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ZILE DE ÎNTRECERE

ÎN TREI MARI UZINE

BUCUREȘTENE

Drumul metalului
într-una din zilele trecute am 

Identificat oțelul Hunedoarei la U- 
zinele „Republica“ din Capitală ; pe 
capătul țaglelor, bare lungi de oțel, 
erau însemnate numerele șarjelor :

nite în general în bune condiții. 
Termenele de livrare au fost respec
tate, calitatea țevilor a fost îmbună
tățită. Pentru asemenea aprecieri au

VIZITA ÎN R. P. ROMÎNĂ
A TOVARĂȘULUI N. V. PODGORNÎI

In ziua de 27 iulie, tovarășul Niko
lai Podgornîi, membru al Prezidiu
lui și secretar al C.C. al P.C.U.S., a 
sosit în Republica Populară Romînă, 
într-o vizită de prietenie, și a avut 
la Eforie o întrevedere cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.R. La întreve
dere au luat parte tovarășii Gheor
ghe Apostol, Emil Bodnăraș și Nico
lae Ceaușescu, membri ai Biroului

Politic al C.C. al P.M.R. A asistat 
ambasadorul U.R.S.S. la București, 
tovarășul I. K. Jegalin.

Discuțiile au decurs în spirit cor
dial, tovărășesc.

în ziua de 28 iulie, tovară
șul N. V. Podgornîi s-a înapoiat în 
U.R.S.S.

Atît la sosire cît și la plecare, to
varășul N. V. Podgornîi a fost înso
țit de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

PARIS 28 — Trimisul special A- 
gerpres, M. Moarcăș, transmite : 
Marți la ora 11, ora Parisului, pre
ședintele Franței, Charles de Gaulle, 
a primit la palatul Elysée pe pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, Ion Gheorghe Maurer.

La plecare, la solicitarea ziariști
lor, președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne a făcut urmă
toarea declarație :

Dăm o mare prețuire atenției pe 
care președintele Republicii France
ze, Excelența sa Charles de Gaulle, 
ne-a dovedit-o onorîndu-ne în 
timpul șederii noastre în Franța cu

o întrevedere pe care o considerăm 
rodnică.

Am avut plăcerea să transmit pre
ședintelui de Gaulle, eminentă 
personalitate a epocii noastre, salu
tul cordial al președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Populare 
Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
care și-a exprimat convingerea că 
relațiile dintre Romînia și Franța 
vor marca noi progrese în interesul 
reciproc al celor două țări.

Sînt deopotrivă fericit să constat 
că impresia pe care ne-a făcut-o 
președintele Republicii Franceze în 
cursul întrevederii de astăzi nu face

decît să confirme stima și conside
rația noastră față de președintele de 
Gaulle.

Am avut, de asemenea, satisfacția 
să constat în timpul întrevederii că 
guvernul francez împărtășește punc
tul de vedere al guvernului romîn, 
potrivit căruia, deși Romînia și 
Franța sînt țări cu sisteme social- 
economice diferite, există, pornind 
de la realitățile specifice ale fiecă
reia dintre țări, posibilitatea de a 
dezvolta tot mai mult relațiile lor și 
că dezvoltarea acestor relații este o 
contribuție la marea cauză a păcii 
și a colaborării internaționale.

82 655, 81 955, 82 724, 82 870 — și men
țiunea : Hunedoara. în halele uzinei 
bucureștene, metalul răcit avea să-și 
recapete din nou temperatura înaltă, 
strălucirea.

în aceste zile de întrecere avînta- 
tă în cinstea celei de-a XX-a ani
versări a eliberării patriei, urmărind 
drumul țaglelor și apoi al țevilor la 
laminoarele Uzinelor „Republica“, la 
Uzinele „Grivița roșie“ și „Vulcan“ 
din Capitală — uzine care colaborea
ză între ele — am putut cunoaște 
mai bine pe mulți din oamenii 
care-și trec din mînă în mînă meta
lul. Prin intermediul lui, flacăra în
trecerii socialiste se transmite de la 
om la om.

Uzinele „Republica”

La expediție
Hala laminoarelor Uzinelor -„Re

publica“. Dacă n-ai lua în seamă a- 
gregatele care te înconjoară, cuptoa
rele în care flăcările încălzesc meta
lul. liniile de laminoare, ai putea 
socoti hala un triaj acoperit cu bolți 
luminoase din sticlă. Pe linia întîia 
sînt descărcate țaglele, pe linia a 6-a 
vagoanele încărcate cu țevi sînt gata 
să-și ia zborul. între liniile 1 și 6 se 
desfășoară procesul de fabricare a 
țevilor.

Ne-am oprit la linia 6, la depozi
tul de expediție al vagoanelor. Pe 
lungimea căii ferate sînt stivuite 
țevile. Podul rulant aleargă de la 
un capăt la altul al liniei, ridică în 
cîrligul macaralei pachetul de țevi, 
le așterne pe un „pat“ unde sînt 
măsurate pentru ca apoi să le în
carce în vagoane. Zilnic sînt încăr
cate aici cu țevi 35—40 de vagoane.

Colectivul uzinelor și-a majorat 
angajamentul luat inițial în cinstea 
zilei,de 23 August. Printre altele, el 
și-a propus să producă peste plan 
pînă în ziua măreței sărbători, în loc 
de 2 000 tone țevi finite, 2 800 
tone de țevi. Pînă acum s-au și pro
dus peste plan mai bine de 2 700 
tone de țevi. Ce înseamnă acest plus 
de produse ? Tovarășul A. Dumi
trescu, șeful serviciului vînzări, ne-a 
făcut un calcul. Producția li
vrată de la începutul anului peste 
prevederile planului echivalează cu 
100 km de burlane de extracție pen
tru foraj ; sau dacă ar fi să fie repre
zentată prin sortimentul de țeavă cu 
cel mai mic diametru fabricat în u- 
zină. lungimea acesteia ar trece de 
27 000 km.

Pe zi ce trece, cele 8 ore de la 
expediție cîștigă în greutate. Un 
exemplu concludent : în primele 15 
zile din luna aceasta s-a produs cît 
anul trecut în 17.

Există însă și un alt argument 
care arată cît de mari sînt pașii tă
cuți de colectivul uzinei. în inde
xul alfabetic al întreprinderilor cu 
care uzina are contracte figurează 
520 de nume de beneficiari de țevi. 
Obligațiile contractuale atît la tonaj, 
cît și pe sortimente au fost îndepli-

Metalul prelucrat de lamlnoriștii Uzinelor „Republica"

Țevile montate de metalurgiștii de 
la „Vulcan"

subscris numeroși oameni cu care 
am stat de . vorbă la unele uzine be
neficiare de țevi cum sînt „Grivița 
roșie“ și „Vulcan“;

Dar să nu părăsim încă hala la
minoarelor de la „Republica“.

Spunea inginerul Ion Pungă, șeful 
secției laminorul 'de 6 țoii: „Secția 
noastră este, cum se mai zice, vioara 
întîi a uzinei. Ceasornicele celorlal
te secții se potrivesc după cel al la- 
minoriștilor de la 6. Iar noi, cînd 
vorbim de tonele de oțel laminate 
pe oră, socotim fiecare din cele 3 600 
de secunde“.

în întrecerea pentru a cîștiga cît 
mai multe secunde prețioase, lami- 
noriștii știu pe care anume măsuri 
să pună degetul. Micșorarea timpilor 
neproductivi, prin reducerea deