani 
(1959—1965) — a declarat la Con
gres D. A. Kunaev, prim-secretar al
C. C. al P.C. din această republică. 
Au fost construite și puse în func
țiune peste 1 200 de întreprinderi 
industriale și de secții mari. Re
zultatele ar fi putut fi și mai bune, 
a spus el, dacă într-un șir de ra
muri ar fi 
iondurile 
ocupă în Kazahstan 30 milioane 
hectare, din care 18 milioane sînt 
semănate cu cereale. Datorită con
dițiilor climaterice nefavorabile și 
unor greșeli în conducerea agri
culturii, nu s-a realizat planul do 
producție la cereale. In continuare
D. A. Kunaev s-a ocupat de pro
blemele creării unei noi și puter
nice baze a industriei de petrol și 
gaze în Peninsula Mangislak, pre
cum și de lărgirea capacităților 
siderurgice din Karaganda.

F. S. Goriacev, prim-secretar al 
Comitetului regional de partid No
vosibirsk, în cuvîntul său a propus 
lărgirea pregătirii cadrelor de spe
cialiști necesari trecerii agriculturii 
pe baze științifice. El a propus, de 
asemenea, să fie sporit numărul 
cursurilor pentru pregătirea tinere
tului de la sate in cadrul instltu- '

fost folosite mai deplin 
fixe. Culturile agricole

țiilor de învățămînt agricol mediu 
și superior.

S. R. Rașidov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Uzbekistan, a adus 
la cunoștința Congresului faptul că 
republica și-a realizat sarcinile la 
indicii principali atît în industrie, 
cit și în agricultură în perioada 
septenalului. Vorbind despre noile 
ramuri care s-au dezvoltat rapid 
în anii din urmă Rașidov s-a oprit 
asupra extracției gazelor și con
strucției de conducte pentru 
transportul .acestei prețioase mate
rii prime. A fost terminată con
strucția marii conducte magistrale 
Buhara-Ural, iar în noul cinci
nal vor fi construite alte magistra
le de gaze, printre care pe primul 
loc se situează conducta Asia 
Centrală-Centrul Federației Ruse, 
prin care gazele din Uzbekistan 
vor ajunge la Moscova. Deosebit 
de mari sînt zăcămintele de aur 
descoperite recent în Uzbekistan, 
apreoiindu-se că ele sînt mai 
bogate decît toate celelalte ex
ploatări aurifere ale U.R.S.S. luate 
la un loc. In anii septenalului 
Uzbekistanul a livrat economiei 
naționale 23,5 milioane tone de 
bumbac, depășind simțitor preve
derile.

Vorbind despre progresul econo
mic al Bielorusiei, P. M. Maserov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
această republică, a comunicat că 
în timpul septenalului investițiile 
de stat în economia națională a 
Bielorusiei s-au ridicat la 5,7 mi
liarde ruble, mai mult decît în 15 
ani anteriori. In prezent se acordă 
o atenție deosebită cercetărilor 
geologice menite să lărgească 
baza de materii prime a industriei.

V. P. Mjavanadze, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Gruzia, s-a 
referit la dezvoltarea rapidă a 
bazei energetice a republicii, pre
văzute în cincinal, la creșterea 
continuă a producției de ceai, la 
dezvoltarea irigațiilor pentru cul
turile subtropicale.

Au mai luat cuvîntul V. S. Tol
stikov, prim-secretar al Comitetu
lui regional de partid Leningrad, 
A. 1. Pelșe, prim-secretar al C.C. al 
P. C. din Letonia, K. F. Katusev, 
prim-secretar al Comitetului regio
nal Gorki

In cursul ședinței de după-amia- 
ză, Wladyslaw Gomulka, prim-se
cretar al C.C. al P.M.U.P., 
Ulbricht, 
P.S.U.G., 
al C.C.
Muncesc 
lutul lor 
pinați 
furtunoase.

O delegație de muncitori din Le
ningrad a oierit șefului delegației 
Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam un fanion, exprimînd tot
odată solidaritatea oamenilor so
vietici cu lupta dreaptă a poporu
lui vietnamez.

Lucrările Congresului continuă.

Al. CIMPEANU 
A. MUNTEANU

Walter 
prim-secretar al C.C. al 
și Le Duan, prim-secretar 
al Partidului celor ce 
din Vietnam, au adus sa- 
Congresului, fiind întîm- 

de delegați cu aplauze
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F. BRUNEA-FOX

Pentru a nu vă ține cu 
sufletul la gură, ca în fil
mele cu personaje crip
tice („Agentul 007", „E- 
nigma lui Patru doi: 
2222“), destăinui din ca
pul locului că e vorba 
pur și simplu de o formu
lă chimică. Și încă a ief
tinei substanțe menajere, 
pe care gospodinele o fo
losesc la crescutul alua
turilor și al pîrjoalelor 
moldovenești (concurează 
drojdia); hipergastricii — 
după o masă copioasă în 
care au abuzat de acri
turi, pipărături, prăjeli și 
vinațuri tabu; posesorii 
de frigidere la curățatul 
aparatului etc., etc.

Modestul articol, ținut 
îndeobște în zeflemea în- 
tr-o veche cutie de a- 
nanas sau într-un borcă- 
naș ciobit (deci refuzat 
de centrul de achizițio
nare și colectare) e totuși 
bun la toate. Chiar și ca 
hiperbolă în reportajele 
consacrate praznicelor 
gargantuieșți,

în genere nu sînt un 
client prea asiduu al far
maciilor. Din cînd in cînd 
doar pentru un antine
vralgic. într-o zi am vrut 
să cumpăr o cutie cu bi
carbonat.

— Vă rog o cutie cu 
pastile de bicarbonat.

— Nu avem. .
— Atunci dați-mi praf.
— Nu avem...
— De ce nu aveți 7
— Nu există în depozit.
— De ce nu există 7
— Nu știm.
— Cînd credeți că o să 

vă vină 7
— Mai încercați.
Două luni încheiate am 

bătut respectiva oficină

tutelată de Esculap, că
ruia, pentru a nu-și com
promite reputația, nu i-ar 
fi stricat să fie asistat și 
de un „responsabil1* cu 
simț practic, însărcinat 
cu buna aprovizionare. 
Nu numai cu bicarbonat. 
Ci și cu mușețel, căci pa
jiștile țării sînt smălțate, 
cum spune poetul, cu 
puzderie de romanițe, 
care nu cer decît să fie 
culese. Ci și cu „pansa- 
plast", „sanaplast", nece
sare la oblojitul vreunei 
zgîrieturi, și care nu-s 
decît o bucățică de tifon 
sterilizat și cu marginile- 
lipicioase.

Un prieten, ducîhdu-se 
la farmacie pentru un 
medicament, în compozi
ția căruia intrau trei in
grediente, a trebuit să 
plece cu mina goală pen
tru că unul din ele lipsea 
din laboratorul unității.

— Care substanță vă 
lipsește 7 a întrebat pa
cientul.— Crataegus — a răs
puns farmacistul .

— Crataegus I — a îngî- 
nat cu respect cetățeanul. 
Nu aveți ceva corespun
zător, care să-l înlocuias
că pe Crataegus 7

— Nu. Dar încercați la 
altă farmacie.

Prietenul a luat sticlu
ța și a plecat întristat. 
Și medicul care bagă a- 
semenea elemente rarisi
me într-o doctorie bana
lă, într-un simplu cal
mant pentru palpitații I 
A deschis prima ușă, în- 
trebînd timid, din prag :

— Aveți Crataegus 7
— Avem. Cît vă tre

buie 7
. — Zece grame — a în-
gînat prietenul cu o frică 
de moarte ca nu cumva 
să fie o cantitate exorbi
tantă, ca radium-ul.

Farmacistul a luat din 
raft ditai sticlă (bogăție 
curată — a reflectat, im
presionat, cetățeanul) — a 
măsurat într-o eprubetă 
cantitatea cerută, tur- 
nînd-o în sticluța clien
tului.

— Vă rog, cît costă 7
— Numai doi lei.
— Nu vă supărați, ce-i 

Crataegus ăsta 7
— O buruiană.... Crește 

pe cîmp ca urzica, mușe
țelul și păpădia.

Aștept să fie vară să-l 
fac cadou farmaciei nea
provizionate vreo două- 
trei tone de Crataegus.

ODORHEI. Poartă țărănească Foto : Gh. Vințiiă

Tînărul X, pînă mai ieri utecist, a fost primit în rîndurile membrilor de partid. Noi sarcini și răspunderi îi revin, la înălțimea calității de comunist. Tinerii membri de partid au îndatorirea să exercite o stăruitoare influență e- ducativă asupra celorlalți tineri.— Nu e vorba numai de înde
plinirea unei prevederi statutare, ci de legătura organică, sufle
tească, cu tinerii — ne spunea tov. IOAN OLARU, secretarul comitetului de partid de la Fabrica de mase plastice „București". Unii 
socot că, la 24 de ani, sînt de-acum 
„prea serioși" ca să „se mai zben
guie cu puștii" (de fapt doar cu 
cîțiva ani mai tineri decît ei). A- 
ceștia uită că tinerețea nu e o ches
tiune de act de naștere, ei de elan, 
dăruire, că maturitatea nu anulează 
tinerețea, ci o ridică la o putere nouă.Uteciștii din secția sculărie a Fabricii de mase plastice îl sinit pe reglorul Dumitru Toma ca pe „unul de-ai lor", deși are 27 de ani, e însurat, are și copil. Cu toate că nu mai are sarcini pe linia organizației de tineret, nu s-a depărtat de tineri. îl vezi mereu înconjurat de absolvenții școlii profesionale, care vin la el după un sfat, o îndrumare. I-a antrenat pe tinerii mațrițeri într-o adevărată mișcare de însușire a secretelor tehnicii noi, de îmbunătățire a calității, cu o lozincă proprie, menită — după cum spune el — „să-i pună la ambiție" 
„Calitatea fiecărui om se exprimă în 
calitatea lucrului pe care-l execută".Prin firea lucrurilor, spiritul tineresc este însetat de cunoaștere, receptiv la noile cuceriri ale științei. Numai că drumul cunoașterii e un urcuș uneori abrupt care pe unii îi sperie.— Firește tinerilor le stă 
bine să cînte, să danseze, să pe
treacă, să iubească, într-un cuvînt 
să se bucure de viață. Se spune 
că tinerețea e momentul cînd se 
înfruntă și se echilibrează senti
mentul și rațiunea. După mine, 
ceea ce dă echilibru este toc
mai însușirea unul sens superior 
al vieții. Aceasta este ecuația ma
turizării. A-ți trăi din plin tinerețea 
înseamnă în primul rînd a te căli, a 
tinde să devii din ce în ce mal bine 
pregătit profesional, mai cult - — remarca tov. TANASE DO- BRE. secretarul comitetului U.T.C. de la fabrica „Flacăra Roșie" din Capitală.Tovarășul Dobre ml-a vorbit îndelung despre maistrul Petre Dragnea, membru de partid în vîrstă de 26 de ani. N-avea decît patru clase elementare cînd a intrat în fabrică. A urmat la fără frecvență ultimele clase ale școlii generale, apoi la seral, liceul. A continuat să învețe la școala de maiștri și a absolvit-o cu calificative excepționale. Perseverența a- ceașta i-a Impresionat pe mulți tineri care s-au străduit să pășească pe urmele lui. Mai semnificativ este însă faptul că efortul stăruitor pe care-l presupune învățătura nu i-a răpit nimic din exuberanța tinerească.— Principalul este să sădești în 
conștiința tînărului încredere în

sine, în forțele sale — arăta PETRE DOBAI, tînăr comunist din sectorul marochinărie al fabricii „Flacăra roșie". Iar încrederea în 
sine, lucru verificat, trece mai întîi 
prin încrederea celorlalți.în secția tovarășului Dobai lucrează o tînără, R. B., care într-o vreme apucase pe un drum greșit : își pierdea nopțile în chefuri cu „băieți veseli". Oamenii din jur, îngrijorați, s-au sfătuit cum s-o a- jute să iasă din impas. Dobai a avut o idee :— Să știți că nu e o fată rea. 
Numai că vrea să fie vedetă, să fie

flatată, să strălucească, iar cei în 
mijlocul cărora se învîrtește peda
lează tocmai pe această slăbiciune. 
Hai să-i demonstrăm că poate să 
strălucească și aici, printre noi, doar îndemînare în meserie are. 
De ce să n-o atragem și pe ea la 
reuniuni, la petrecerile noastre, 
uneori chiar în familie, ca să vadă 
că nici nouă nu ne sînt străine mu
zica, dansul, veselia 7La început, R. B. arăta suspiciune, spunea că „nu suportă dădăceala". Pe urmă, văzîpd că fiecare succes pe care-l obținea era apreciat, a început să lucreze și

mai bine. încrederea oamenilor din jur îi reda ei înseși încrederea în sine. Tinerii din atelier au invitat-o într-o după-amiază la un spectacol, apoi au chemat-o la un bal, la Casa de cultură a tineretului, i-au încredințat și unele „sarcini organizatorice" în legătură cu balul. S-a simțit de data aceasta necesară, iar conștiința utilității a început să împingă pe planul doi orgoliul.Azi e un om prețuit de colectiv. R. B. și-a găsit drumul.
— Tineri membri de partid ca 

Dobai nu sînt puțini în fabrica 
noastră — ne spunea tov. MIHAI ȘTEFĂNESCU, secretarul comitetului de partid. Dar mai sînt 
unii care socot că munca în rîndu
rile celorlalți tineri e o obligație 
numai atunci cînd au primit sar
cini în această privință pe linie de 
U.T.C. Să-l luăm, de pildă, pe 
Gheorghe Horvath din atelierul 1. 
Cît a fost secretarul organizației 
U.T.C. de acolo, a lucrat bine. După ce n-a mai fost ales secretar s-a 
dezinteresat de această muncă.Prin însăși vîrsta lor, tinerij membri de partid sînt meniți să trăiască multilateral viața tinerilor, să fie mereu aproape de preocupările și aspirațiile lor, să le îndrepte energiile și entuziasmul spre înaltele țeluri ale partidului.

Victor BÎRLADEANU

La aeroportul Bănoasa din Capitală
Foto i A. Cartojen

Fidel tradiției sale de a promova' noi talente, Teatrul de stat din Piatra Neamț a prilejuit recent prima afirmare într-un colectiv profesionist a tînărului regizor Andrei Șerban.De fapt. Andrei Șerban nu este propriu-zis un debutant, el s-a remarcat ca autor al unor spectacole studențești, printre care „Șeful sectorului suflete", distins anul trecut cu premiul principal la Zagreb. Montarea piesei lui Miro- dan surprindea printr-o concepție absolut originală : întreaga dez-' batere interioară a eroinei se materializa în imaginile unei lumi de fantezie, unde personajele se mișcau după legile gîndului și ale visului. Reprezentația cucerea și convingea, trecerea de la realitate la imaginație primea o nouă sub-■ stanță poetică.Alegîndu-și acum o lucrare extrem de grea : „Dureroasa și adevărata tragedie a domnului Arden din Kent", piesa unui autor anonim contemporan cu Shakespeare — regizorul și-a confirmat din plin capacitatea de a imprima spectacolului o viziune personală, de a găsi și elabora mijloacele adecvate realizării ei scenice. El este în mod evident discipolul școlii noastre moderne de regie, pentru care directorul de scenă nu este numai un lector al textului, ci creatorul unui univers văzut, auzit, simțit, descoperitorul tărîmu- rilor ascunse, pe care piesa le implică și le sugerează. în fața noastră a apărut o lume dinamică. necioplită, dar orgolioasă, o epocă de relații dure între oameni.Scenograful Ion Popescu-Udriș- te a creat un admirabil decor construit din lemn nelăcuit, în care simți prosperitatea primitivă și aspră a gospodăriei lui Arden, lipsa de etichetă. Dar valoarea plastică a spectacolului crește cu atît mai mult cu cît scenografia nu capătă nici o clipă o funcție decorativă ; actorii intră într-o relație intimă cu obiectele, cu tot ce alcătuiește cadrul material de existentă al personajelor, ceea ce dă comportării lor o mare autenticitate. înzestrat cu un simt deosebit al expresiei vizuale, Andrei Șerban a compus mișcarea scenică la fel de inventiv și de minuțios ca și pentru „Șeful sectorului suflete" ; cu deosebirea că, în locul unei pantomime stilizate a gîndurilor mai ușoare ca fulgul, aici a urmărit să sublinieze prezența nemijlocită, corporală a personajelor în acțiune, evitînd totuși naturalismul, printr-o îmbinare de brutalitate și bufonadă, de tragic și grotesc.L-au servit, cred, cel mai îndeaproape actorii Ion Bog — un Arden masiv, greoi, rece, nu prea iute la minte, dar categoric în hotărîrile sale; Cornel Nicoară — în Franklin, prieten fidel, dar nu expansiv, reținut și circumspect ; Florin Măcelaru — care a dat lui Michael ceva din alura servitorilor-bufoni, ciomăgiți și

filozofi din teatrul Shakespearean. Ion Fiscuteanu și Traian Pîrlog ne-au înfățișat doi tîlhari mai mult lăudăroși decît fioroși, de fapt niște borfași de duzină, cum mișunau cu sutele pe drumurile nesigure ale acelui secol. Olga Bucătaru a redat pasiunea nestăvilită și distrugătoare a soției lui Arden. Radu Voicescu, actor pe al cărui talent am mizat mult în alte prilejuri, a fost șters și superficial în rolul lui Mosbie. Barcagiul (Al. Hatmanul rămîne, după părerea mea, o apariție prea hieratică ; mi-ar fi plăcut să-și păstreze umorul gros, lumesc, popular, pe care-l indică replicile sale. Pe deasupra unor asemenea aspecte de amănunt, spectacolul se prezintă ca o operă viguros închegată, iar cînd reflectoarele ultimului tablou s-au stins, în aplauzele călduroase ale sălii, am avut sentimentul că s-a iscălit certificatul de botez al unui talent regizoral ieșit din comun.Am asistat, la Piatra Neamț, și la o reprezentație cu „Femeia mării" de H. Ibsen (regla Gabriel Negri). Un spectacol corect, care transmite cu claritate ideile piesei. Am reținut interpretarea sobră a lui Cornel Nicoară, a Adriei Pamfil, o scenă de tulburătoare „cruzime a adevărului", izbutită în ultimul act de Dona Fiscuteanu în compania lui Al. Anghelescu. Decorul, necorespunzător unor cerințe exprese ale textului, dar accentu- înd strident pitorescul fiordurilor — lucru vădit de mîntuială, apar- ținînd scenografului Mihai Tofan, de la Teatrul Național din București — o muzică romanțioasă și un exces de lumini voit stranii au dat pe cîte undeva spectacolului uh aer puțin demodat. Dar, ca realizare medie a unui teatru cu posibilități restrîn- se, ne-am putea declara mulțumiți. Din păcate, se pare că în ultima vreme, alături de succese de nivel republican, au apărut pe scena din Piatra Neamț și unele spectacole extrem de slabe. Trebuie depuse toate eforturile pentru ca un asemenea dezechilibru să fie evitat.în această privință, o problemă- cheie este aceea a continuității colectivului. Sînt convins că unii tineri au avut la Piatra Neamț posibilități mai mari de afirmare decît vor găsi în teatrele bucu- reștene, pe care le-au preferat. Dar chiar și atunci cînd promovarea unor actori talentați în colective din Capitală e pe deplin justificată, ar fi normal ca ea să se producă într-o perspectivă armonios gîndită, iar nu ca un cataclism imprevizibil, de felul aceluia care a provocat recent destrămarea pretimpurie a spectacolului „Nu sînt Turnul EiffeT*. Și în acest domeniu, ca și în multe altele, noua lege a teatrelor — prea îndelung așteptată — ar trebui să a- ducă o reglementare rațională.
Andrei BALEANU

O avuție

(Urmare din pag. I)

de a-l socoti calificat, maistrul l-a 
încredlnfat lui Gheorghe Fălcaru lan
sarea unei motonave, și operajia a 
decurs normal. Pe Șantierul naval de 
la Galați, care se extinde continuu, 
meseria de lansator s-a generalizat 
și experlenfa lui Dumitru Cazacu, ex
trem de vastă, nu se va pierde. Mal 
mult decît atît, Ingineri și specialiști 
pun pe baze matematice relații foarte 
sensibile, pe care maistrul le realiza 
din intuiție șl practică vie. Experiența 
prinde astfel un aspect teoretic, fun- 
damenfîndu-se pe simboluri matema
tice, pa scheme geometrice.

Transmiterea experienței șl ridicarea 
el pe o treaptă nouă este o preocu
pare pe cît de utilă șl necesară, pe 
atît de plină de răspundere. Nimic 
din ce se știe, din ce s-a cucerit nu 
trebuie lăsat în paragina. Cu cît 
experiența se va perpetua cu mai 
multă atenție șl eficiență, cu cît co
lectivele vor înțelege mai curînd va
loarea unor oameni bine pregătiți,

© Teatml do Operă ți Balet : DON 
CARLOS — 19,30.
O Teatrul de stat de operetă i CLO
POTELE DIN CORNEVILLE — 19,30. 
© Teatrul Național „I. L. Caragiale' 
(sala Comedia) : REGELE MOARE — 
19,30, (sala Studio) : ÎNTÎLNIRE CU 
ÎNGERUL — 19,30.
® Teatrul „Lucia. Sturdza Bulandra*1 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. l)i 
CLIPE DE VIAȚĂ — 19,30, (sala din 
str. Al. Sahia nr. 76 A) : SFlNTUL 
MITICĂ BLAJINU — 19,30.
O Teatrul „C, I. Nottara": COLOMBB 
— 20.
O Teatrul ,,Barbu Delavrancea* t
ȘCOALA NEVESTELOR — 20.
O Teatrul Mic : DOI PE UN BALAN
SOAR — 19,30.
8 Teatrul evreiesc do stat : WOY- 
ZECK — 20.
8 Studioul Institutului de artă tea
trală și cinematografică „I, L. Cara- 
giale" : SLUGA LA DOI STĂPlNI 
— 20.
9 Teatrul „Țăndărică" (sala din Ca
lea Victoriei) : GULIVER IN ȚARA 
PĂPUȘILOR — 16,30, (sala din str. A- 
cademiei) : AMNARUL — 17.
8 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase* 
(sala Savoy) : REVISTA DRAGOSTEI 
— 20, (sala Victoria) : OMUL ZĂPE
ZILOR — 20.
0 Ansamblul artistic al C.C.S. : MA
GISTRALA TINEREȚII — 20.
0 Circul de stat : SPECTACOL PRE
ZENTAT DE CIRCUL MARE DIN 
MOSCOVA — 19,30.

TELEVIZIUNE
® 14,15 — Fotbal. STEAUA — UNI
VERSITATEA CLUJ © 16,00 — Fot
bal. PETROLUL — RAPID • 19,00 — 
Telejurnalul de seară a 19,15 — Pen
tru copii : Noile aventuri ale echipa
jului Val-Vîrtej. „CE ASCUNDE PĂ- 
MÎNTUL ?“ a 20,00 - Ancheta TV. 
„OAMENI LA VOLAN" O 20,30 —
Trei tablouri pe săptămînă © 20,45 — 
Dans în armonii de harpă. Montaj mu- 
zical-coregrafic e 21,25 — Film :
EXPRESUL PARIS—MUNCHEN • 
22,50 — Telejurnalul de noapte ® 
23,00 — Buletinul meteorologic o 23,05 
— închiderea emisiunii.

CINEMATOGRAFE

cu atît mal repede vor fl înlăturate 
tergiversările, rebuturile și deterioră
rile de mașini șl aparate. Dar ches
tiunea nu se pune numai din punctul 
de vedere al celor ce știu șl transmit, 
ci, cu foarte multă acuitate, din punc
tul celor ce învață, îșl însușesc me
seria. Ucenicii, elevii au în fața lor 
un cîmp de muncă mult mal preten
țios decît înaintașii lor. Mîlne el vor 
trebui să știe mai mult decît profe
sorii lor pentru a face față utilajelor 
complexe cu care sînt dotate toate 
ramurile Industriei socialiste.

Investițiile nu se fac numai în ma
șini. Investiții mult mai însemnate, 
incalculabile, se fac în oameni : in
vestiții de cunoștințe șl experiență, 
de cultură tehnică șl științifică fără 
de care este de neconcepuf omul 
societății moderne. Această realitate 
presupune cea mai mare atenție șl 
cel mai viu spirit de exigență atît 
din partea celor ce știu, cît șl din 
partea celor ce învață. Ideile sînt 
unelte Invizibile fără de care nici un 
pas spre viitor nu este posibil.

în Capitală și în țară au apărut numeroase cinematografe noi. Altele, dintre cele vechi, au fost renovate, oferind spectatorilor de film o ambianță plăcută. Cum se face totuși că, de la unele reprezentații, publicul iese ca dintr-o baie de aburi ? Că, după cum ne-au semnalat numeroși cititori, în unele săli de cinematograf domnește o atmosferă înăbușitoare, greu de respirat? In- teresîndu-ne de ce se întîm- plă acest lucru, am constatat că adeseori instalațiile de împrospătare a aerului nu sînt folosite conform regulilor în vigoare și nu se respectă nici normele elementare de aerisire a sălilor, în pauzele dintre spectacole.„Instalațiile de aerisire, ne spune ing. PĂUN NICOLES- CU, director adjunct al întreprinderii cinematografice a Capitalei, trebuie să func
ționeze — în orele de vîrf, 
de la. 17 la 21 — și în 
timpul spectacolelor.Foarte bine. Numai că la nici unul din cinematografele, pe care le-am vizitat după-amiaza nu se respectă acest program. Spre exem-

Filme pentru încercarea..
plificare, la „Victoria" ni s-a spus că „instalația merge numai cînd este nevoie". Dar cine stabilește cînd este și cînd nu este nevoie de aerisire ? N-ar strica să se ceară părerea spectatorilor. La „Central", duminică, instalația funcționase de la orele 12 la 17,30 și urma, după cum ni s-a spus, să i se mai dea drumul pe la orele 20. Prin urmare, închisă tocmai în orele de vîrf.Situația de la cinematograful „Luceafărul" aduce în discuție și modul în care sînt făcute sistemele de aerisire a noilor săli. Aci, sistemul de aerisire este ineficace pe timpul verii, deoarece nu face decît să introducă de a- fară aer cald, de care spectatorii nu duc lipsă nici în sală. Există loc pentru instalarea unui agregat frigorific de condiționare a aerului, dar nu s-a luat nici o măsură în acest sens. La alte cinematografe, deși abia intrate în

exploatare, instalațiile nu funcționează pentru că sînt prost construite. Din ianuarie, la „Gloria" această instalație s-a oprit de două ori. S-au făcut proiecte pentru executarea unor instalații de condiționare a aerului și la unele cinematografe mai vechi cum sînt „Republiea"

tre spectacole. Cît timp se acordă pentru această operație ? „Cel puțin 15 minute 
de la ieșirea ultimului pînă 
la intrarea primului specta
tor, sala trebuie să stea goa
lă, cu ușile deschise", ne spune tov. DIMA IORGA, directorul întreprinderii Cinematografice a Capitalei.

RAID-ANCHETĂ
și „București". întreprinderea Cinematografică București ar trebui să urgenteze aceste lucrări, la ora actuală ele se desfășoară foarte încet.Multe cinematografe vechi nu au nici un fel de instalație de aerisire și din cauza construcției sălilor nu se pot executa asemenea instalații. Aici aerisirea se face doar prin uși, în pauzele din-

Probabil că pe undeva s-o fi respectînd această indicație a conducerii întreprinderii. Dar la cinematografele pe care le-am vizitat, pauza la care se referea tov. Iorga nu era mai mare de cinci minute. „Spectacolul s-a termi
nat la orele ÎS și a început 
la 18,15. In cinci minute au 
ieșit și în alte cinci minute 
au intrat spectatorii", ne-a spus tov. DANIEL WER-

SCHIN, șef de cabină la cinematograful „Doina". Pot fi date multe asemenea exemple. Adeseori, spectatorii sînt introduși, serie după serie, ca pe bandă rulantă. în timp ce ultimii sînt invitați să grăbească ieșirea, noua serie își face apariția în sală.Nerespectarea pauzelor nu se datorește însă numai neglijenței personalului care deservește sălile de spectacole. La multe cinematografe golirea sălilor se face foarte greoi pentru că spectatorii trebuie să iasă prin niște uși mici, să străbată adevărate catacombe, deși ar exista și alte soluții. „La noi s-ar mai 
putea construi o ușă lingă 
ecran, în partea dreaptă a 
sălii, care ar ușura mult ie
șirea publicului șl ar mări 
timpul pentru aerisire, care 
este foarte proastă pe timpul 
verii", ne spune tovarășa R. COSTICĂ, responsabila cinematografului „Union". Și este de mirare că la cinema

tograful „Central" pompierii au admis ca spectatorii să fie înghesuiți la ieșire printr-o ușă minusculă (care se pare că ar mai putea fi lărgită), în timp ce o altă ușă mult mai mare a fost blocată.Numeroși responsabili de cinematografe au arătat că uneori pauzele nu pot fi respectate pentru că durata spectacolelor este prea mare. La cîte un film artistic lung se mai cuplează, în afara jurnalului de actualități, și un documentar foarte lung. Se mai adaugă șl „reclamele pe ecran". Aici nu mai e vina responsabililor sau a personalului de sală, ci e vorba de o proastă programare făcută de organele de difuzare a filmului.Cum se vede, soluții există pentru a îmbunătăți aerisirea sălilor de cinematograf. E a- tribuția întreprinderilor de difuzare a filmului să ia măsuri energice pentru a le pune în aplicare. Și acest lucru este cu atît mai necesar pentru perioada care urmează, a zilelor toride de vară.
Ion CIUCHI

O RĂSCOALA — cinemascop : Patria
— 9; 11,15; 13,45, 16,15, 18,45, 21,15,
București — 8,45, 11, 13,30: 16, 18,30; 
21 (la ambele completare Țara Hațe
gului), Grlvița — 9,30, 11,45, 14,
16.15, 18,30, 20,45.
8 LA PORȚILE PĂMÎNTULUI — ci
nemascop : Republica (completare Un 
bloc neobișnuit) — 10i 12, 14,45,
16,45; 18,45, 21.
8 NICHOLAS NICKLEBY : Cinemate
ca — 9,30, 11,45, 14.
O LUMINĂ VERDE — cinemascop : 
Luceafărul (completare Secretul trecu
tului) — 10, 12, 14, 16, 18,15, 20,30, 
Rahova (completare Au fost salvați'
— 16, 18,15, 20,30. I
8 FIFI ÎNARIPATUL ! Capitol (coi 
pletare Politețe î) — 9,45, 12, 14,1
16.30, 18,45, 21, Tomis — 9, 11, 13 
15, 17, 19, 21, Modern — 10, 12, 15
17, 19i 21 (la ambele completare Pa
siuni).
8 TRANZIT — cinemascop : Festival 
(completare Plasma) — 10, 12; ț4t
16,15; 18,30, 20,45, Feroviar (comple
tare Redațl-ne viața) — 9,30, 11,45, 
14; 16,15; 18,30, 20,45.
© TOM JONES : Victoria (completară 
Tîrguri și iarmaroace) — 9,30, 12,15, 
15, 17,45, 20,30, Lira (completare Vi
zita conducătorilor de partid și de stat 
în regiunea Crișana) — 15, 17.45,
20.30.
® UNCHIUL MEU : Central — 9,30, 
11,45, 14, 16,15, 18,30, 20,45.
© DEPĂȘIREA : Lumina (completare 
Lucrările primei consfătuiri pe țară a 
lucrătorilor din construcții) — 9,30, 
11,45, 14, 16,15, 18,30, 21.
0 800 DE LEGHE PE AMAZOANE : 
Union (completare Lucrările primei 
consfătuiri pe țară a lucrătorilor din 
construcții) — 15,30, 18, 20,30.
8 PROGRAM PENTRU COPII f Doina
— 10 dimineața.
O ANI CLOCOTITORI t Doina —
11.15, 13,30, 16, 18,30, 21, Arta — 10, 
12,30; 15,30, 18, 20,30 (la ambele com
pletare Politețe 1).
© CĂLĂTORIE IMAGINARA — MU
ZEUL ZAMBACCIAN — ȘCOALA DE 
LA MERI — LINIȘTE — COMORI DE 
ARTĂ ROMANEASCĂ — INIMĂ 
MARE — ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICĂ NR. 
5/1965 : Timpuri Noi — 10—21 în con
tinuare.
8 CEA MAI FRUMOASĂ : Giulești 
(completare Lucrările primei consfă
tuiri pe țară a lucrătorilor din con
strucții) — 16, 18,15, 20,30, Moșilor
(completare Scoarțe populare) — 15,30,
18, 20,30.
O BEATA : Aurora — 9,45, 12i 14,15,
16.30, 18,45, 21 (completare Pîrvu-
Mutu zugravul).
© WINNBTOU — cinemascop (seria a 
Il-a) : Excelsior (completare Vizita 
conducătorilor de partid șl de stat în 
regiunea Banat) — 10, 12,30, 15,30, 
18, 20,30.
8 PROCESUL ALB — cinemascop i 
Dacia — 9,45—12,15 în continuare ,
15, 17,45, 20,30, Ferentari — 15,30, 18,
20.30.
8 PROCESUL DE LA NURNBERG. -> 
ambele serii : Buzeștl — 16, 19,30.
• ȘAH LA REGE : Cosmos (comple
tare Adam șl Eva în Flat lux) — 16, 
18, 20.
8 A FOST ClNDVA HOȚ — cinema
scop , Bucegl — 10, 12,30; 15,30; 18;
20.30, Flamura — 9,15; 11,30, 13,45,
16, 18,15, 20,30 (la ambele completa
re Rășinari), Gloria (completare Cînd 
soția e plecată) — 9| 11,15, 13,30, 16; 
18,30; 21, Floreasca (completare Aju
tor, mă înec) — 10; 12,30, 15,30, 18,
20.30.
© FEMEIA IN HALAT : Unirea (com-> 
pletare Tîrguri șl iarmaroace) — 16ț
18.15, 20,30.
8 1N PUSTIUL PATAGONIEI : Fla
căra (completare Sărbătorirea Unirii 
Principatelor Române) — 15,30; 18; 
20,30
8 GUSTUL MIERn : Vitan — 16, 
18,15; 20,15.
O CINE EȘTI DUMNEATA, DOM
NULE SORGE ? — cinemascop : Mio
rița — 9,30, 12,15; 15, 17,45; 20,30.
• ARȘIȚA — cinemascop : Munca 
(completare Pictorul din Praga) — 16, 
18,15: 20,30.
• VANINA VANINI : Popular — 16; 
18,15: 20,30, Volga — 10, 12,30, 15,30; 
18, 20.30.
8 FATA DIN JUNGLĂ : Cotroceni — 
16, 18.15, 20 30.
© CALEA VICTORIEI SAU CHEIA 
VISURILOR : Viitorul (completare Vi
zita conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Banat) — 15,30, 18; 
20,30
8 TRAGEȚI ÎN STANISLAS I : Colen- 
tina (completare Și acum... puțină 
gimnastică) - 14, 16,15, 18,30, 20.45. 
O BARCAGIUL — cinemascop : Me
lodia (completare Energia) — 9, 11,30; 
14, 16,30; 19: 21,30.
0 CRIMINALUL ÎN VACANȚĂ — ci
nemascop : Progresul (completare 
Arme ale cunoașterii) — 15,30: 18:20. 
O OLD SHATTERHAND — cinema
scop: Drumul Sării—11; 15; 17,30, 20.
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(Urmare din pag. a III-a)Analizînd dezvoltarea economiei — a spus L. Brejnev — trebuie să vedem atît aspectele pozitive ale rezultatelor muncii noastre, cit și lipsurile. în ultimii ani au început să apară fenomene negative, ca încetinirea ritmului de creștere a producției și productivității muncii, scăderea eficienței folosirii fondurilor de producție și investițiilor. După Plenara din octombrie 1964, C.C. al P.C.U.S. a analizat situația din economie, a scos la iveală cauzele acestor fenomene negative, a trasat căile lichidării lor. Ritmurile creșterii economice au fost influențate de lipsurile în conducere și planificare, de subaprecierea metodelor de hozrasciot în gospodărire, de folosirea incompletă a stimulentelor materiale și morale. Formele și metodele de conducere, planificare și stimulare economică a producției, care au fost în vigoare pînă nu de mult, nu corespundeau noului nivel, mai înalt, al forțelor de producție ale țării și au început să frîneze dezvoltarea lor.Anii 1963 și 1965, ani cu recolte slabe, s-au repercutat în mod negativ asupra economiei naționale și îndeosebi asupra ridicării bunăstării materiale a oamenilor muncii. Este imposibil să nu se țină seama și de agravarea situației internaționale. Acțiunile agresive ale imperialiștilor din S.U.A. ne-au silit mulțimii ani să alocăm importante fonduri suplimentare pentru întărirea puterii de apărare a țării.Trebuie să recunoaștem că în ‘‘elaborarea planului septenal, din cauza modului de abordare subiectivist, au fost comise o serie de calcule greșite, s-a făcut o anticipare prea mare. Extinderea producției prevăzute în unele ramuri nu a fost întotdeauna pusă în concordanță cu posibilitățile reale. Sistemul teritorial de conducere a industriei a dus la aceea că conducerea unor ramuri ale industriei a fost divizată pe numeroase regiuni economice. A fost încălcată unitatea politicii în domeniul tehnicii, organizațiile de cercetări științifice s-au trezit rupte de producție, ceea ce a frînat elaborarea și introducerea tehnicii noi.Interesele construcției comuniste, necesitatea lichidării dificultăților care s-au ivit au impus nu numai unele rectificări parțiale, ci și elaborarea unui sistem de măsuri care să asigure o folosire mai rațională a uriașelor forțe de producție create în țară, o creștere mai rapidă a bunăstării poporului, punerea în valoare a tuturor avantajelor oferite de orînduirea noastră.Arătînd că după Plenara din octombrie 1964 Comitetul Central al P.C.U.S. și-a concentrat eforturile asupra problemelor fundamentale ale perfecționării relațiilor economice, ale îmbunătățirii sistemului de conducere al economiei naționale, ale planificării și stimulării producției, L. Brejnev s-a ocupat de măsurile luate în U.R.S.S. în aceste domenii.în scopul îmbunătățirii conducerii ramurilor industriei și accelerării progresului tehnico-știin- țific, au fost create ministere unionale și ministere unional republicane. Lor le-a fost încredințată răspunderea pentru situația din ramurile corespunzătoare, pentru nivelul tehnic înalt al producției și pentru satisfacerea necesităților țării în ce privește producția industrială, pentru înfăptuirea reformei economice.Conducerea centralizată pe ramuri, nou creată, se îmbină corespunzător cu lărgirea considerabilă a drepturilor republicilor unionale, întreprinderilor și uniunilor, întărirea metodelor economice de conducere și în aceasta constă superioritatea noului sistem de conducere a industriei. Succesul depinde acum în multe privințe de inițiativa, seriozitatea și operativitatea cadrelor de conducere, de tehnicieni și ingineri, de abordarea cu îndrăzneală a rezolvării sarcinilor complicate ale dezvoltării economice, de capacitatea de a mobiliza colectivele întreprinderilor la îndeplinirea planurilor, la creșterea maximă a eficacității producției.Vorbitorul s-a oprit în continuare asupra principalelor particularități ale noului cincinal. în primul rînd — a continuat el — trebuie spus că planul cincinal pe anii 1966—1970 este o nouă etapă importantă a luptei poporului sovietic pentru crearea bazei tehni- co-materiale a comunismului. C.C. al P.C.U.S. a trasat sarcina principală a noului plan cincinal. Ea constă în aceea ca, pe baza folosirii multilaterale a realizărilor științei și tehnicii, a dezvoltării industriale a întregii producții sociale, a ridicării rentabilității ei și productivității muncii, să se asigure o creștere considerabilă continuă a industriei, un ritm înalt, stabil, de dezvoltare a agriculturii și datorită acestui lucru să se obțină o ridicare substanțială a nivelului de trai al poporului, o satisfacere cît mai completă a necesităților materiale și culturale ale tuturor oamenilor sovietici.în viitorul cincinal se vor face noi pași în direcția rezolvării u- nor asemenea probleme ca lichidarea deosebirilor existente între oraș și sat, între munca fizică și intelectuală. Sarcinile principale privind noul cincinal țin seama, de asemenea, de necesitatea consolidării continue a relațiilor economice ale U.R.S.S. cu țările so

cialiste frățești și cu statele în curs de dezvoltare.în viitorul cincinal se prevăd ritmuri înalte de creștere a producției sociale și a venitului național. Producția globală a tuturor ramurilor producției materiale, a- dică produsul social total, va spori anual, în medie, cu peste 7 la sută. Creșterea medie anuală absolută a producției industriale va fi de 22—23 miliarde ruble față de 15,8 miliarde în cei cinci ani precedent!. Se prevede ca volumul producției industriale să sporească în cinci ani aproximativ de 1,5 ori, iar producția agricolă — de 1,25 ori.Investițiile capitale în economia națională vor fi de aproximativ 310 miliarde ruble, adică de 1,5 ori mai mari decît în cei cinci ani precedenți.Raportorul a arătat că o importanță primordială se acordă dezvoltării agriculturii. Se pune sarcina ridicării acestei extrem de importante sfere a producției materiale, astfel încît să fie satisfăcute mai deplin necesitățile de produse agricole ale țării. Pe baza mecanizării, chimizării, electrificării agriculturii se are în vedere creșterea productivității muncii, ridicarea agriculturii în mod consecvent, pas cu pas, pînă la nivelul industriei în ceea ce privește înzestrarea tehnică și organizarea producției.O trăsătură importantă a noului cincinal constă în apropierea esențială a ritmurilor de creștere a producției mijloacelor de producție (grupa A) și a producției bunurilor de consum (grupa B).Dacă în cei cinci ani precedenți grupa „A“ a crescut cu 58 la sută iar grupa „B“ — cu 36 la sută, în noul cincinal se prevede asigurarea unei creșteri a producției mijloacelor de producție cu 49—52 la sută, iar a producției bunurilor de consum — cu 43—46 la sută.Partidul — a spus raportorul — va promova și pe viitor linia dezvoltării cu precădere a industriei grele, de sporire mai accelerată a producției mijloacelor de producție. Totodată, bizuindu-ne pe succesele obținute în dezvoltarea industriei grele, avem posibilitatea ca în noul cincinal să canalizăm resurse considerabil mai mari spre dezvoltarea ramurilor care produc bunuri de consum. în noul cincinal se acordă o deosebită atenție accelerării progresului tehnico-ști- ințific și sporirii eficienței producției sociale, ca una dintre cele mai importante sarcini economice și politice.Raportorul s-a ocupat în continuare de sarcinile care revin instituțiilor de cercetări științifice și de proiectări în îndeplinirea noului plan cincinal. Sarcina — a spus el — constă în a obține un ritm înalt de creștere a productivității muncii și a rentabilității producției. Principala sursă a creșterii productivității muncii trebuie să o constituie ridicarea nivelului tehnic al producției pe baza dezvoltării și introducerii tehnicii noi și a proceselor tehnologice înaintate, a aplicării pe scară largă a mecanizării și automatizării complexe, precum și aprofundarea specializării și îmbunătățirea colaborării în producție a întreprinderilor. în ciuda faptului că întreprinderile sînt bine înzestrate cu cea mai nouă tehnică, ponderea muncii manuale se reduce lent. Vorbitorul a arătat că una din sarcinile primordiale ale economiei naționale este problema introducerii în toate întreprinderile a u- nei organizări mai științifice a producției și muncii, care să corespundă cerințelor progresului tehnico-științific modern. P.C.U.S. — se spune în raport — pune ca o sarcină din cele mai actuale îmbunătățirea radicală a calității producției. în lupta pentru accelerarea progresului tehnic, problemele îmbunătățirii calității producției, prelungirii termenului de funcționare a mașinilor, asigurării funcționării lor mai sigure capătă o importanță deosebită. Actualmente, cînd țara noastră este larg reprezentată pe piața mondială și a intrat în lupta de concurență cu cele mai dezvoltate state capitaliste, este foarte important ca mașinile, mașinile-unelte, utilajul — într-un cuvînt întreaga producție sovietică — nu numai să nu rămînă în urma modelelor străine, ci să fie mai bune decît ele. în planul cincinal se acordă o mare atenție perfecționării structurii producției industriale și lichidării locurilor înguste. Se menține dezvoltarea cu precădere a electro- energeticii, construcției de mașini, industriei chimice și electronice.Una din sarcinile actuale este de a lichida deficitul de combustibil, mai ales în partea europeană a țării. Se prevede dezvoltarea accelerată în continuare a industriei petrolului și gazelor. în același timp, nu se poate slăbi atenția față de industria cărbunelui, așa cum s-a întîmplat în ultimii ani. Se prevede o îndreptare serioasă a stării de lucruri în dezvoltarea metalurgiei. Viața a răsturnat punctul de vedere greșit că în timpurile noastre, cînd au apărut polimerii, nevoile de metale vor scădea brusc. Pentru satisfacerea mai deplină a necesităților economiei naționale în acest cincinal se prevede o sporire însemnată a producției de autovehicule, precum și a producției de tractoare, mai ales pentru arat, ridicarea calității tuturor mașinilor agricole.în condițiile U.R.S.S. — a arătat raportorul — capătă o mare importanță economică și politică problema repartizării juste a forțelor de producție. Se preconizea

ză valorificarea continuă a bogățiilor naturale din regiunile răsăritene ale țării. îndeplinirea sarcinilor trasate de planul cincinal, precum și rezolvarea problemelor sociale importante depind în mare măsură de înfăptuirea cu succes a planului de construcții capitale. O parte însemnată a sporului de producție revine capacităților de producție care trebuie să intre în funcțiune în următorii cinci ani. Direcția principală a dezvoltării producției în domeniul construcțiilor a fost și continuă să rămînă industrializarea ei. O deosebită importanță capătă problemele accelerării și îmbunătățirii qplltății construcțiilor, creșterii eficacității investițiilor. C.C. al P.C.U.S. și guvernul consideră necesar să ia măsuri în vederea perfecționării planificării și stimulării economice a producției destinată construcțiilor, care ar contribui la reducerea termenelor, îmbunătățirea calității și reducerea costului construcțiilor. Indicele principal în planificarea și aprecierea activității organizațiilor de construcții trebuie să devină intrarea mai rapidă în funcțiune a capacităților de producție, în condițiile unei înalte calități a construcției. Trebuie intensificată stimularea materială a fiecărui muncitor în parte și a colectivelor din organizațiile de construcții, pentru predarea la timp a obiectivelor respective.în Directivele cu privire la noul plan cincinal, un loc important este rezervat sarcinilor dezvoltării tuturor tipurilor de transport. Această ramură a economiei este chemată să asigure circulația continuă a valorilor materiale în economia națională, să deschidă accesul spre noi resurse naturale și spre regiunile nevalorificate ale țării.în partea referitoare la agricultură, raportul arată că în această perioadă Comitetul Central al partidului, toate organele de partid și sovietice locale au acordat o mare atenție agriculturii — a- ceastă importantă ramură a economiei sovietice. în pofida greutăților existente — a spus vorbitorul — colhozurile și sovhozurile continuă să crească și să se dezvolte necontenit, economia și baza loi' tehnico-materială se întăresc, crește bunăstarea și nivelul cultural și tehnic al oamenilor muncii de la sate. Producția principalelor produse agricole a sporit; totuși, în ultimii cinci ani, ritmul de creștere a producției acestora a fost cu mult mai mic decît în cei cinci ani precedenți. Comitetul Central n-a putut să nu acorde atenție u- nei astfel de situații în agricultură. Delegaților la Congres le este cunoscut faptul că această problemă a fost analizată la Plenara din martie 1965. Comitetul Central a apreciat că principala cauză a dezvoltării lente a agriculturii constă în încălcarea cerințelor legilor economice ale dezvoltării producției, a principiilor cointeresării materiale a lucrătorilor, a îmbinării juste a intereselor obștești și personale. Lipsurile serioase din sistemul de achiziții a produselor agricole împiedicau conducerea planică a gospodăriei. Agriculturii i se puneau la dispoziție insuficiente fonduri pentru investiții și resurse tehnico-mate- riale. N-au contribuit la avîntul producției nici reorganizările nejustificate ale organelor agricole, impunerea de sus a unor recomandări șablon, subaprecierea științei și a experienței unei practici îndelungate.După Plenara din martie, Comitetul Central și guvernul au întreprins o serie de măsuri importante pentru îmbunătățirea planificării și stimulării economice, îndreptate spre avîntul producției a- gricole. A fost stabilit un sistem principial nou de achiziție a produselor agricole. Colhozurile și sovhozurile au primit planuri stabile, reale de achiziții pentru o perioadă de cinci ani. Au fost majorate prețurile de achiziție la diferite produse vegetale și animale și s-au redus prețurile la' multe produse de care are nevoie agricultura. Aceste măsuri au dat rezultate pozitive. Deși anul trecut în multe regiuni ale țării, mai ales în zonele de producție a cereale- lor-marfă, a fost o secetă crînce- nă, producția globală a agriculturii a fost, în prețuri comparabile, egală cu 55,3 miliarde ruble, ceea ce depășește valoarea producției oricărui alt an precedent.S-a realizat o îmbunătățire însemnată în domeniul creșterii animalelor. învingînd greutățile serioase care au apărut în anul 1963, colhozurile și sovhozurile au obținut o creștere a șeptelului de vite cornute mari, inclusiv al vacilor, precum și a numărului porcilor și păsărilor, deși numărul acestora din urmă n-a atins nivelul anului 1962. în noul cincinal, sarcina este de a dezvolta creșterea animalelor proprietate obștească, atît pe linia sporirii șeptelului cît și, în primul rînd, pe calea sporirii productivității lui. O astfel de abordare a problemei va da posibilitatea ca într-un timp scurt să se sporească considerabil producția produselor animaliere și rentabilitatea ei.Avîntul producției colhozurilor și sovhozurilor, a spus raportorul, constituie sarcina principală a întregului nostru partid și popor. Comitetul Central consideră necesar să ia în agricultură o serie de măsuri pentru a crea condițiile în vederea creșterii în continuare a forțelor de producție la sate, pentru lichidarea disproporției dintre dezvoltarea industriei și a agriculturii. Baza pentru rezolvarea acestei sarcini a fost pusă în proiectul de Directive cu privire la planul cincinal. Se preconizează sporirea 

aproape de două ori a investițiilor capitale în agricultură. Se prevede ca în cinci ani agriculturii să i se livreze mai mult decît în cei cinci ani precedenți: tractoare — cu 700 000, autocamioane — cu 680 000 bucăți, mașini agricole — cu o valoare de 4 miliarde ruble.Consumul total de energie electrică în agricultură va crește de aproximativ 3 ori. Colhozurile și sovhozurile vor primi tot mai multe îngrășăminte minerale. în anul 1970 vor fi livrate de două ori mai multe îngrășăminte în comparație cu anul trecut. în continuare, raportorul s-a referit la sarcinile privind creșterea producției de cereale, îndeosebi prin sporirea producției la hectar, ridicarea fertilității solului, efectuarea unui vast program de lucrări de ameliorare, folosirea rațională a parcului de mașini și pregătirea cadrelor de mecanizatori.Dezvoltarea forțelor de producție din agricultură, se spune în raport, necesită perfecționarea continuă a relațiilor sociale la sate. O experiență îndelungată a confirmat în mod convingător viabilitatea atît a formei colhoznice cît și a celei sovhoznice de organizare a gospodăriilor obștești. Or, în ultimii ani s-au înregistrat încercări de transformare nejustificată a multor colhozuri în sovhozuri. Plenara din martie a îndreptat această situație.După cum este știut, s-a adoptat hotărîrea de a se convoca cel de-al treilea Congres unional al colhozurilor, care va examina noul Statut al artelului agricol. Desfășurarea acestui congres va constitui o importantă măsură politică în construcția colhoznică, va contribui la consolidarea pe mai departe a sistemului colhoznic. Am dori să ne consultăm dacă n-ar fi cazul să formăm organe colhoz- nice-cooperatiste eligibile în raioane, regiuni, ținuturi, republici și la centru. O asemenea formă democratică de conducere va permite să se folosească mai deplin avantajele gospodăriilor cooperatiste în dezvoltarea continuă a producției agricole, să se lărgească considerabil legăturile de producție și economice intercolhoznice, să se folosească cel mai rațional resursele naturale, tehnice-mate- riale și de muncă, să se îmbunătățească organizarea prelucrării și desfacerii produselor. în același timp este necesar să se întărească rolul sovhozurilor ca întreprinderi de stat la sate. Fiecare sovhoz este dator să devină sub toate aspectele un exemplu de organizare a marii agriculturi socialiste.în progresul continuu al agriculturii, arată raportorul, un rol uriaș revine științei și aplicării în producție a realizărilor ei.înfăptuirea liniei politice prevăzute de Congres și a programului practic de construcție economică și culturală va spori și mai mult puterea economică și capacitatea de apărare, prestigiul și influența Uniunii Sovietice. Aceasta va fi o nouă lovitură dată imperialismului, o victorie remarcabilă, politică și economică internațională a partidului comunist, a statului socialist și a poporului sovietic.Esențialul constă astăzi în a mobiliza toate eforturile noastre spre îndeplinirea planului cincinal. în noile condiții crește și mai mult răspunderea organizațiilor de partid pentru munca colectivelor de producție, pentru dezvoltarea economică a raioanelor, orașelor, regiunilor, ținuturilor, republicilor.P.C.U.S. pune în fața cadrelor de partid și economice o sarcină deosebit de importantă — de a asimila cunoștințe științifice moderne în domeniul tehnicii, economiei și organizării producției. Toți lucrătorii cu munci de conducere din industrie, agricultură, construcții, transporturi au datoria de a învăța cu perseverență arta de a conduce producția în noile condiții, de a rezolva cu pricepere problemele organizării muncii.în partea raportului referitoare la creșterea nivelului material de trai al poporului sovietic, la dezvoltarea științei și culturii, vorbitorul a spus : Venitul național al Uniunii Sovietice este unul din cele mai mari din lume. El crește neîntrerupt și o dată cu el cresc și veniturile oamenilor muncii. în ultimii cinci ani venitul național a crescut cu 33 la sută și a depășit anul trecut 190 miliarde ruble. A- proape trei sferturi din această sumă — 141 miliarde ruble — au fost utilizate pentru satisfacerea necesităților oamenilor sovietici. în perioada la care se referă raportul salariul mediu al muncitorilor și funcționarilor a crescut cu 19 la sută. A fost mărită retribuirea muncii lucrătorilor din ramurile care deservesc nemijlocit populația.După ce a arătat că s-au redus prețurile la o serie de mărfuri de larg consum, raportorul a relevat că un rol important în creșterea nivelului de trai al poporului îl joacă fondurile sociale. O măsură socială importantă a fost introducerea pensiilor pentru colhoznici. Peste 70 milioane de persoane învață gratuit în școli și cursuri de cultură generală, tehnico-profesio- nale, medii și superioare. An de an se lărgește rețeaua spitalelor, policlinicilor, sanatoriilor și caselor de odihnă. în domeniul apărării sănătății lucrează peste patru milioane de medici și de alți salariați sanitari. Numărul copiilor din instituțiile preșcolare a crescut aproape de două ori și a fost de aproximativ 8 milioane persoane.Comitetul Central al partidului și guvernul au manifestat o grijă 

permanentă pentru creșterea am- plorii construcțiilor de locuințe. în ultimii cinci ani, în orașe, așezări muncitorești și sovhozuri au fost construite case de locuit cu o suprafață de 393 milioane metri pă- trați. Peste două milioane de case noi au fost construite în satele colhoznice. Cu toate că se construiește mult — a arătat raportorul — problema locuințelor rămîne cea mai acută. în noul cincinal se preconizează construirea în orașe, așezări muncitorești și sovhozuri a unor case de locuit cu o suprafață de 480 milioane metri pătrați. Prin forțele populației rurale și ale colhozurilor vor fi construite 2—2,5 milioane case. Pentru construcțiile de locuințe și comunale se prevede alocarea a peste 45 miliarde ruble în loc de 35 miliarde ruble cîte s-au cheltuit în cei cinci ani precedenți. Organele de partid, de stat, economice și sindicale sînt obligate să lupte pentru îndeplinirea planurilor de construcții de locuințe, să sporească atenția față de problemele exploatării și întreținerii locuințelor, să asigure o ordine precisă și strictă de repartizare a suprafeței locative. Nu ne mai putem împăca cu rămînerea în urmă a construcțiilor la sate. Din păcate, în cursul multor ani la noi nu s-a acordat atenția cuvenită construcției de locuințe la sate, precum și sistematizării corespunzătoare a satelor.în decursul ultimilor ani Comitetul Central al partidului și guvernul au luat o serie de noi măsuri în vederea îmbunătățirii aprovizionării populației cu produse alimentare și mărfuri industriale, a dezvoltării comerțului sovietic. Volumul comerțului cu amănuntul a fost în anul 1965 de 104,6 miliarde ruble și a crescut cu 34 la sută în comparație cu anul 1960. Vînzarea de produse de pîine și patiserie, de paste făinoase, de lapte și produse din lapte, de ouă, de grăsimi animale și vegetale, de zahăr, de produse de cofetărie și de alte produse s-a desfășurat fără întreruperi. Anul trecut aceste produse s-au vîndut în cantități mai mari decît în oricare alt an precedent.^Totuși, producția unor mărfuri rămîne în urmă față de cerințele populației. Nu peste tot în rețeaua comercială există un sortiment larg de preparate de carne. Deși există resurse suficiente de lapte, se produc încă puține produse din lapte fermentat, brîn- zeturi. Este limitat sortimentul de produse dietetice, nu se satisface pe deplin cererea de crupe de hrișcă și de orez.. Referindu-se la producția bunurilor jie consum, raportorul a arătat că în anul 1965 industria a produs peste 9 miliarde metri de țesături de toate felurile, 486 milioane perechi de încălțăminte din piele. A sporit vînzarea de mărfuri de uz cultural, precum și a mărfurilor de uz casnic. Numai în cursul anului trecut populației i-au fost vîndute 3,3 milioane televizoare, 4,8 milioane aparate de radio, circa 1,5 milioane frigidere, peste 3 milioane mașini de spălat rufe și multe alte obiecte.Totodată, oamenii muncii ridică pe bună dreptate pretenții serioase față de activitatea industriei ușoaye și față de alte ramuri care produc obiecte de consum popular. Nu toate întreprinderile care produc mărfuri de consum popular țin seama de cerințele mereu crescîn- de șl de gusturile cumpărătorilor.în anii noului cincinal se are în vedere asigurarea unei satisfaceri mai complete a cererii mereu cres- cînde a populației în ce privește mărfurile de larg consum. Totodată, trebuie să se acorde o deosebită atenție îmbunătățirii calității și aspectului exterior al mărfurilor și produselor. Pentru construirea de întreprinderi ale industriei ușoare, alimentare, chimice și din alte ramuri industriale, care produc mărfuri pentru populație, vor fi alocate în perioada anilor 1966—1970 circa 15 miliarde ruble, sau aproximativ de două ori mai mult decît s-a cheltuit în cei cinci ani anteriori. O mare importanță pentru lărgirea producției de o- biecte de consum și îmbunătățirea calității lor o va avea reutilarea tehnică ce se întreprinde în industria ușoară, alimentară, în comerț și serviciile comunale. Se prevede desfășurarea mai largă a construcției de magazine, instalații frigotehnice, depozite, magazii și a altor întreprinderi comerciale și auxiliare. Trebuie să îmbunătățim în mod radical deservirea populației, inclusiv a celei rurale, să lărgim rețeaua întreprinderilor de alimentație publică, să mărim numărul spălătoriilor, frizeriilor, al fabricilor și atelierelor de curățătorie chimică, al a- telierelor de confecții și reparații, să întărim cu cadre pline de inițiativă acest sector al deservirii.în continuare, vorbitorul a spus: pe baza creșterii volumului producției, a productivității muncii și venitului național vom reuși în cursul acestui cincinal să realizăm ridicarea continuă a nivelului de trai al poporului sovietic. Veniturile reale pe cap de locuitor vor crește în cursul cincinalului de circa 1,3 ori. C.C. al P.C.U.S. consideră că direcția principală în ridicarea veniturilor oamenilor muncii trebuie să fie creșterea retribuției în bani a muncitorilor și funcționarilor, creșterea remunerării muncii în gospodăria obștească a colhozurilor. în cursul a- cestui cincinal se prevede ridicarea la 60 de ruble lunar a salariului minimal în economia națională. Pentru introducerea noului minim și majorarea salariilor la categoriile de muncitori și funcționari cu retribuție medie va fi alocată suma de 12,5 miliarde ruble 

pe an. Trebuie vorbit în mod deosebit despre retribuirea muncii în colhozuri. în noul cincinal se propune înfăptuirea unei sarcini importante și anume introducerea retribuirii garantate lunare a muncii colhoznicilor, în funcție de nivelul salariilor muncitorilor din sovhozuri pentru tipurile corespunzătoare de lucrări și normele de producție. Paralel cu majorarea și reglementarea salariilor, în noul cincinal se prevede reducerea prețurilor cu amănuntul la mărfuri, pe măsura creșterii producției lor și ridicarea productivității muncii.în ultimul timp — a spus vorbitorul — pe baza experienței dobîn- dite am permis unei serii de întreprinderi din regiunile Ivanovo, Perm, Dnepropetrovsk și altele să treacă la săptămîna de lucru de cinci zile, cu două zile libere. Sprijinindu-se pe această experiență și ținînd seama de numeroasele recomandări ale oamenilor muncii, Comitetul Central consideră posibilă trecerea muncitorilor și funcționarilor la săptămîna de lucru de cinci zile, cu două zile libere, numărul orelor lucrătoare ale săptămînii ră- mînînd la 41. Prin introducerea săptămînii cu cinci zile de lucru, oamenii muncii din Uniunea Sovietică vor avea posibilități mai mari pentru odihnă, educarea copiilor, învățămînt fără frecvență, ridicarea nivelului lor tehnico-cul- tural.în actualul cincinal se planifică îmbunătățirea continuă a asigurărilor cu pensii. Va continua, de asemenea, acțiunea de reducere și desființare a impozitelor a- supra salariilor muncitorilor și funcționarilor.O particularitate importantă a cincinalului constă în aceea că el prevede noi măsuri importante care vor permite o apropiere și mai mare a nivelului de trai al populației rurale și urbane o dată cu ridicarea generală a nivelului de trai în Uniunea Sovietică. înfăptuind aceste măsuri, noi vom contribui la apropierea timpului cînd vor dispare deosebirile esențiale între oraș și sat, între munca fizică și intelectuală.Ocupîndu-se de activitatea științifică, raportorul a subliniat că partidul comunist și poporul sovietic au format o armată întreagă de oameni de știință remarcabili, devotați cauzei comunismului,- în stare să rezolve problemele științifice cele mai dificile ale contemporaneității. în prezent peste 660 000 de lucrători științifici desfășoară activitatea în cele 4 650 de instituții de cercetări științifice și la catedrele din institutele de învățămînt superior din U.R.S.S.Evidențiind succesele oamenilor de știință sovietici, vorbitorul a arătat că ei au contribuit la aplicarea în producție a noilor procese de înaltă productivitate, la crearea unei puternice industrii și e- nergetici atomice, la valorificarea bogățiilor uriașe ale subsolului, la obținerea unor soiuri valoroase de culturi agricole. Realizări mari au fost obținute și în matematică, fizică, chimie, biologie, medicină, geologie și în alte domenii ale științei. întreaga lume recunoaște succesele remarcabile ale științei sovietice în studierea Universului și cucerirea spațiului cosmic.Referindu-se la unele neajunsuri care frînează dezvoltarea științei; raportorul a spus că cel mai serios dintre ele îl constituie aplicarea lentă în producție a rezultatelor cercetărilor științifice. Există un decalaj nejustificat între cercetările teoretice și elaborarea proceselor tehnologice și de construcție bazate pe acestea. Termenele de a- plicare în producție a descoperirilor științifice se prelungesc nu rare ori cu anii, ceea ce aduce prejudicii economiei naționale și însăși științei. Un exemplu îl constituie aplicarea în măsură _ insuficientă a mașinilor electronice de calcul.De aceea, ministerele, organele de partid și de stat trebuie să acorde o atenție sporită științei și aplicării în economie a realizărilor acesteia. Este necesară o mai bună coordonare a activității academice a institutelor pe ramuri, a organizațiilor de proiectări pentru construcții și a fabricilor, este necesar să se reducă la minimum termenele de aplicare în practică a realizărilor științifice.în continuare, raportorul s-a referit la problemele învățămîntului. în țară — a spus el — funcționează 214 000 școli de cultură generală în care învață peste 48 milioane persoane. în anii 1966—1970 se prevede construirea a peste 22 000 de noi școli. Școala sovietică trebuie să se dezvolte ca școală de cultură generală, de muncă, politehnică. în prezent, în școli lucrează peste 2 400 000 profesori. Vorbitorul a arătat că în țară funcționează peste 4 000 de astfel de școli profesionale și tehnice în care învață peste 1 500 000 tineri și tinere. în noul cincinal, școlile teh- nico-profesionale trebuie să pregătească peste 6 milioane de tineri muncitori calificați. în diferite domenii ale economiei naționale și culturii țării lucrează peste 12 milioane de specialiști, dintre care 5 milioane cu studii superioare. Partidul va continua să manifeste o grijă permanentă față de dezvoltarea învățămîntului superior’ și mediu special, deoarece în condițiile contemporane crește nemăsurat cererea de cadre de specialiști calificați. în cincinalul în curs, numărul studenților va spori cu aproximativ un milion de persoane.Specialiștii noștri trebuie nu numai să stăpînească la perfecție profesia — a spus vorbitorul —•

ci și să cunoască legile dezvoltării sociale, ale politicii interne și externe, să aibă un larg orizont. Fără studierea aprofundată a teoriei marxist-le- niniste, fără înțelegerea clară a politicii partidului și guvernului; nu poți fi un bun specialist sovietic. Pentru a rezolva această sarcină, este necesar să se îmbunătățească considerabil calitatea predării științelor sociale în învăță- mîntul superior.După ce s-a oprit asupra problemelor literaturii și artei, primul secretar al C.C. al P.C.U.S. a spus în continuare : în planurile noastre de viitor nu trebuie să existe teze nerealiste. Ele trebuie să se întemeieze pe luarea în considerare a posibilităților de care dispune economia sovietică, a nivelului atins în dezvoltarea forțelor de producție ale țării. Acum este vorba de a folosi în mod eficient aceste posibilități, de a spori neîntrerupt aceste bogății materiale și spirituale necesare omului. Pentru aceasta partidul nu-și va precupeți forțele. în fruntea poporului și împreună cu el, comuniștii vor face totul pentru ca viața oamenilor sovietici să devină cu fiecare an tot mai bună, mai îmbelșugată, mai civilizată.O parte însemnată a raportului este consacrată vieții interne de partid. Ocupîndu-se de munca po- litico-organizatorică a partidului, L. I. Brejnev a spus: Perioada la care se referă raportul este caracterizată prin creșterea continuă a rolului partidului în viața societății sovietice, prin întărirea rîn- durilor lui, prin perfecționarea formelor și metodelor de lucru, prin consolidarea și dezvoltarea legăturilor partidului cu masele.O etapă importantă în viața partidului și a țării — se arată în raport — a constituit-o Plenara din octombrie 1964 a C.C. al P.C.U.S. care a exprimat voința neclintită a partidului de a dezvolta și respecta cu strictețe normele leniniste ale vieții de partid și principiile leniniste ale conducerii. Pe baza hotărîrilor plenarei din octombrie se îndreaptă lipsurile în domeniul construcției economice și de partid, greșelile legate de reorganizările nejustificate ale organelor de partid, de stat și economice.Comitetul Central constată cu mare satisfacție că adunările, conferințele și congresele de partid care au avut loc înainte de Congresul al XXIII-lea au aprobat în- trutotul hotărîrile Plenarei din octombrie și ale plenarelor următoare ale Comitetului Central.Partidul Comunist al Uniunii Sovietice — se arată în raport — numără în prezent 12 471 000 de membri și candidați de partid. în perioada la care se referă raportul, rîndurile partidului au sporit cu 2 755 000 de persoane. Componența P.C.U.S., după situația socială, la 1 ianuarie 1966 era următoarea:— Muncitori — 37,8 la sută— Țărani colhoznici — 16,2 la sută— Funcționari și alte categorii sociale — 46 la sută.în ultimii ani a crescut procentul muncitorilor în rîndurile can- didaților de partid. în componența socială a partidului clasa muncitoare trebuie să dețină și pe viitor o situație conducătoare.Dintre funcționarii care intră în rîndurile partidului peste două treimi sînt ingineri și tehnicieni, specialiști în diferite ramuri ale economiei. Fiecare al doilea comunist are studii medii, studii superioare incomplete sau studii superioare terminate.Sarcina continuei consolidări a partidului cere imperios sporirea combativității organizațiilor de bază ale partidului, care constituie nucleul partidului. In prezent, partidul numără peste 320 000 organizații de bază de partid ; acestea se află aproape în toate întreprinderile și instituțiile.în continuare raportul se ocupă pe larg de munca organizațiilor de bază. Toate organele de partid sînt obligate să manifeste o grijă deosebită pentru organizațiile de bază ale partidului.Se știe bine — se arată în raport — cît de mare este rolul Comitetelor de partid de ținut, al Comitetelor de partid regionale, orășenești și raionale în aplicarea în practică, la condițiile locale, a politicii și măsurilor adoptate de partid. La Plenara C.C. al P.C.U.S. din noiembrie 1964 organizațiile de partid regionale în domeniul industriei și cele din agricultură au fost unificate, reinstaurîn- du-se astfel principiul leninist al organizării partidului și înlăturîn- du-se greșelile serioase comise în acest domeniu. Au fost restabilite, de asemenea, comitetele raionale sătești de partid, care în scurt timp și-au consolidat din nou poziția ca propagatori combativi și cu autoritate ai politicii partidului la sate.în atenția permanentă a partidului, a tuturor organelor lui conducătoare trebuie să se afle respectarea perseverentă cu strictețe a dezvoltării democrației interne de partid.Dezvoltarea principiului centralismului democratic și-a găsit reflectarea în continua consolidare a principiului conducerii colective la centru și în condițiile locale, în sporirea rolului plenarelor C.C. al P.C.U.S., precum și al plenarelor organelor de partid locale, în manifestarea unei încrederi depline față de cadre și în îmbunătățirea informării în interiorul partidului. Dezvoltarea democrației interne de partid presupune totodată consoli- 
(Continuare în pag. a V-a)
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CONGRES a I. BREJNEV
La începutul raportului, tovarășul L. I. Brejnev a arătat că perioada dintre Congresele al XXII- lea și al XXIII-lea ale partidului a fost plină de evenimente mari și importante atît în viața internă a tării cit și în viața internațională. Călăuzindu-se după linia trasată de Congresele XX — XXII ale partidului — a arătat raportorul — P.C.U.S. a condus poporul sovietic pe calea construirii comunismului. Partidul a depus toate eforturile pentru a asigura condiții pașnice de muncă poporului sovietic, a luptat activ pentru menținerea păcii în lumea întreagă.Referindu-se la dezvoltarea Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, vorbitorul a arătat că perioada scursă s-a caracterizat prin întărirea continuă a rîndu- rilor sale, creșterea rolului său politic și organizatoric în societatea sovietică. în ce privește dezvoltarea internă a U.R.S.S., în această perioadă poporul sovietic, prin munca sa fără preget, sub conducerea partidului comunist, a îndeplinit planul septenal.Referindu-se la situația internațională, vorbitorul a relevat creșterea influenței internaționale a întregului sistem mondial socialist, victoriile țărilor și popoarelor care luptă împotriva jugului colonialist, pentru independența lor și progres, activizarea luptei clasei muncitoare din țările capitalului, dezvoltarea continuă a mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Totodată, în această perioadă a continuat procesul de adîncire a crizei generale a capitalismului, de intensificare a contradicțiilor dintre țările capitaliste. Imperialismul, și în primul rînd cercurile imperialiste din S.U.A., nu o dată au recurs la acțiuni insolente și provocatoare, inclusiv la aventuri militare. în consecință, situația internațională s-a agravat dar agresivitatea crescîndă a imperialismului nu arată o modificare a raportului de forțe în lume în favoarea acestuia.în prima parte a raportului, referindu-se la situația internațională a U.R.S.S., la activitatea P.C.U.S. în domeniul politicii externe, vor- . bitorul s-a ocupat de sistemul mondial socialist, arătînd că în anii care s-au scurs sistemul mondial al țărilor socialiste s-a întărit considerabil, a crescut prestigiul lui internațional, influența sa asupra destinelor omenirii. Trecînd în revistă problemele colaborării politice cu țările socialiste, raportorul a spus : Noi avem relații bune, frățești cu Republica Populară Bulgaria, Republica Populară Ungară, Republica Democrată Vietnam, Republica Democrată Germană, Republica Populară Democrată Coreeană, Republica Populară Mongolă, Republica Cuba, Republica Populară Polonă, Republica Socialistă România, Republica Socialistă Cehoslovacă, Republica Socialistă Federativă Iugoslavia.în dezvoltarea relațiilor Uniunii Sovietice cu statele socialiste un rol important îl au tratatele de prietenie, colaborare și asistență mutuală. Aceste tratate sint adevărate carte ale prieteniei, în care sint întruchipate experiența acumulată timp de mulți ani, maturitatea și căldura relațiilor dintre popoarele frățești, înaltul lor spirit internaționalist. Ele au slujit și vor sluji și de acum înainte bine cauzei noastre revoluționare comune.Sîntem bucuroși să constatăm — a arătat în continuare raportorul — că în țările frățești se întărește continuu orînduirea socialistă, se perfecționează noile relații sociale, se ridică bunăstarea poporului, sporește prestigiul Internațional al statelor socialiste.Sistemul mondial socialist înaintează în mod neabătut. Legitățile fundamentale ale construcției socialiste sînt comune tuturor țărilor, ele sînt bine cunoscute și încercate în practică. Totodată, în dezvoltarea lor țările sistemului socialist întîmpină mereu noi probleme, create de viața reală, cu toată complexitatea și diversitatea ei. Firește că nu există și nici nu pot exista soluții de-a gata la toate aceste probleme. De aceea, dezvoltarea sistemului mondial socialist cere în permanență un mod creator de a aborda problemele care se ivesc, pe baza încercată a mar- xism-leninismului, cere schimb de experiență și de păreri.Ocupîndu-se de colaborarea economică cu țările socialiste, vorbitorul a spus că în anii care au trecut relațiile U.R.S.S. s-au dezvoltat cu succes și s-au ridicat pe o treaptă nouă. S-au extins considerabil atît relațiile economice bilaterale, cît și cele multilaterale. A sporit substanțial schimbul comercial dintre țările socialiste. Numai cu țările C.A.E.R. schimbul de mărfuri pe perioada la care se referă raportul a sporit de la 5,6 miliarde la 8,5 miliarde ruble. Economia țărilor socialiste se dezvoltă mai rapid decît cea a țărilor lumii burgheze. Este suficient să spunem — a arătat raportul — că producția industrială a sistemului mondial al socialismului pe anii 1961—1965 a sporit cu 43 la sută, iar a țărilor sistemului capitalist cu 34 la sută.Vorbitorul s-a referit apoi la colaborarea militară a U.R.S.S. cu țările socialiste, subliniind rolul Tratatului de la Varșovia ca scut de nădejde al cuceririlor popoarelor din țările socialiste.In continuare, vorbitorul a arătat că C.C. al P.C.U.S. preconizează și pe viitor, ca una din direcțiile principale ale activității politicii externe a partidului și 

statului sovietic, dezvoltarea și întărirea legăturilor ideologice și politice cu partidele comuniste din toate țările socialismului pe baza principiilor marxism-leninismului, dezvoltarea și întărir.ea legăturilor politice, economice și de altă natură ale U.R.S.S. cu statele socialiste, contribuția sa multilaterală la coeziunea comunității socialiste, la întărirea puterii și influenței sale.După aceea, raportorul a vorbit despre adîncirea contradicțiilor în sistemul capitalist și desfășurarea luptei de clasă a proletariatului. Sistemul capitalist în ansamblu trece printr-o criză generală, contradicțiile sale interne se adîncesc. încercînd să lichideze aceste contradicții, să reziste în lupta cu socialismul, conducătorii lumii burgheze și-au pus speranțe deosebite în folosirea metodelor reglementării de către stat a economiei, în progresul tehnico-științific, în creșterea producției de război. Totuși, aceasta nu a dus și nu poate duce Ia vindecarea capitalismului de racilele sale fundamentale. Deși în principale țări capitaliste ritmul dezvoltării economice a fost în anii postbelici mai mare decît în perioada dintre cele două războaie mondiale, nu se poate să nu se vadă că economia capitalismului continuă să fie instabilă. Perioadelor de oarecare avînt le urmează perioade de declin. Asemenea fenomene au avut loc în multe țări capitaliste și în special în S.U.A.Acționează necontenit legea dezvoltării inegale a capitalismului, se ascut contradicțiile dintre statele capitaliste. Timp de cîțiva ani țările Europei occidentale și Japonia au depășit S.U.A. în ce privește ,ritmul creșterii economice. în ultimii ani, însă, rolurile s-au inversat. Capitalul american a început din nou să se infiltreze intens în industria Italiei, R.F.G., Angliei și altor țări. Dar, spre deosebire de primii ani postbelici, monopolurile americane au acum de-a face cu concurenți mai puternici care dau tot mai des contra- lovituri dolarului.S-a intensificat lupta de concurență și în Europa occidentală, inclusiv în cadrul Pieței comune șl în celelalte uniuni monopoliste de stat. Are loc un proces de șubre- zire a blocurilor imperialiste. Ca urmare a agravării contradicțiilor dintre membrii lor, S.U.A. nu mai sînt în stare să dirijeze în aceeași măsură ca înainte politica statelor ce fac parte din aceste blocuri. Nici un politician serios, fără a mai vorbi deSpopoare, nu mai crede de mult în mitul „primejdiei agresiunii sovietice", cu ajutorul căruia au fost înjghebate pe vremuri aceste blocuri. în schimb, agresiunea americană este un fapt evident pentru toți; Aliații S.U.A. văd tot mai clar cît de periculos este să urmeze orbește Washingtonul.După ce s-a referit la militarizarea economiei țărilor capitaliste și la urmările ei, vorbitorul a spus: Mersul istoriei confirmă încă o dată caracterizarea dată de Lenin imperialismului american ca un asupritor prădalnic al popoarelor, urît de toți.în lumea capitalismului continuă să acționeze din plin contradicția fundamentală a societății capitaliste — contradicția dintre muncă și capital. Monopoliștii încearcă să pună tot mai multe greutăți pe umerii clasei muncitoare și ai altor pături de oameni ai muncii.Exploatarea crescîndă a oamenilor muncii determină ascuțirea luptei de clasă, intensificarea luptelor sociale în societatea capitalistă. Proletariatul din Italia și Japonia, Franța și Belgia, S.U.A., Anglia și alte țări a respins în acești ani, printr-o luptă grevistă perseverentă, ofensiva monopolurilor împotriva nivelului lui de viață, și într-o serie de cazuri a smuls concesii burgheziei. Este suficient să spunem că în ultimul deceniu numărul participanților la greve s-a dublat și a ajuns în prezent la 55—57 milioane anual.~în cursul luptelor de clasă, în țările capitaliste se lărgește sfera revendicărilor social-economice și politice ale clasei muncitoare. Vorbitorul a relevat că în jurul clasei muncitoare se unesc tot mal mult și alte pături sociale care se pronunță împotriva jugului monopolurilor — marea masă a țărănimii, intelectualitatea. Are loc formarea unui larg front antimonopolist.Referindu-se la creșterea mișcării comuniste și muncitorești internaționale, raportorul arată că, dacă cu 50 de ani în urmă în lume erau 400 000 de comuniști, în prezent există 88 de partide comuniste care unesc aproape 50 milioane de luptători. Comuniștii exprimă în modul cel mai complet interesele vitale ale oamenilor muncii, a spus vorbitorul. Devotamentul nemărginit față de cauza clasei muncitoare, legătura vie, indisolubilă cu poporul, priceperea de a învăța în permanență din experiența sa revoluționară, capacitatea de a fi în fruntea maselor și de a le conduce fără frică în luptă — iată izvoarele forțelor comuniștilor. Comunismul este singura mișcare politică din lume care, fiind înarmată cu teoria științifică a dezvoltării sociale, vede limpede perspectivele istorice ale omenirii.Despre lupta partidelor comuniste, vorbitorul a relevat că partidele comuniste din țările socialiste desfășoară o uriașă muncă constructivă. Ele rezolvă sarcinile complexe ale dezvoltării economiei, ale noilor relații sociale, ale educației comuniste a maselor, a

sigură apărarea cuceririlor socialiste. Aceasta este o activitate de importanță istorică. Ea întărește pozițiile internaționale ale socialismului, sporește forța de atracție a ideilor lui în întreaga lume.Partidele comuniste din țările capitalului conduc lupta maselor împotriva monopolurilor, făuresc în bătăliile de clasă armata politică a revoluției. în multe din aceste țări partidele comuniste exercită acum o influență profundă asupra întregii vieți naționale. Prăbușirea sistemului colonial al imperialismului și apariția pe a- rena mondială a unui mare grup de tinere state independente au ridicat noi sarcini în fața mișcării comuniste din Asia, Africa și America Latină.Grea și spinoasă este calea comuniștilor în țările lumii capitaliste, fals intitulată „lume liberă". Orice pas al mișcării comuniste se realizează acolo în lupta aspră cu un adversar experimentat, perfid și crud. Partidul nostru, care a străbătut o cale glorioasă — de la primele cercuri marxiste ilegale de la sfîrșitul secolului al XIX- lea, de la luptele pe baricade din 1905, trecînd prin bătăliile revoluționare ale Marelui Octombrie, pînă la victoria socialismului — este perfect conștient de curajul, fermitatea și eroismul pe care lupta pentru cauza poporului, sub focul continuu al dușmanului, le cere din partea comuniștilor. De mulți ani sînt în ilegalitate partidele comuniste din Spania, Portugalia, Grecia, Germania occidentală, Venezuela, Peru, Republica Sud-Afri- cană și din alte țări. în condiții din cele mai grele luptă curajos Partidul Comunist din S.U.A. Ne- fiind în stare să-i înfrîngă pe comuniști în lupta ideologică-politi- că, reacțiunea burgheză merge pe calea terorii împotriva partidelor comuniste, pe calea exterminării fizice a fiilor credincioși ai poporului muncitor.întregul nostru partid — a spus vorbitorul — întregul nostru popor condamnă cu profundă indignare teroarea anticomunistă din Indonezia. Forțele reacționare din această țară au exterminat cu sălbăticie, fără anchetă și judecată, zeci de mii de oameni, a căror singură „vină" a fost că erau membri ai partidului comunist. Persecutarea și interzicerea partidului comunist lovește în unitatea forțelor revoluționare din Indonezia, subminează frontul antiimperialist, aduc mari prejudicii intereselor poporului indonezian care ne este prieten. Cerem să se pună capăt asasinării criminale a comuniștilor, luptători eroici pentru independența națională a Indoneziei, pentru interesele oamenilor muncii.Succesele mișcării comuniste sînt incontestabile. Dar comuniștii apreciază în mod real situația. Referindu-se la dificultățile din mișcarea comunistă, raportorul a spus că după părerea C.C. al P.C.U.S., pentru coeziunea rîndurilor comuniste există o bună platformă marxist-leninistă — linia generală elaborată la Consfătuirile partidelor frățești din 1957 și 1960. întărirea unității — a spus vorbitorul— cere respectarea normelor privind relațiile dintre partide, norme elaborate în colectiv de ele, și anume — deplina egalitate în drepturi și independență, neamestecul unuia în treburile interne ale celuilalt, sprijin reciproc, solidaritate intern aționalistă. Partidele comuniste au o mare experiență în activitatea revoluționară și nimeni nu poate mai bine decît ele însele să găsească soluții juste la problemele care le stau în față. P.C.U.S. se pronunță împotriva oricărei tendințe de hegemonie în mișcarea comunistă, pentru relații bazate pe egalitate în drepturi, cu adevărat internaționaliste, între toate partidele.Partidul nostru — a spus raportorul — ca și alte partide marxist-leniniste, consideră că și în condițiile existenței unor divergențe se poate și este necesar să se realizeze unitatea de acțiune a comuniștilor din toate țările, în interesul luptei împotriva imperialismului, pentru intensificarea ripostei la acțiunile agresive ale imperialismului, în numele libertății și independenței popoarelor. Lupta pentru încetarea agresiunii americane în Vietnam, sprijinul acordat forțelor progresiste din Africa, Asia și America Latină, împotriva atentatelor imperialismului, a- părarea fraților noștri comuniști împotriva terorii reacțiunii dintr-o serie de țări — toate acestea și alte sarcini importante ale luptei antiimperialiste din zilele noastre vor fi rezolvate cu atît mai mult succes, cu cît armata mondială a comuniștilor va fi mai unită.în continuare, raportul se ocupă pe larg de dezvoltarea mișcării de eliberare națională. Știm în mod sigur: nu este departe ziua— a spus vorbitorul — cînd vor fi distruse ultimele focare ale colonialismului și pe pămînturile eliberate se vor înălța stindardele libertății naționale. Acesta este verdictul istoriei și el este inevitabil.Referindu-se la evoluția țărilor eliberate, raportul arată că viața nouă de aici se naște în încleștări înverșunate cu imperialismul, în lupta ascuțită dintre forțele progresului cu forțele reacțiunii din interiorul acestor țări. Nu putem să nu ținem seama de faptul că multe state eliberate sînt supuse și acum exploatării economice și presiunii politice din partea imperialismului, care nu se împacă cu înfrîngerile sale. El încearcă să-și mențină cu orice preț posibilitatea de a exploata popoarele, acționînd 

cu metode noi, mai perfide. Pretutindeni unde acest lucru este posibil, imperialiștii încearcă să tragă foloase de pe urma contradicțiilor interne din țările eliberate. Ei nu țin seama de suveranitatea de stat a țărilor eliberate. Ei pretind cu cinism „dreptul" de amestec armat în treburile interne ale altor popoare.în continuare, raportorul s-a ocupat de colaborarea economică, tehnică și culturală a Uniunii Sovietice cu statele independente din Asia și Africa, s-a referit pe larg la dezvoltarea statelor recent eliberate, la lupta popoarelor din A- merica Latină.Dezvoltarea statelor eliberate care au pășit pe calea progresului social stîrnește o deosebită ură în rîndurile imperialiștilor, care urzesc un șir de comploturi împotriva acestor state.Evenimentele din ultima vreme confirmă intensificarea activității forțelor reacționare pe continentul african. într-o serie de țări africane comploturile imperialiste au fost demascate și dejucate. La intrigile și comploturile imperialiștilor, la uneltirile agenților co- rupți de ei, popoarele eliberate dau singurul răspuns just — ripostă hotărîtă dușmanilor libertății și progresului, vigilență și încă o dată vigilență! P.C.U.S., întregul popor sovietic condamnă cu mînie politica criminală a comploturilor și diversiunilor împotriva statelor independente.Raportul se ocupă de lupta Uniunii Sovietice împotriva politicii agresive a imperialismului, pentru pace și securitate internațională. Anii care au trecut de la Congresul al XXII-lea al P.C.U.S., a spus raportorul, au fost marcâți printr-o luptă încordată între cele două tendințe opuse în politica internațională — tendința iubitoare de pace și tendința agresivă.Uniunea Sovietică, împreună cu celelalte țări socialiste, și-a desfășurat politica sub semnul luptei pentru destinderea încordării, întărirea păcii, coexistența pașnică a statelor cu orînduiri sociale diferite, crearea unor astfel de condiții în viața internațională în care fiecare popor să se poată dezvolta în mod liber pe calea progresului național și social.Pe de altă parte, în acești ani s-au dezvăluit și mai pregnant natura agresivă a imperialismului, pericolul pe care el îl reprezintă pentru pacea, libertatea și independența popoarelor. Imperialiștii s-au amestecat cu insolență în treburile altor țări și popoare, neezi- tînd să folosească și intervenția armată. Ca urmare, încordarea internațională s-a agravat. A crescut primejdia de război provocată de acțiunile agresive ale imperialiștilor, în primul rînd ale celor din S.U.A. în aceste condiții, politica partidului și statului sovietic a urmărit să dea o ripostă hotărîtă forțelor agresive, să se opună ascuțirii continue a situației internaționale, să lupte împotriva primejdiei dezlănțuirii unui război mondial. în aceasta noi ne-am bizuit pe puterea mereu crescîndă a Uniunii Sovietice și a întregului sistem mondial al socialismului, pe sprijinul forțelor iubitoare de pace din întreaga lume.Noi am fost întotdeauna de partea popoarelor care au fost ținta agresiunii imperialiștilor, am acordat acestor popoare sprijin politic, economic, și cînd a fost necesar și sprijin militar, am demascat planurile perfide ale agresorilor. Acțiunile intense ale Uniunii Sovietice, împreună cu ale celorlalte forțe cărora le este scumpă cauza libertății și păcii, au silit nu o dată pe imperialiști să dea înapoi.Vorbind despre intensificarea încordării internaționale și a primejdiei dezlănțuirii unui război mondial, raportorul s-a referit în mod deosebit la agresiunea imperialismului american împotriva Vietnamului. Ocupîndu-se pe larg de atacurile S.U.A. împotriva Republicii Democrate Vietnam și' de războiul sîngeros dus împotriva poporului din Vietnamul de sud, el a spus: Oricîte fărădelegi ar comite intervenționiștii, ei nu vor putea să înfrîngă voința poporului vietnamez care s-a ridicat la luptă sfîntă pentru patria sa, pentru viața și cinstea sa, pentru dreptul de a dispune el singur de soarta sa. Lupta sa dreaptă, eroică, va intra în istorie ca un exemplu minunat de curaj, fermitate și voință de a învinge.Ia amploare în întreaga lume puternica mișcare în sprijinul Vietnamului. Are loc un proces cres- cînd de izolare moral-politică a agresorilor americani. Uniunea Sovietică, împreună cu popoarele iubitoare de pace din întreaga lume, cere cu hotărîre încetarea agresiunii S.U.A. împotriva Vietnamului și retragerea tuturor interven- ționiștilor din această țară. Continuarea acestei agresiuni pe care imperialismul american încearcă s-o extindă și asupra altor țări din Asia de sud-est, generează cele mai periculoase consecințe pentru pacea generală. Avertizăm cu hotărîre : înfăptuind „escaladarea" războiului rușinos împotriva poporului vietnamez, agresorii se vor lovi de sprijinul tot mai mare a- cordat Vietnamului de către Uniunea Sovietică și ceilalți prieteni și frați socialiști. Poporul vietnamez va deveni stăpînul întregului său pămînt. Și nimeni nu va reuși niciodată să stingă făclia socialismului, ridicată sus de Republica Democrată Vietnam.In legătură cu agresiunea americană în Vietnam și cu celelalte acțiuni agresive ale imperialismu

lui american, relațiile noastre cu Statele Unite ale Americii s-au înrăutățit, și vinovate de aceasta sînt cercurile guvernante ale S.U.A. în ce o privește, U.R.S.S. este gata să trăiască în pace cu toate țările, dar nu se va împăca cu samavolnicia imperialistă față de alte popoare. Noi am declarat nu o dată că sîntem gata să dezvoltăm relațiile noastre cu S.U.A., și ne situăm și astăzi pe această poziție. Pentru aceasta însă, este necesar ca S.U.A. să pună capăt politicii de agresiune. Pe terenul înveninat al agresiunii și violenței, coexistența pașnică nu va da roade bune. Partidul nostru, statul nostru resping în mod categoric punctul de vedere absurd că marile - puteri pot să-și întemeieze relațiile lor pe seama intereselor altor țări și popoare. Toate statele, mari și mici, au a- celași drept la respectarea suveranității, independenței, integrității teritoriale și nimănui nu îi este permis să încalce acest drept.Uniunea Sovietică este vital interesată în asigurarea securității europene. în prezent, imperialismul vest-german se manifestă ca aliat principal al S.U.A. în Europa, în acțiunea de agravare a încordării internaționale. Germania occidentală devine tot mai mult un focar de primejdie militară în care clocotesc pasiuni revanșarde. Politicienilor de pe malul Rinului li se năzare că este suficient să obțină bomba atomică pentru ca semnele de frontieră să dispară, și ei să-și poată înfăptui dorința cea mai vie — de a recroi harta Europei, de a-și lua revanșa pentru înfrîngerea suferită în cel de-al doilea război mondial.Unul din factorii cei mai periculoși pentru cauza păcii — a continuat vorbitorul — îl constituie în zilele • noastre alianța militară bilaterală sui-generis care se înjghebează între cercurile guvernante ale S.U.A. și R.F.G. în prezent, raportul de forțe în Europa este cu totul altul decît cel de dinaintea celui de-al doilea război mondial. Nimeni nu va reuși să schimbe granițele statelor europene care s-au creat. Chiar dacă se vor cățăra pe umerii aliatului american, imperialiștii vest-germani nu vor deveni mai înalți, dar căzătura le va fi mai dureroasă. Agresorilor li se opune astăzi o forță atît de puternică și invincibilă, încît dacă ei vor dez- lănțui războiul nu vor obține nimic altceva în afară de propria lor pieire.Un pas important al Uniunii Sovietice și al aliaților noștri în lupta împotriva accesului milita- riștilor vest-germani la arma nucleară este avertismentul unanim și ferm dat în legătură cu aceasta în ianuarie 1965 de către statele participante la Tratatul de la Varșovia. Noi nu vom fi niciodată de acord și nu ne vom împăca cu faptul ca militariștii vest-germani să obțină arma nucleară. Dacă totuși acest lucru se va întîmpla, vor fi luate măsurile de rigoare. Răspunderea va reveni în întregime cercurilor guvernante din R.F.G. și celor care îi încurajează.Noi prețuim mult faptul că în centrul Europei stă de strajă păcii prietenul și aliatul nostru — primul stat socialist al oamenilor muncii germani — Republica Democrată Germană. Ea a tradus în practică principiile iubitoare de pace și democratice ale acordului de la Potsdam și promovează în mod consecvent o politică de pace, se pronunță pentru întărirea securității europene.~în ansamblu, pozițiile comunității socialiste în Europa sînt astăzi trainice și sigure. Acesta este un factor important al întăririi socialismului în întreaga lume, al asigurării securității tuturor popoarelor. în opoziție cu politica războinică și revanșardă a imperialismului american și vest-german în Europa, Uniunea Sovietică se pronunță consecvent pentru întărirea securității europene, pentru colaborarea pașnică reciproc avantajoasă a tuturor statelor Europei.Sîntem profund convinși că ră- mîne în vigoare concluzia mișcării comuniste internaționale în ce privește posibilitatea de a frîna pe agresori, de a preîntîmpina un nou război mondial. Dar, pentru a traduce posibilitatea în realitate, sînt necesare participarea la această luptă a maselor largi populare, activitatea încordată, mereu crescîndă, a tuturor forțelor păcii, desfășurarea cu o forță nouă a activității mișcării partizanilor păcii, sindicatelor, organizațiilor de femei, de tineret și a celorlalte organizații democratice de masă.Țărilor socialiste le revine un rol deosebit în apărarea păcii.Demascînd politica agresivă a imperialismului, noi promovăm în același timp consecvent și ferm linia coexistenței pașnice a statelor cu orînduiri sociale diferite. Aceasta înseamnă că Uniunea Sovietică, con- siderînd existența statelor cu orînduiri sociale diferite ca o formă de luptă de clasă între socialism și capitalism, se pronunță totodată consecvent pentru menținerea de relații pașnice normale cu țările capitaliste, pentru soluționarea problemelor litigioase, interstatale pe calea tratativelor și nu pe calea războiului. Uniunea Sovietică se pronunță ferm pentru neamestecul în treburile interne ale tuturor statelor, pentru respectarea drepturilor lor suverane și inviolabilitatea teritoriilor.La Congres putem menționa cu satisfacție succesele importante ale politicii noastre iubitoare de pace, în perioada care face obiectul raportului. Uniunea Sovietică este în bune relații cu majoritatea state

lor lumii. Vorbitorul a expus modul în care se dezvoltă legăturile Uniunii Sovietice cu țările vecine — Finlanda, Afganistan, țările scandinave. Turcia, Iran, India, Pakistan. Indonezia, Cambodgia. S-au îmbunătățit considerabil relațiile noastre cu Franța — a spus el. Acesta este un fenomen pozitiv. El se bazează pe concordanța de interese ale celor două state într-o serie de probleme internaționale importante, pe vechile tradiții ale prieteniei dintre popoarele noastre. Dezvoltarea continuă a relațiilor sovieto-franceze poate servi drept un element important al întăririi securității europene. în ultimii ani au început să se reglementeze relațiile noastre, șl în primul rînd cele economice, cu o țară europeană mare ca Italia. Sîntem gata să dezvoltăm aceste relații. Fără îndoială că ar fi utilă o înviorare a relațiilor sovieto- engleze. Viitorul va arăta în ce măsură politica externă a Angliei va face cu putință o asemenea dezvoltare a acestor relații. Putem releva o oarecare schimbare înregistrată în ultimul timp în relațiile noastre cu Japonia, cu care se dezvoltă legături economice reciproc avantajoase. Nu se poate însă să nu ținem seama și de faptul că pe teritoriul ' Japoniei, în imediata apropiere a frontierelor sovietice, se află trupe și baze militare ale S.U.A. Recent, Japonia a încheiat un tratat militarist cu guvernul Coreei de sud, marionetă a Washingtonului, tratat pe care îl condamnăm cu hotărîre. Toate a- cestea nu pot să nu îngreuneze dezvoltarea relațiilor noastre cu Japonia.Arătînd că puterile imperialiste și în primul rînd Statele Unite ale Americii au împînzit lumea întreagă cu numeroasele lor baze militare, au amplasat pe teritoriile altor țări contingente ale forțelor lor armate, raportorul a^ spus: Uniunea Sovietică consideră că este de mult timpul să se pună capăt acestei situații care creează o primejdie pentru pace și securitatea statelor, să se lichideze bazele militare situate pe teritoriile altor țări, să se retragă de pe aceste teritorii forțele armate, străine. Vom promova ca și pînă acum o politică îndreptată spre acest țel, în interesul întăririi păcii generale și al securității popoarelor.Exprimînd interesele vitale, nu numai ale poporului sovietic, ci și ale celor mai largi mase populare din toate țările. Uniunea Sovietică luptă cu consecventă pentru frîna- rea și încetarea totală a cursei înarmărilor declanșată de imperialiști, pentru realizarea unei înțelegeri cu privire la acțiuni practice în acest domeniu, care ar fi îndreptate spre dezarmarea generală și totală. Uniunea Sovietică se străduiește în mod neabătut să contribuie la coeziunea în cadrul O.N.U. a statelor care se pronunță împotriva agresiunii si, în felul acesta, la ridicarea rolului acestei organizații în lupta pentru pacea generală și independența popoarelor.O parte a raportului se referă la lupta P.C.U.S. pentru crearea bazei tehnice materiale a comunismului. Ocupîndu-se de situația internă a țării și de politica P.C.U.S. in domeniul construcției economice, Leonid Brejnev a spus : Activitatea Comitetului Central în domeniul conducerii economiei naționale a fost axată pe îndeplinirea principalei sarcini economice prevăzute în program, și anume, crearea bazei tehnice materiale a comunismului.Congresul nostru a coincis cu încheierea septenalului, care a reprezentat o etapă importantă în îndeplinirea acestei sarcini. în ultimii șapte ani volumul întregului produs social a sporit cu 58 la sută, al producției industriale — cu 84 la sută. Fondurile fixe de producție ale economiei naționale au crescut cu 92 la sută. Industria a realizat peste plan o producție în valoare de 46 miliarde ruble. Au fost prospectate și puse în exploatare industrială noi. zăcăminte de ' petrol, gaze, minereu de fier, metale neferoase, materii prime chimice și alte minerale' utile. S-a lărgit baza de combustibil-energetică și metalurgică a economiei naționale. în acești ani s-au dezvoltat necontenit ramurile de bază ale industriei grele și a sporit, de asemenea, considerabil producția mărfurilor alimentare și a obiectelor de uz cultural-social. în acești ani, patria noastră și-a sporit puterea economică și de apărare ; la figurat vorbind — s-a maturizat, s-a întărit, căpătînd o vigoare și mai mare.Pentru crearea potențialului economic și de apărare cu care statul nostru a pășit în septenal a fost nevoie de peste 40 de ani, iar dacă excludem anii războiului — 32 de ani de muncă a poporului sovietic, în șapte ani oamenii muncii din țara noastră, sub conducerea partidului, au dublat aproape fondurile fixe de producție. Este util să amintim că în ajunul războiului, în 1940 noi am produs 18,3 milioane tone de oțel ; 13,1 milioane tone de laminate ; 31,1 milioane tone de petrol ; 5,7 milioane tone de ciment ; 145,4 mii automobile ; 31,6 mii tractoare ; 48,3 miliarde kWh de energie electrică. în timpul războiului am suferit pierderi extrem de grele. Părea că va fi nevoie de multe decenii pentru a reface ceea ce a fost distrus. Dar oamenii sovietici, sub conducerea partidului, au făcut minuni de e- roism în muncă. în anul 1965, adică în anul încheierii septenalului și al celei de-a 20-a aniversări a Victoriei, industria noastră a produs de 5 ori mai mult oțel decît în anul 1940 ; de 5,5 ori mai mul

te laminate ; de aproape 8 ori mai mult petrol; aproape de 13 ori mai mult ciment; de 4,2 ori mai multe automobile ; de peste 11 ori mai multe tractoare ; de peste 10,5 ori mai multă energie electrică decît în anul 1940.O dată cu dezvoltarea forțelor de producție ale țării au fost perfecționate relațiile sociale socialiste. Orînduirea noastră socială a devenit și mai trainică și mai puternică. S-au întărit și mai mult formele proprietății socialiste, a întregului'popor și cooperatist-col- h'oznică. Au sporit bogăția obștească a țării și veniturile oamenilor muncii.în anii care au trecut s-a schimbat considerabil structura socială a societății sovietice. Numărul muncitorilor a sporit în septenal cu 14 milioane de oameni, iar numărul specialiștilor și funcționarilor — cu 7 milioane. Astăzi, muncitorii și funcționarii cu familiile lor reprezintă 75,4 la sută din populația Uniunii Sovietice, iar țărănimea' colhoznică — 24,6 la sută. Alianța frățească dintre clasa muncitoare și țărănimea colhoznică cimentează unitatea întregului popor sovietic.Evocînd participarea maselor celor mai largi populare la dezvoltarea economiei, activitatea constructivă a poporului sovietic, raportorul a felicitat în mod călduros pe fruntașii și inovatorii în producție, întreaga clasă muncitoare, țărănimea colhoznică, intelectualitatea, întregul popor- sovietic pentru succese remarcabile în muncă..Eponomia Uniunii Sovietice — a spus el — a înregistrat în ultimii ani mari succese, în dezvoltarea ei există realizări incontestabile. A- cest, lucru e foarte bun. Dar nu face parte din tradiția partidului nostru să închidem ochii în fața lipsurilor, • să ne împăcăm cu ele. N-am reușit să îndeplinim sarcinile planului septenal la unii indicatori importanți. Aceasta se referă în primul rînd la agricultură, _ a cărei producție a crescut cu nu- * mai 14 la sută. Rămînerea în urmă a producției agricole a început să frîneze în mod evident înaintarea noastră, a avut o influență negativă asupra ritmului de dezvoltare a industriei ușoare și alimentare, n-a permis realizarea în întregime a măsurilor trasate în domeniul ridicării nivelului de trai al poporului. Unele neconcordante s-au vădit în dezvoltarea anumitor ramuri ale industriei grele. Nu au fost îndeplinite în întregime sarcinile planului septenal privind producția anumitor tipuri de produse chimice, de cărbune, mașini și utilaje, unor mărfuri de larg consum. într-'o serie de ramuri industriale nu toate întreprinderile noi au fost .date în exploatare la termenul stabilit, multe din cele construite nu au atins capacitatea prevăzută în proiect. Ca rezultat al tuturor acestora, ritmul de creștere al venitului național a fost mai mic decît era prevăzut de planul septenal.Perioada la care se referă raportul — a subliniat vorbitorul — a fost o etapă importantă în îndeplinirea planului septenal, în realizarea sarcinilor ridicate de programul P.C.U.S.Referindu-se la rezultatele perioadei precedente de cinci ani (1961—1965) în dezvoltarea economiei și la proiectul de directive pentru cincinalul următor, vorbitorul a spus : în cei cinci ani care au trecut, produsul social a crescut, cu 35 la sută, iar producția globală a industriei — de 1,5 ori. Numai creșterea producției industriale în decurs de cinci ani s-a cifrat la 79 miliarde ruble. Aceasta întrece de peste trei, ori sporul realizat în toate cincinalele antebelice. Crește neîncetat ponderea Uniunii Sovietice în producția industrială mondială. In 1965 U.R.S.S. a realizat aproape o cincime din întreaga producție industrială mondială. Totodată, trebuie subliniat că populația U.R.S S. reprezintă numai 7 la sută din populația globului.In economia noastră socialistă s-au produs nu numai mari prefaceri cantitative, ci și profunde prefaceri calitative. Progresul teh- nic-științific a trezit la viață numeroase noi ramuri de producție. S-a efectuat reînzestrarea tehnică a unei serii de ramuri ale economiei naționale. S-au construit și pus în funcțiune un mare număr de diferite tipuri de mașini și utilaje dintre care unele sînt unicate, realizate pentru prima oară în lume. Progresul tehnic, mecanizarea și automatizarea producției au permis să se ridice productivitatea muncii în industrie în decurs de 5 ani cu 25 la sută. Se efectuează pe scară largă reconstrucția tehnică a transporturilor. în anul care a trecut, pe căile ferate s-au transportat cu locomotive electrice și Diesel 85 la sută din totalul încărcăturilor. Transporturile sînt înzestrate cu un număr mereu crescînd de avioane grele și rapide, automobile și nave de mare capacitate.S-a înfăptuit un uriaș program de construcții. în anii 1961—1965 investițiile în economia națională au totalizat 211 miliarde ruble, a- proximativ tot atît cît s-a investit în cei 10 ani precedenți. în sistemul general al economiei naționale a U.R.S.S., s-a dezvoltat cu succes economia tuturor republicilor unionale. S-au întărit și mai mult legăturile economice și a crescut întrajutorarea între republicile unionale.
(Continuare în pag. a IV-a)



(Urmare din pag. a IV-a)darea pe toate căile a disciplinei interne de partid.în prezent, mai mult ca oricînd, a sporit amploarea construcției economice și culturale, au devenit mai complexe sarcinile în domeniul politicii externe. în aceste condiții capătă o însemnătate hotărîtoare promovarea și educarea justă a cadrelor de conducere, de partid și de stat.în ultimii ani s-a îmbunătățit considerabil din punct de vedere calitativ componența cadrelor de conducere. Majoritatea covîrșitoa- re a cadrelor de partid sînt activiști cu experiență, care au trecut prin școala bună a activității politice și organizatorice. Aceasta este o cucerire a partidului comunist, i_pe bună dreptate, partidul se ’.îndrește cu cadrele sale. Totuși Secționarea, promovarea și educa- ea cadrelor a fost influențată nega- -iv în ultimii ani de desele restruc- urări și reorganizări ale organelor de partid, sovietice și economice, în prezent dispunem, într-adevăr, de posibilități inepuizabile pentru ca în fruntea organizațiilor de partid și de stat, organizațiilor e- conomice și obștești să se afle organizatori capabili care cunosc în profunzime problemele, care se bucură de autoritate în rîndul comuniștilor și celor fără de partid.în continuare, raportul s-a referit la necesitatea promovării de cadre tinere, la îmbunătățirea pregătirii și perfecționării cadrelor de partid, de stat, din economie, la controlul asupra înfăptuirii ho- tărîrilor. Raportul s-a ocupat pe larg de activitatea sovietelor de deputați ai oamenilor muncii, de îmbunătățirea activității instituțiilor de stat, de dezvoltarea democrației socialiste și respectarea legalității socialiste.Cea mai importantă sarcină a statului sovietic — a spus vorbitorul — este grija permanentă pentru întărirea apărării țării și a puterii glorioaselor noastre forțe armate. Succesele în dezvoltarea economiei, științei și tehnicii au permis înzestrarea armatei și flotei cu cea mai perfecționată armă racheto-nucleară și cu alte tipuri dintre cele mai noi, de tehnică de luptă. Armamentul trupelor sovietice este la nivelul cerințelor contemporane, iar forța lor sporită de șoc și puterea de foc sînt pe de-
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f-vxr « Ho n iar Co-V;U>’ ' r rtidelor uniona-- cont'v l repu-,n.- lumireai aceea. exprimă .C.U.S.;părerea că în pre-înt nu este necesar sa se men-nă Biroul' C.C. al P.C.U.S. pen-u Federația Rusă.în continuare vorbitorul a spus : Partidul a manifestat totdeauna grijă pentru promovarea noilor cadre maturizate în munca de conducere pe linie de partid și de stat. în ce privește normele existente de reglementare a acestui proces, viața a arătat că ele nu s-au justificat. La alegerea comuniștilor în organele de conducere, principiile de selecționare a cadrelor potrivit calităților lor concrete și politice au început să fie înlocuite uneori cu considerente formale. Ca urmare, lucrători buni, care ar fi putut să muncească încă în mod activ în comitete de partid, sînt ne- voiți adeseori să părăsească munca din cadrul organelor alese.Limitarea obligatorie la doi ani a termenului de rămînere a unui comunist în funcția de secretar al organizației de bază a partidului a determinat o mare fluctuație în această funcție. în timp ce în trecut se înlocuiau anual 30—35 la sută din secretarii organizațiilor de bază, în ultimii ani această proporție a crescut la 60 la sută. Două treimi din secretari erau eliberați numai din cauza expirării termenului stabilit de Statut. Acest lucru a început să aibă o influență negativă asupra activității organizațiilor de bază ale partidului. Prevederea statutară de a se reînnoi la fiecare alegere cel puțin jumătate din membrii comitetelor orășenești, ai comitetelor raionale de partid, ai comitetelor de partid și birourilor organizațiilor de bază ale partidului a atras, de asemenea. după sine o îngustare nejustificată a cercului de lucrători maturi și cu experiență care să poată fi aleși în comitetele de partid. în legătură cu aceasta, trebuie să se examineze la Congres prevederile sus-menționate din statutul P.&U.S. După cît se pare, este rațional să se mențină în Statut numai prevederea programatică principială ca în alegerea

organelor de partid — de la organizațiile de bază pînă la Comitetul Central — să se respecte principiul reînnoirii sistematice a componenței lor și al continuității conducerii, în timp ce normele care reglementează acest proces trebuie excluse din Statut. Va fi mai just și mai democratic ca comuniștii să hotărască ei înșiși dacă, prin calitățile sale politice și prin pricepere, un membru de partid este demn de a fi menținut în componența organului de conducere al partidului.Ocupîndu-se de activitatea ideologică și educativă a partidului, raportorul a arătat: V. I. Lenin a chemat totdeauna pe membrii de partid să-și însușească neobosit teoria marxistă revoluționară și să o dezvolte în mod creator. în condițiile actuale cresc și mai mult amploarea și sarcinile muncii teoretice. Nici o societate nu a avut nevoie atât de mult de o teorie științifică ca societatea socialistă. De aceea, teoria trebuie și de acum înainte să netezească calea practicii, să asigure un mod strict științific de a aborda conducerea vieții economice și culturale a poporului sovietic.Elaborarea problemelor importante de economie și politică, filozofie și sociologie, de istorie și drept și din domeniul celorlalte științe sociale în legătură strînsă cu practica construcției comuniste constituie o sarcină primordială a oamenilor de știință sovietici. Ei sînt chemați să studieze multilateral probleme ca orientarea și caracterul procesului de formare a relațiilor sociale comuniste, perfecționarea orînduirii de stat și dezvoltarea democrației socialiste, formele și metodele de gospodărire, organizarea științifică a muncii, conținutul și metodele educației comuniste, precum și alte teme de actualitate.Trebuie să se renunțe la concepția care dăinuie la unele cadre ale noastre, care consideră că științele sociale ar avea doar o însemnătate propagandistică, ar fi chemate să lămurească și să comenteze practica. Dezvoltarea științelor sociale și introducerea în practică a recomandărilor acestora au un rol tot atât de important ca și folosirea realizărilor tuturor celorlalte ramuri ale științelor naturii în sfera producției materiale și în dezvoltarea vieții spirituale a poporului. O sarcină de onoare a oamenilor de știință este elaborarea de opere, lucrări consacrate celei de-a 50-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie și centenarului nașterii lui V. I. Lenin.Educarea omului nou sovietic constituie un rezultat principal al eforturilor depuse ani îndelungați de către partid pe tărîmul muncii ideologice. Clasa muncitoare, țărănimea colhoznică, intelectualitatea sovietică constituie un exemplu de înaltă conștiință socialistă, de muncă eroică. Principalul constă astăzi în a ridica și mai sus nivelul muncii ideologice a partidului la toate verigile. Mobilizarea oamenilor muncii la rezolvarea cu succes a sarcinilor pe linia creării bazei tehnico-materiale a comunismului, formarea concepției științifice despre lume, a moralei comuniste în rîndurile tuturor membrilor societății, educarea unei personalități multilateral dezvoltate, acestea sînt telurile muncii ideologice a partidului.în raport se arată că P.C.U.S. a- cordă o atenție de prim ordin educării tuturor membrilor societății în spiritul disciplinei conștiente, al simțului gospodăresc, al apărării și sporirii avutului obștesc.în continuare, raportorul a arătat că temelia patriei — marea Uniune Sovietică — o constituie frăția, prietenia și colaborarea tuturor popoarelor țării, comunitatea orînduirii social-economice, a sistemului politic, a ideologiei socialiste unice. Apoi el a spus : în fața noastră stau sarcini mari în ceea ce privește îmbunătățirea muncii politico-ideologice la sate. Mult timp nu s-a acordat însemnătatea cuvenită extinderii rețelei de cluburi, biblioteci, cinematografe, construcții sportive în mediul rural. Este necesar să se îmbunătățească radical educația politică și culturală a lucrătorilor de la sate, să se intensifice ajutorul acordat satului de către instituțiile cultural-educative, teatre, uniuni și organizații de creație de la orașe.După ce vorbește despre studiul teoretic al comuniștilor, raportul arată că munca ideologică este cauza întregului partid, a tuturor comuniștilor. Organizațiile de partid trebuie să perfecționeze neobosit toate formele și mijloacele de educare ideologico-politi- 6 că, să ducă munca ideologică în l mod planificat, îndreptată spre un anumit scop, să îmbunătățească coordonarea eforturilor tuturor detașamentelor frontului ideologic.în încheiere, raportorul a spus : Tot ce s-a realizat în țara noastră a fost obținut sub conducerea partidului. Dar partidul a putut E obține aceste cuceriri numai datorită muncii pline de abnegație și sprijinului neprecupețit al poporului.Eroica clasă muncitoare, glorioasa țărănime colhoznică, talentata noastră intelectualitate, bărbații și femeile, tineretul — iată cine a ' înfăptuit mărețele planuri și proiecte ale partidului, cine a topit ‘ metalul, a extras cărbunele și minereul, a creat mașinile, a semănat grîul, a construit, a sporit bogățiile patriei noastre, iar la nevoie a apărat-o cu arma în mînă împotriva invaziilor dușmanului.Poporul sovietic consideră partidul conducătorul său și organizatorul tuturor victoriilor.Permiteți-mi ca în numele Congresului, care reprezintă toate detașamentele partidului nostru de multe milioane de comuniști, să în- | credințez clasa muncitoare, pe toți j oamenii muncii, toate popoarele țării noastre multinaționale că partidul comunist își va consacra și în viitor toate forțele cauzei luptei pentru fericirea poporului și florirea patriei noastre, pentru munism, și că prin activitatea practică el va justifica marea credere a poporului sovietic.
în- co- sa în-

□
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invitația ministrului comer- exterior al Republicii Socia- România, miercuri după-La țului liste amiază a sosit în Capitală, într-o vizită oficială, ministrul comerțului al Suediei, Gunnar Lange, însoțit de funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Comerțului. în timpul șederii salejn țara noastră oaspetele va purta discuții privind intensificarea relațiilor economice dintre cele două țări.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, oaspeții suedezi au fost întâmpinați de Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, Vasile Răuță, adjunct al ministrului comerțului exterior, Titus Cristu- reanu, vicepreședinte al Camerei de Comerț, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe. A fost de față Olof Gustav Bjurts- Suediei latrom, ambasadorul București. (Agerpres) 5J

Cronica

SOSIREA AMBASADORULUI
DANEMARCEI

ÎN REPUBLICA 
SOCIALISTĂ ROMÂNIAMiercuri a sosit în Capitală Ioa- chim Henrik-Georg baron Zyt- phen-Adeler, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Danemarcei în Republica Socialistă România.
VIZITELE PRIMARILOR 

BELGIENIIon Cosma, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular al orașului București, a primit miercuri dimineață pe Lucien Cooremans, primarul orașului Bruxelles, Lode Craeybeckx, primarul orașului Anvers, și Emiel Claeys, primarul orașului Gând. Au fost de față Octav Livezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., și membri ai
A aPăruf „PROBLEMENumărul pe luna martie 1966 al revistei „Probleme economice" se deschide cu editorialul: „Agricultura cooperatistă într-o nouă etapă de dezvoltare". Urmează apoi articolul : Ridicarea pe o treaptă superioară a activității de construcții, în continuare, Dr. ROMAN MOLDOVAN, membru corespondent al Academiei, semnează articolul: Planul de dezvoltare a economiei naționale ca ilustrare a unui model în științele sociale, după care se publică articolul: Dezvoltarea transporturilor în perioada 1966— 1970, de DUMITRU SIMULESCU. Revista mai cuprinde articolele : Eficiența economică a metodelor industriale de creștere a animalelor, de GHEORGHE NECULA, Probleme privind viteza de circulație -a banilor, de V. PÎRVU și D. PA- TAPIEVICI, Tehnologia de grup — metodă eficientă de organizare a producției, de I. BUMBEA, Primele expoziții economice românești, de POP SIMION, întreprinderea industrială, industrializarea și „convergența" sistemelor economice, de M. DIMA.Rubrica : „Schimb de păreri" cuprinde studiul: Limitele faptice și spațiale ale contabilității, de Dr. I. MĂRCULESCU. în continuare, la rubrica Răspunsuri la întrebările cititorilor, Dr. M. LIVADĂ publică articolul: Diversificarea produc-

e o
Oaspeții s-auComitetului executiv, interesat despre unele probleme privind organizarea activității Sfatului popular al orașului București și despre perspectivele de dezvoltare ale Capitalei. în aceeași zi, Ion Cosma a oferit o masă prietenească. Seara oaspeții au plecat spre Iași.

★Miercuri după-amiază a sosit în Capitală, la invitația Comitetelor executive ale Sfaturilor populare ale orașelor București, Cluj, Constanța și Iași și a I.R.R.C.S., Maurice Destenay cu soția, primarul orașului Liege din Belgia, care va face o vizită în țara noastră. La sosire, pe aeroportul Băneasa, au fost prezenți reprezentanți ai Comitetului executiv al Sfatului popular al Capitalei, ai I.R.R.C.S. și ai Ambasadei Belgiei la București. (Agerpres)
ției industriale. Despre folosirea matematicii în economie, cititorii găsesc un articol: Aspecte ale cercetării științifice în domeniul calculului economic și ciberneticii economice, de I. CREȚU.Se mai publică însemnări, unde e prezent D. CÎȚU, cu articolul: Avantaje economice ale creșterii animalelor în ferme mari, precum și rubrica Critică și bibliografie.Ca documente, se publică Comunicatul Direcției centrale de statistică cu privire la dezvoltarea economiei naționale a Republicii Socialiste România în anul 1965 și în perioada 1960—1965.

AI 20 000-lea strung
* ieri

seara a sala mică o aduna-

orășenescMacovei,

C.C. alDemostene membru co-

Miercuri avut loc la a Palatului re festivă consacrată împlinirii a 60 de ani de la apariția primului număr al revistei „Viata Românească", organizată de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă și Uniunea Scriitorilor.La festivitate au participat tovarășii Florian Dănălache, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al ComitetuluiBucurești al P.C.R., Pompiliu președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, acad. Zaharia Stan- cu, președintele Uniunii Scriitorilor, Ion Stoian, șef de secție la P.C.R., Botez,respondent al Academiei, directorul revistei, scriitori, conducători ai unor publicații literare și de cultură din Capitală, redactori din presă și edituri, alți oameni de artă și cultură, un numeros public.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de tovarășul Florian Dănălache. Au luat apoi cuvîntul scriitorii Demostene Botez, Mihail Sevastos, vechi colaborator al revistei, și Șerban Cioculescu, membru corespondent

al Academiei, redactor șef al „Vieții Românești". Ei au relevat că de la apariția primului număr și pînă în 1940, cînd a fost interzisă de regimul fascist, „Viața Românească" a promovat cu consecventă valorile naționale, a ^contribuit la afirmarea unor personalități proeminente ale științei, literaturii și artei românești, militând cu pasiune pentru orientarea creatorilor către problemele principale care frămîntau masele largi populare. De-a lungul anilor, revista s-a situat pe poziția apărării libertăților democratice, a culturii progresiste, a luptat cu perseverentă împotriva fascismului și a ideologiei lui, fiind una din marile noastre publicații de cultură, o tribună a ideilor înaintate. După 1944, „Viata Românească" a publicat în paginile sale opere literare, articole și studii valoroase, adu- cînd astfel o însemnată contribuție la consolidarea culturii noastre, la crearea literaturii noi, socialiste.în încheierea manifestării, actori ai teatrelor bucureștene au susținut un recital din poeziile apărute de-a lungul anilor în paginile „Vieții Românești". (Agerpres)

La Uzina de strunguri din Arad s-a recepționat 
cel de-al 20 000-lea strung. Uzina a realizat pînă acum 
16 tipuri de strunguri, dintre care mai mult de jumă
tate au intrat în fabricație de serie în acest an. în cu- 
rînd se va trece la asimilarea unui nou tip de strung de 
mare precizie, cu comandă-program centralizată. între
prinderea realizează acum o producție de peste douăzeci 
de ori mai mare decît în anul înființării ei.• La Muzeul Doftana se apropie de sfîrșit lucrările de restaurare începute anul acesta. în aceste zile, premergătoare aniversării a 45 de ani de la crearea P.C.R.? Muzeul Doftana cunoaște o mare afluență de vizitatori.

Expoziții

în sala Galeriilor de artă ale Fondului Plastic din b'd. 
Magheru nr. 20 din Capitală s-a deschis marți expoziția 
de pictură și desen Sorin Ionescu. Astăzi, la orele 18,00, 
în sala din bd. N. Bălcescu 23 A, are loc vernisajul expo
ziției de sculptură, pictură și desen Ion Lucian Murnu. 
La 2 aprilie, în Calea Victoriei nr. 132 pictorița Victoria 
Radu va expune din lucrările sale; în aceeași zi, la Iași 
se va deschide o expoziție retrospectivă — 30 de ani de 
activitate — a pictorului Costache Agafiței.

• Zenaida Pally a plecat în Italia unde va apărea pe 
scena Teatrului de Operă din Lecce, alături de cîntărețul 
Mario del Monaco. Organistul Helmuth Plattner a plecat 
într-un turneu în R.P. Polonă; el va da două concerte 
simfonice la Katowice și recitaluri la Varșovia și Poznan.

• în sala de expoziții a filialei din Timișoara a Aso
ciației artiștilor fotografi din Republica Socialistă Ro
mânia s-a deschis o expoziție de fotografii artistice din 
R. P. Ungară. Expoziția cuprinde peisaje industriale și 
urbane, instantanee cotidiene din viața culturală și spor
tivă a oamenilor muncii, studii de portrete etc.• La Bacău și Suceava au avut loc conferințele regionale ale femeilor. Dările de seamă și discuțiile purtate au scos în evidență activitatea desfășurată de comitetele și comisiile femeilor în ultimii doi ani, au subliniat contribuția adusă de femei la viața politică, economică și social-gospodărească a regiunilor respective.

Documente inedite

Cercetînd o seamă de acte din secolul trecut, specia
liștii de la arhivele statului din Tg. Mureș au descoperit 
15 documente inedite legate de viața cărturarului arde
lean Gh. Șincai. Ele pun în lumină date interesante și 
necunoscute pînă în prezent din ultima parte a vieții 
marelui cărturar, îndeosebi în ce privește condițiile în 
care a scris vestitul său „Hronic".

Spectacol pentru iruntași 1
1Ieri seară, Consiliul local al sindicatelor din Ploiești a organizat la clubul Rafinăriei Ploiești un spectacol pentru fruntașii în muncă din oraș. în fața a peste 1 000 de invitați, 300 de artiști amatori din formațiile de dansuri, muzică populară și ușoară^ teatru, ale întreprinderilor din oraș au prezentat un program festiv.

epuizate posibilitățile de a în ajutorul uzinelor. Dar nu se poate afirma că uzi- au folosit pe deplin bogatul

de au a-50 de

„Fotbal, minut cu minut
Cuplajul din Capitala — pe stadionul „Republicii

Astăzi după amiază, în cadrul emisiunii „Fotbal, minut cu minut", 
posturile noastre de radio vor transmite alternativ aspecte de la 
toate cele șapte meciuri din cadrul etapei a XVI-a a campionatu
lui categoriei A. Emisiunea începe la ora 15,15 (programul I).

lată partidele și locurile de desfășurare : Steaua—Universitatea, 
Dinamo București—Steagul roșu (în cuplaj, cu începere de la ora 
14,15, pe stadionul „Republicii" din Capitală) ; Petrolul—Rapid 
(la Ploiești) ; Dinamo Piiești—Farul (la Pitești) ; U.T.A.—Crișul (la 
Arad) ; Siderurgistu!—C.S.M.S. (la Galaji) ; Știința Craiova—Poli
tehnica (la Craiova).

I

Randamentul mașinilor cu comandă- 
program e satisfăcător ?

Urmare din pag. I) buie sg aibă dimensiuni și proprie-măsură, ar trebui, cel puțin, să se treacă fără întârziere la traducerea documentației acestor mașini și studierea ei atentă de către un număr de ingineri care apoi să instruiască personalul de deservire.Un alt element de care depinde în mod hotărîtor folosirea judicioasă a mașinilor cu comandă program îl constituie însăși selectarea reperelor care urmează a fi prelucrate cu ajutorul acestor utilaje moderne. Aceasta se face uneori „după ochi“, fără o justificare temeinică. Asemenea situații se întâlnesc, de pildă, la uzina „Unirea“-Cluj și Uzina me- canică-Plopeni. Cred că în cazul 
fiecărui reper susceptibil a fi prelu
crat pe o mașină cu comandă-pro
gram, se impune o analiză foarte 
amănunțită, bazată pe elemente teh
nologice și economice comparative, 
care să decidă oportunitatea prelu
crării sale în acest mod. La fel de importantă este și stabilirea, de către tehnologul și planificatorul fiecărei secții, a loturilor optime și a succesiunii prelucrărilor diverselor repere pe mașinile-unelte cu comandă-program (operație care în prezent este neglijată).Rezultatele înalte în folosirea mașinilor-unelte cu comandă-program sînt condiționate, în. mare măsură, de regimurile de așchiere intensive practicate. Pentru aceasta sînt necesare însă scule de foarte bună calitate, cu o extrem de corectă geometrie a părților active. în majoritatea cazurilor, sculăriile uzinelor care au în dotare astfel de mașini nu țin însă seama de această cerință, nu acordă suficientă a- tenție confecționării și, mai ales, ascuțirii sculelor destinate a fi folosite la aceste mașini. în afară de îmbunătățirea calității sculelor, în vederea ușurării muncii reglo- rilor și pentru a scurta timpul de staționare a mașinilor în timpul reglajelor, este de mare actualitate să se prevadă dispozitive cu ajutorul cărora reglajele să se poată efectua în afara mașinilor.S-a dovedit că folosirea rațională a mașinilor-unelte cu comandă-program este nemijlocit legată și de calitatea semifabricatelor pe care le prelucrează. Ele tre-

tați fizico-mecamce constante, în unele uzine nici această cerință de bază nu este respectată. Se utilizează piese forjate sau turnate și bare laminate cu abateri dimensionale mari, cu durități diferite, cu incluziuni. Ca urmare, sculele se rup frecvent, mașinile sînt suprasolicitate. După părerea mea, toate semifabricatele reperelor 
destinate prelucrării pe mașini-unelte 
cu comandă-program ar trebui să stea 
în mod deosebit în atenția serviciilor 
mefaîurg-șef, să fie realizate pe baza 
unor tehnologii minuțios elaborate, iar secțiile primare să asigure respectarea strictă a disciplinei tehnologice de execuție a lor.

Pentru sprijinulîntreprinderilor dotate cu ma- șini-unelte cu comandă-program, Institutul de cercetări tehnologice în construcția de mașini, în colaborare cu Institutul proiectări pentru automatizări întocmit instrucțiuni practice mănunțite de folosire pentru la sută din tipurile de astfel mașini existente în întreprinderi. Nu spune nimeni că cu aceasta au fost veni nici nele material documentar ce li s-a pus la dispoziție. Se așteaptă de aceea eforturi mai susținute pentru crearea tuturor condițiilor necesare utilizării ireproșabile a acestor utilaje moderne. Cu atât mai mult cu cît în viitor întreprinderile din această ramură vor fi dotate cu noi asemenea mașini, care din capul locului trebuie folosite cu eficiență cît mai ridicată.

(Urmare din pag. I)

gistic și viziunii artistice a epocii 
noastre.

Și acum, lăsînd deoparte marile 
parcuri, să revenim la problemele 
pe care le pun anumite spații 
verzi, unele mai modeste deja exis
tente, altșle care iau naștere 
ochii noștri în preajma noilor 
sambluri 
pecie de 
și acelea 
grădini.
este vorba, în primul rînd, de înțe
legerea necesității unei preocupări 
susținute în această direcție, de 
existența unui punct de vedere e- 
xigent, care să excludă soluțiile de 
minimă rezistență, inestetice 
șablonarde.

Sînt unele spații lăsate în 
nimănui, „grădinițe" neglijate 
în inima Capitalei, ca aceea de pe 
str Clopotarii Vechi — care atestă 
un slab spirit gospodăresc. Cu pu
țină imaginație și cu mai mult in
teres, locul ar merita și ar putea 
fi lesne pus în valoare. Dar nu la 
aceste neglijențe mă refer în rîn- 
durile de față, ci la unele proble
me de ordin mai general.

O primă problemă ar fi prezența

sub 
an- 
as- 
ca

de construcții. Sînt 
aceeași însemnătate 
privind marile parcuri și 
în majoritatea cazurilor

sau

voia 
chiar

vasului cu pretenții monumentale 
care punctează adeseori spațiile 
verzi. Secolele trecute ne-au arătat 
importanța estetică a vasului în
tr-un parc. Vasul, prin prețiozita
tea materialului, prin forma și com
poziția sa, se integra arhitecturii 
unei terase de marmoră sau a u- 
nui spațiu înverzit, fiind o comple
tare peisagistică a acestuia. Fă
cute din pămînt ars, pornite de la 
forme și galburi prețioase, vasele 
au degenerat însă de cele mai 
multe ori, iar prin frecvența lor ex
cesivă, o adevărată invazie pe es
planade și partere de iarbă, au 
reușit să se banalizeze și să nu se 
mai lege de ambianța în care au 
fost așezate. Nimeni nu poate fi 
împotriva efectului unei pete cera
mice pe verdele unei pajiști, mai 
ales cînd nu se abuzează de acest 
efect. Reconsiderarea formei și a 
decorului, numărul acestor vase pe 
un spațiu verde, merită atenție.

Fundalul de construcții noi, prin 
stilul geometrizant al acestora, 
cere și alte forme de agrementare 
a spațiilor verzi Am în vedere alte 
volume, figurative sau nu, realizate 
în combinații de diverse materiale 
utilizate astăzi în construcția și în 
decorația modernă, care să se a-

• La Iași și Cluj au avut loc consfătuiri interregionale organizate de Consiliul Central al Sindicatelor în legătură cu activitatea universităților muncitorești din regiunile Bacău, Iași, Suceava, Cluj, Mureș-Autonomă Maghiară și Maramureș. Au fost prezentate referate despre tematica cursurilor, metodica predării lecțiilor și felul în care organizațiile universităților muncitorești sindicale atrag la cursurile pe oamenii muncii.
coxae cu decorul noilor fațade pe 
care se profilează. Anumite forme 
decorative în care fantezia și in
ventivitatea urmează să joace un 
rol important, alături de o inter
pretare creatoare în tehnică și rea
lizare artistică a elementelor noas
tre folclorice, pot fi concepute din 
mai multe materiale îmbinate pe 
nucleuri solide de cimenturi colo
rate sau pe osaturi de metal.

Formele ar putea permite jocuri 
de lumini și umbre pe suprafețe 
alternate, lucioase sau mate, de
corate în mozaic, în încrustați! ce
ramice sau în intarsii de marmore 
colorate, metal sau sticlă. Volu
mele realizate din planuri armo
nice sau elemente de contrast, a- 
șezate pe covorul verde al peluze
lor sau purtîndu-și silueta deta
șată și pe fundal de vegetație ar 
putea să puncteze partere însorite, 
sau să se reilecte în oglinzi de 
apă anume amenajate.

Grija pentru copii și jocurile lor 
face ca printre volumele căutate 
să se găsească și forme — le-aș 
zice sportivo-atractive — ca tobo
gane, labirinte și atîtea altele, rea
lizate în culori vesele, care să se 
acorde cu toate vîrstele copilăriei. 
Crearea unor astfel de volume 
cade în sarcina arhitecților și a 
decoratorilor.

Nu știm dacă multe orașe se pot 
lăuda cu suficiente fîntîni publice 
și oglinzi de apă. Bucureștiul, cu 
clima pe care i-o cunoaștem, în 
afara salbei de lacuri de la nord 
și de puținele fîntîni monumentale 
pe care le posedă, simte nevoia 
unui număr sporit de fîntîni, mari 
și mici, care prin jocul lor de ape 
să aducă pe timpul verii răcoarea 
mult dorită. Deși știm că o aseme
nea realizare ar implica pentru e- 
dili dificultăți tehnice serioase și ar 
necesita investiții, considerăm că 
problema rămîne totuși deschisă, 
în perspectivă.

Pentru aceleași considerente de 
climă, scuarurile șl micile spații 
verzi au nevoie de soare, dar și de 
umbră pe care numai o plantație 
serioasă o poate obține. La umbra 
boschetelor ar putea să apară sta
tui figurative, compoziții cu subiec
te care să predispună la medita
ție și care, prin măiestria facturii 
lor și forța de transmitere artistică, 
să constituie un model de educa
ție estetică.

înmulțirea construcțiilor noi im
plică creșterea continuă a unor an
sambluri urbanistice, în care spa
țiile verzi și micile parcuri aducă
toare de liniște și relaxare își au 
importanța lor. Să nu neglijăm 
ambianța acestor construcții și re
sursele de frumusețe pe care le 
reprezintă spațiile verzi.

s-a întors în Capitals 
actrița Irina Petrescu, care s-a 
bucurat de aprecieri elogioase 
ia Festivalul cinematografic 
internațional de la Mar del 
Plata. La acest festival, filmul 
românesc „Duminică la ora 6” 
a primit și o a doua distincție : 

Premiul special al criticii

PRONOEXPRES
La tragerea concursului Pronoex- 

pres nr. 13 din 30 martie 
fost extrase 
numere : 16 
de rezervă ;
714 672 lei.

1966 au 
din urnă următoarele 
6 26 32 39 24. Numere 
28 37. Fond de premii ;

CUM VA FI VREMEA

Timpul probabil pentru următoa
rele trei zile : 1, 2 și 3 aprilie. In 
tară : Vremea se încălzește treptat. 
Cerul va fi temporar noros. Vor 
cădea ploi izolate. Vînt potrivit 
din sectorul vestic. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 
2 și plus 8 grade, iar maximele 
între 10 și 18 grade. In București : 
Vremea se încălzește treptat. Cerul 
va fi temporar noros. Vînt potrivit 
din sectorul vestic. Temperatura 
ușor variabilă.



Un nou memorandum: LA 1 IULIE

3

N.A.T.O.FORȚELE MILITARE I
y

„Criza din N.A.T.O. — a transmis miercuri comentatorul agenției 
France Presse, Raymond Hubert — a fost marcată în ultimele 24 de ore de 
două noi elemente : luarea de atitudine a celor 14 parteneri ai Franței, a 
căror poziție s-a înăsprit, și memorandumul francez care precizează ca
lendarul dezangajării franceze".

! Din Paris s-a anunțat că miercuri 
guvernul francez a adresat un nou 
memorandum S.U.A, Angliei, R. F. 
Germane și Italiei, în care se aduc 
următoarele precizări :

FRANȚA A HOTARÎT SA STA
BILEASCĂ TERMENUL DE 1 IULIE 
1966 PENTRU RETRAGEREA FOR
ȚELOR TERESTRE ȘI AERIENE 
FRANCEZE AFECTATE COMAN
DAMENTULUI ALIAT, STAȚIONA
TE ÎN R.F.G. LA ACEEAȘI DATA 
URMEAZĂ SA SE RETRAGĂ ȘI 
PERSONALUL FRANCEZ AFECTAT 
COMANDAMENTELOR ALIATE 
INTEGRATE STABILITE IN EURO
PA CENTRALA, GRECIA ȘI TUR
CIA, PRECUM ȘI COMANDA
MENTELOR SUBORDONATE A- 
CESTORA. Se hotărăște, de a- 
semenea, retragerea elemente
lor franceze afectate statelor 
majore aliate (Shape și co
mandamentul din Europa centra
lă), precum și din colegiul 
N.A.T.O., ceea ce va duce la în
depărtarea de po teritoriul Fran
ței a sediilor acestui organism.

Guvernul francez este gata să dis
cute celelalte probleme care s-ar 
putea pune, într-un cadru bilateral 
sau multilateral, în special în legă
tură cu viitoarea colaborare a 
Franței cu organismele militare ale 
N.A.T.O.

în pasajele adresate Statelor 
Unite și Canadei e indicată 
DATA DE 1 APRILIE 1967 ca vala
bilă pentru a duce la capăt ope
rațiunile necesare pentru transfera
rea statului major al forțelor ameri
cane din Europa occidentală, care 
își are în prezent sediul în Franța, 
precum și a diverselor instalații 
militare terestre și aviatice ale 
S.U.A. de pe teritoriul francez. 
Aceeași precizare se face și Ca
nadei.

® Tot miercuri guvernul francez a 
făcut primul său demers formal pe 
lîngă guvernul S.U.A. — țara depo
zitară a acordurilor N.A.T.O. —- în 
legătură cu planurile sale legate 
de N.A.T.O., denunțînd cu un pre-

a co
aiede Ia

aviz de un an- protocolul privind 
prezența pe teritoriul Franței 
mandamentelor generale 
N.A.T.O.După reuniunea de marțiParis la sediul N.A.T.O. a celor 14 parteneri ai Franței agenția Reuter a transmis : „Statele Unite, se află din surse americane, sînt hotărîte să conteste juridic cererea Franței de evacuare a bazelor americane de pe teritoriul francez". Aceeași agenție a anunțat: „Statele Unite și aliații lor din cadrul N.A.T.O. au constituit un grup care să studieze consecințele acțiunii franceze. Ei au hotărît să ceară Franței să suporte costul integral al transferului instalațiilor militare, apreciat la 500 000 000—1 000 000 000 dolari.

în primul rînd, de a se asi- 
prețuri stabile și echitabile 
materiile prime și produsele 
pe care statele lafino-ame- 
le exportă îndeobște. De a- 

remarcă ziarul

In obiectivul reporterilor : demonstrație la Hue împotriva regimului de la 
Saigon. în centru — generalul Thi, care a trecut în opoziție față de gu

vernul sud-vietnamez

Presa braziliană consideră că eșe
cul recentei conferințe din Panama 
a Organizației Statelor Americane 
se datorește „politicii intransigente" 
a S.U.A. Ziarele arată că de la ul
tima conferință a acestei organizații 
(noiembrie 1965), atitudinea S.U.A. 
a devenit și mai negativă față de 
revendicările economice ale state
lor sud-americane. Cerința acestora 
a fost, 
gura 
pentru 
agrare 
ricane 
semenea — cum 
vest-german „Frankfurter Allgemei- 
ne”, țările respective au cerut ca 
S.U.A. să se angajeze să nu mai 
vîndă surplusurile agrare pe piețele 
mondiale pentru a nu face concu
rență statelor latino-americane în 
emisfera apuseană. Reprezentanții 
S.U.A. au refuzat să recunoască 
justețea acestor revendicări, ceea 
ce a stîrnit noi nemulțumiri în rîn
durile partenerilor lor din O.S.A.

u S3

Parodie
electorală
în Africa de Sud

NEW YORK 30 (Agerpres). — Comitetul special O.N.U. pentru codificarea principiilor de internațional, referitoare la țiile prietenești și cooperarea state, a continuat discutarea cipiului abținerii de la amenințarea cu forța și a folosirii ei în relațiile internaționale. în cu- vîntul său reprezentantul român, dr. Ion Covaci, a subliniat necesitatea ca în formularea acestui
ECUADORUL
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Kilkee

militare 
de mai sus 
ii izolate, 
american

americane, 
sînt depar- 
Cunoscutul 
dr. Ralph

Palomares
și acum

O știre transmisă de agenția 
Associated Press în buletinul 
său de ieri ne reține atenția.

Pe coasta de vest a Irlandei, 
în localitatea Kilkee, a fost des
coperit un corp cilindric, care 
se presupune că s-ar fi aflat 
pe bordul submarinului atomic 
american „Thresher" scufundat 
cu trei ani în urmă în apropie
re de coasta irlandeză, cu 129 
de persoane la bord. Pe cilin
dru se poate citi inscripția : 
„S.U.A.-Thresher... radio-activ".

Aceasta, în timp ce, potrivit 
știrilor transmise de alte agenții 
de presă, cercetările întreprinse 
pentru recuperarea din adîncul 
Mării Mediterane a bombei 
„pierdute" în urma catastrofei 
avionului american cu încărcă
tură nucleară la bord, prăbușit 
deasupra coastei spaniole, nu 
au dat încă un rezultat efectiv. 
După ce s-a anunțat că un o- 
biect presupus a fi această bom
bă a fost identificat la o adîn- 
cime de 750 de metri, în drep
tul localității devenite faimoasă 
Palomares, operațiunea propiiu- 
zisă de recuperare se amînă 
din zi în zi sub pretextul timpu
lui nefavorabil sau al unor „di
ficultăți neprevăzute, intervenite 
pe parcurs”.

La citirea acestor relatări, 
gîndurile ni se îndreaptă din 
nou, în mod firesc, spre peri
colul radiațiilor atomice ema
nate de „obiectele" pierdute de 
unitățile 
Cazurile 
te de a 
atomist 
Lapp a declarat că el cunoaște 
cel puțin zece incidente nucle
are de același fel cu cel de la 
Palomares, petrecute chiar pe 
solul S.U.A. Pericolul semnalat 
este deci foarte real, iar ade
vărata lui gravitate constă în 
aceea că orice incident al uni
tăților nucleare americane se 
poate solda nu numai cu sim
ple radiații — care constituie 
și ele o sursă de primejdie pen
tru viata oamenilor — dar și cu 
o explozie nucleară cu conse
cințe catastrofale.

Toate acestea subliniază ne
cesitatea și urgența măsurilor 
cerute de opinia publică de 
pretutindeni pentru eliminarea 

‘hotărîtă a acestor pericole.

drept rela- între prin-

DUPĂ ÎNLĂTURAREA

principiu să se țină seama de evenimentele survenite de la adoptarea Cartei Națiunilor Unite și de cerințele vieții internaționale actuale. El a menționat că noțiunea de forță în dreptul internațional contemporan nu poate fi limitată numai la forța armată. în formularea principiului menționat ar trebui să se prevadă, de asemenea, că presiunile economice, politice sau de altă natură îndreptate îm- ■ potriva integrității teritoriale și a independenței politice a unui stat sînt contrare dreptului internațional contemporan. Reprezentantul țării noastre a subliniat caracterul just al luptei popoarelor pentru eliberarea lor națională de sub dominația colonială și a arătat că a- ceasta constituie exercitarea dreptului lor legitim la autoapărare.
(Agerpres). — Fostul 
finanțe al Ecuadoru-

QUITO 30 
ministru de 
lui, Clemente Yerovi Indaburo, a 
fost ales în unanimitate președinte 
provizoriu al tării, în cursul unei 
ședințe cu participarea liderilor 
politici, militari și civili. Numirea 
a avut loc Ia cîteva ore după ce 
junta militară și-a prezentat de
misia și a părăsit tara.Indaburo a invitat populația la restabilirea calmului. Știrea căderii juntei militare, care instaurase timp de trei ani un regim dictatorial în țară, a fost primită cu entuziasm de păturile largi ale poporului ecuadorian. .Conducătorii militari, care au primit demisiile individuale au ordonat celor 62 de arestați în redeschiderea • posturilor de radio închise de fostul regim și au anunțat restabilirea deplină a drepturilor civile.

ale membrilor juntei, eliberarea imediată a fruntași ai studenților cursul demonstrațiilor,

Azi au loc alegerile parlamenta
re în Anglia. Dintre cei 1707 candi
dați prezentați de diferitele partide 
politice, urmează să fie aleși cei 
630 membri ai Camerei Comunelor. 
In fața urnelor sînt așteptați circa 
30 milioane de alegători.

Licitația electorală a fost înver
șunată și fiecare candidat a făcut 
risipă de promisiuni. Se pare că 
dintre acestea, problema dificultă
ților din economia națională s-a im
pus în centrul dezbaterilor. Conser
vatorii reproșează laburiștilor că 
„buna situație economică* pe care 
le-au lăsat-o în toamna lui 1964 a 
fost adusă acum în pragul „falimen
tului național* (Edward Heath). La 
rîndul lor, laburiștii au aruncat toa
tă vina asupra conservatorilor, a- 
mintind că la formarea guvernului 
Wilson au primit moștenirea unui 
deficit comercial de 800 milioane 
lire și asumîndu-și meritul de a-1 
fi redus la jumătate în numai 18 
luni de guvernare (potrivit promi
siunilor laburiste, deficitul balan
ței de plăți ar urma să fie com
plet acoperit la sfîrșitul acestui an, 
perspectivă asupra căreia cercu
rile economice proconservatoare 
exprimă serioase îndoieli).

în necontenitul schimb de salve, 
cea mai utilizată muniție au con
stituit-o datele statistice, invocate 
„pentru a demonstra orice”, cum a 
scris ziarul „Scotsman*. Incercînd, 
de pildă, să justifice tendința scum
pirii costului vieții, laburiștii au 
comparat ultimele zece luni cu cele 
zece corespunzătoare ale prece
dentului guvern, în timp ce adver
sarii lor au luat ca termen de com- . 
parație ultimele 17 luni, — fiecare 
recurgînd astfel la cifrele ce le sînt 
„favorabile". Controversa a avut 
însă o semnificație mai mult aca
demică pentru alegătorul simplu, 
care constată, în practica zilnică 
— propria sa statistică — scăderea 
puterii de cumpărare a lirei, creș
terea prețurilor, ponderea tot mai 
mare a impozitelor directe și indi
recte. Față de mult criticatul bilanț 
conservator din trecut, laburiștii au

Unități de „elită 
saigoneze s-au alăturat 
Armatei de eliberare

In noaptea de 23 spre 24 mar
tie, Ia 30 de km nord de Sqigon, 
unități ale unui regiment de 
tancuri din regiunea militară 
Saigon — socotit regiment de „eli
tă" al regimului saigonez — s-au 
răsculat și, după o luptă îndirjitâ, 
s-au alăturat trupelor Armatei de 
eliberare.

Postul de radio „Eliberarea* al 
patrioților sud-vietnamezi a comu
nicat :

Răscoala a fost pregătită din 
timp. Atunci cînd regimentul 1 de 
tancuri a primit ordinul de a des
fășura o amplă operație de repri
mare a partizanilor, organizatorii 
răscoalei au luat hotărîrea de a 
trece la acțiune. In seara respec
tivă, la orele 19,30 (ora Sai- 
gonului), soldații și ofițerii cu 
stare de spirit patriotică ai regi
mentului au atacat pozițiile arma
tei marionetă. în ajutorul răscula- 
ților au venit, din primele momen
te, partizanii, iar apoi unități regu
late ale Armatei de eliberare. De
venind stăpînl pe situație în dis
pozitivul unităților de tancuri, sol-

dațli și ofițerii răsculați au atacat 
puternicele garnizoane de infante
rie din apropiere.

în aceeași noapte a avut loc o 
întîlnire emoționantă între unități 
de avangardă ale Armatei de eli
berare și soldați! și ofițerii răscu
lați. Acum ei luptă împreună îm
potriva agresorilor americani și a 
acoliților lor.® HANOI. Ministerul Afacerilor Externe al R. D. Vietnam a dat publicității o declarație în care condamnă guvernul vest-german pentru sprijinul acordat guvernului S.U.A. în războiul de agresiune din Vietnamul de sud.Misiunea de legătură a înaltului comandament al Armatei populare vietnameze a trimis un mesaj Comisiei internaționale de supraveghere și control în Vietnam, în care protestează energic împotriva violării teritoriului R. D. Vietnam la 29 martie, de către numeroase formațiuni de avioane de luptă americane, care au mitraliat și bombardat centre populate și obiective economice din provincia Quang Binh.

In Republica Sud-Africană s-au 
desfășurat ieri alegeri parlamen
tare. La scrutin au participat 1,8 
milioane de alegători, reprezen- 
tînd exclusiv populația de ori
gine europeană formată din 
3 250 000 de oameni. Potrivit le
gilor rasiste existente în R.S.A, 
în parlament nu pot fi aleși oa
menii de culoare, adică africanii 
și metișii, deși aceștia constituie 
majoritatea populației. In Africa 
de Sud trăiesc peste 10 milioane 
de africani și 1,5 milioane de 
metiși. Potrivit acelorași legi, 
majorității covîrșitoare a popu
lației îi sînt „rezervate* 4 locuri 
în parlament, fiind reprezentată 
de deputafi albi.

Bătălia principală pentru ocu
parea celor 166 de locuri în Adu
narea națională s-a dat între 
partidul nationalist al lui Ver- 
woerd, aflat neîntrerupt la putere 
din 1948, și partidul unit condus 
de către Villiers Groff. Observa
torii consideră ca sigură cîștiga- 
rea acestor alegeri de către par
tidul lui Verwoerd, care de alt
fel șl-a prezentat 154 de candi
dați în timp ce adeversarul său 
principal doar 141 de candidați. 
Intre ele nu există deosebiri e- 
sentiale privind politica discri
minării rasiale. Dintre partidele 
progresist și liberal, supuse re
presiunilor din partea autori
tăților pentru politica lor de 
„colaborare multirasială*, numai 
primul a avut posibilitatea să 
prezinte o listă de candidați.

Campania electorală, ca șl a- 
legerile, s-au desfășurat în con
dițiile intensificării represiunilor 
polițienești împotriva tuturor ce
lor care se opun politicii de dis
criminare rasială.

TIRANA

Ambasadorul 
român primit 

de Enver Hodja 
și Mehmet ShehuTIRANA 30 (Agerpres). — în legătură cu plecarea sa definitivă din R. P. Albania, ambasadoru extraordinar și plenipotențiar : Republicii Socialiste România Tirana, Gheorghe Velcescu, a fos primit miercuri de Enver Hodja, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncii din Albania. In cursul aceleiași zile, Gheorghe Velcescu a fost primit de președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Albania, Mehmet Shehu. întrevederile s-au desfășurat într-o atmosferă cordială.

CONVORBIRILE
AMERICANO-INDIENE
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năvălise în Univer-QUITO : După căderea juntei, unitatea militară care 
sitate părăsește incinta

marcat cîteva puncte cu realizări 
ca majorarea pensiilor, con
trolul chiriilor, gratuitatea unor 
medicamente, o ușoară scădere a 
șomajului în martie ; în unele 
cercuri politice, dar mal ales în 
rîndurile maselor de alegători cu 
vederi prolaburiste s-au semnalat 
și sentimente de dezamăgire, atît

Harold Wilson a precizat că labu
riștii nu vor face acest pas decît 
dacă vor fi respectate interesele 
esențiale ale Marii Britanii și ale 
țărilor Commonwealthului.

O întrebare continuă să frămîn- 
te cercurile politice britanice — 
care este motivul real al noii ati
tudini franceze ? Unii afirmă că

A
I

alegeri
față de neglijarea unor promisiuni 
mai recente — modernizarea indus
triei, dezvoltarea tehnică, ușurarea 
poverii impozitelor — cît și față de 
amînarea unora mai vechi : națio
nalizarea metalurgiei, reducerea 
cheltuielilor militare.

în toiul campaniei electorale, pe 
care multe ziare o declaraseră 
monotonă și banală, a survenit o 
subită animare, în urma declara
țiilor franceze prezumate a înlesni 
o apropiere britanică de Piața co
mună. Liderul conservator Edward 
Heath a sesizat momentul, pentru 
a se afișa imediat ca entuziast 
pledant al aderării la C.E.E. „la 
primul prilej favorabil", în timp ce

slăbirea veto-ulu) francez ar fl o 
consecință a înrăutățirii relațiilor 
dintre Paris șl Bonn și că prezența 
Marii Britanii în Piața comună ar 
fi, în concepția Parisului, o contra
pondere față de Germania occiden
tală, care tinde să devină princi
palul aliat al S.U.A. în Europa. Ipo
teza pare surprinzătoare, dat fiind 
că pînă acum se bănuia contra
riul : Anglia și R.F.G. constituiau 
pericolul potențial al unei poziții 
anti-franceze în cadrul Pieței comu
ne întrucît ambele urmăresc să-și 
asigure libertatea de a achiziționa 
produsele agricole de pe alte 
piețe, la prețuri mai convenabile, 
ceea ce contravine intereselor 
agriculturii franceze.

Precipitata pronunțare pro-euro- 
peană a liderului conservator — se 
spune și se scrie aici — ar putea 
avea efecte opuse celor scontate 
și anume, în loc de o creștere a 
voturilor, o împuținare a lor. Ale
gătorii ar putea constata — după 
unii comentatori — că politica la
buristă ar fi mai apropiată de in
teresele tradiționale britanice.

Partidul Comunist din Marea 
Britanle prezintă candidați în 57 de

Scrisoarea adresată
de Walter Ulbricht
lui Eugen GerstenmaierBERLIN 30 (Agerpres). — A- genția A.D.N. anunță că Walter Ulbricht, președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane, a adresat la 21 martie lui Eugen Gerstenmaier, președintele Bundestagului vest-german, o scrisoare în care îl informează despre cererea R.D.G. de a fi primită în Organizația Națiunilor U- nite. Scrisoarea mai cuprinde propunerea președintelui Consiliului de Stat al R.D.G. privind inițierea unor convorbiri între Camera Populară a R.D.G. și Bundestagul vest-german.
circumscripții. In campania electo
rală, reprezentanții partidului au 
arătat că dificultățile existente în 
economia Angliei sînt o urmare a 
uriașelor cheltuieli militare și a in
vestițiilor de capital particular 
peste hotare. Ei au cerut măsuri 
ferme față de marele capital și na
ționalizarea principalelor ramuri 
ale economiei. Anglia, au arătat 
ei, are nevoie de o politică externă 
independentă care, printre altele, 
să pună capăt sprijinului acordat 
S.U.A. în agresiunea acestora în 
Vietnam.

con-
în

Aceste idei au fost expuse și la 
televiziune de John Gollan, secre
tarul general al partidului comu
nist. In cuvîntarea sa el a declarat 
printre altele : „Noi propunem ma
jorarea salariilor și a pensiilor, 
sistarea creșterii prețurilor. în ca
zul în care Anglia ar reduce chel
tuielile pentru scopuri militare și 
volumul investițiilor de capital în 
străinătate, ea ar putea să lichide
ze deficitul balanței de plăți și să 
mărească alocațiile pentru 
strucția de locuințe și școli,
acest mod ar exista' fonduri sufi
ciente pentru mărirea pensiilor. Ce
rem, de asemenea, să fie readuse 
în țară trupele britanice și să se 
acorde popoarelor din țările colo
niale dreptul de a-și conduce sin
gure treburile lor". Apariția sa la 
televiziune este considerată aci ca 
un succes de seamă al mișcării 
muncitorești din Anglia, întrucît ast
fel partidul s-a putut adresa pentru 
prima oară direct unui mare număr 
de alegători.

De partea cui sînt șansele în a- 
legerile de joi? Potrivit repetatelor

WASHINGTON 30 (Agerpres). — La sfîrșitul convorbirilor dintre primul ministru al Indiei, Indira Gandhi, și președintele S.U.A., Lyndon Johnson, un comunicat o- ficial arată că au fost discutate problemele legate de dificultățile de ordin economic cărora India trebuie să le facă față. Se mai subliniază că s-a făcut o trecere în revistă a ultimelor evenimente din Asia de sud-est, inclusiv a problemei vietnameze. într-o conferință de presă, Indira Gandhi a declarat că „Conferința de la Geneva ar putea să ofere o ieșire din situație și mecanismul pentru 
o revenire la masa tratativelor". In calitate de președinte al Comisiei internaționale de supraveghere și control, a spus ea, India „este ori- cînd dispusă să joace un rol constructiv în continuarea încercărilor de a se restabili pacea în Vietnam".
sondaje în opinia publică, laburiș
tii ar deține întîietatea, cu o ma
joritate destul de mare, care 
le-ar asigura o confortabilă guver
nare pentru următorii cinci ani. 
Conservatorii au depus eforturi 
disperate pentru a recupera din 
handicap, atacînd pe toate frontu
rile și cu toate forțele. S-a ajuns 
chiar la punctul în care ei au ris
cat o atitudine apreciată ca „anti- 
americană”, imputînd laburiștilor 
o dependență prea mare față de 
S.U.A.

în cercurile politice șl de presă 
de aci se spune că, într-o anumită 
măsură, liderii laburiști au ajuns 
să apere puncte de vedere „con
servatoare" — ca cele privind Pia
ța comună, polițica la est de Suez, 
Rhodesia — în timp ce conservato
rii par a se fi situat pe poziții mai 
„radicale*. Cei ce semnalează 
această „schimbare de roluri” îi 
găsesc explicația în faptul că „po
litica celor două partide nu este 
proiund diferită’ („Observer"). 
Același săptămînal afirmă că în 
cercurile politice conservatoare 
este de pe acum acceptată ideea 
unei victorii laburiste, la o diferen
ță de circa 40 de mandate. „Con
servatorii, scrie „Observer”, se aș
teaptă numai la o înfrîngere, dar 
nu la un dezastru”. Ținînd seama 
de asemenea împrejurări, liderii 
liberali și-au luat ca temă perma
nentă ideea că pentru menținerea 
echilibrului parlamentar ar fi ne
cesară o mărire a numărului de 
deputați liberali. Ultimele sonda
je, în ajunul votării, prezic o ma
joritate laburistă de cel puțin o 
sută de mandate în viitorul parla
ment, 
plasări 
local, 
Asupra
preliminare, scrutinul de astăzi va 
decide.

ECOURI LA RECENTA 
DECLARAȚIE 
A GUVERNULUI 
VEST-GERMANBONN 30 (Agerpres). — Cancelarul Erhard a anunțat în Bundestag că guvernul vest-german a adresat tuturor guvernelor cu care întreține relații oficiale un document privind țelurile politicii externe a R.F.G. El a precizat că a- cest document urmează a fi remis și unui număr de țări cu care R.F.G. nu a stabilit relații diplomatice. Documentul cuprinde poziția guvernului vest-german referitoare la problemele reunificării Germaniei și ale înarmării nucleare.Se menționează că textul documentului a fost aprobat de partidele politice reprezentate în Bundestag. în cadrul unei scurte dezbateri parlamentare, reprezentantul opoziției social-democrate, Herbert Wehner, a relevat că documentul guvernului ar put< „să provoace decepție" în alteîn timp ce guvernele S.L>r-d_ c’ Angliei au ținut să aprobe promptitudine documentul v german, comentatorii de preș' exprimat o serie de rezerve ii portante. „După părerea observi torilor, scrie agenția Franca Presse, documentul nu constituie o cotitură a diplomației veșt-ger mane. El confirmă mai curînd ci Bonnul nu intenționează să-și revizuiască concepțiile tradiționale îh problema reunificării și în aceea a frontierelor".Influentul ziar britanic „Times" caracterizează nota guvernului vest-german ca „dezamăgitoare". „Sînt reluate, scrie „Times", toate argumentele vechi împotriva recunoașterii frontierei poloneze (Oder—Neisse). Mai departe, ziart^ „Times", după ce reamintește ca Germania occidentală „promite c își va da consimțămîntul la un > cord cu privire la reducerea n. mărului de arme nucleare în E’ ropa", observă că această prom siune este urmată - imediat de r zerve, „prin cererea obișnuită r orice asemenea acord să fie 1 gat de progrese în soluționări problemelor politice din Europ centrală".Ziarul elvețian „Neue Ziirichf Zeitung", analizînd inițiativa Bont ului, remarcă faptul că în nc R.F.G. „răzbate grija cu ca Bonnul evită adevăratul punct O' tic și anume participarea la ț tențialul nuclear. Aceasta însean că acum, ca și în trecut, Republ- Federală revendică un „statut" n’ clear sub o formă oarecare și nu poate admite concesii de ai natură în schimbul renunțării . aceste revendicări".Comentînd documentul vest-german, agenția TASS consideră că nu se poate da crezare declarațiilor privitoare la dragostea de pace a guvernului R.F.G., atît timp cît acesta nu va fi recunoscut ca definitive actualele frontiere de stat din Europa. Agenția apreciază că „cuvintele și faptele guvernului R.F.G. se află într-o flagrantă contradicție". Ziarul polonez „Try- buna Ludu" este de părere că acțiunea diplomatică a Bonnului ilustrează „o strategie lamentabilă", care, potrivit unui alt cotidian polonez, „Glos Pracy", îmbină „multe cuvinte despre pace cu. pretenții revanșarde asupra granițelor din 1937“. Ziarul cehoslovac „Rude Pravo" consideră, la rîndul său, că documentul vest-german reprezintă „un efort de a micșora lipsa de încredere față de R.F.G.".

deși nu sînt excluse de- 
de ultimă oră pe plan 

inclusiv factorul surpriză, 
tuturor acestor calcule

Liviu RODESCU

WALL STREET

VIE BARE DE SCĂDERE 
A ACȚIUNILOR

Agențiile de presă au anunțat că în 
dimineața de 30 martie, la Bursa din 
New York s-a înregistrat o vie mișcare 
de scădere la valorile industriale, accen- 
tuînd net pe aceea înregistrată cu o zi 
înainte Ia Bursa din San Francisco. 
Agenția Associated Press subliniază că 
este vorba de o reacție la declarația 
președintelui Johnson în legătură cu po
sibilitatea ca, în mai puțin de o lună, 
să fie cerută Congresului aprobarea 
pentru o nouă majorare a Impozitelor 
cu aproximativ cinci miliarde dolari. 
Această măsură ar urma să combată 
presiunile inflaționiste.
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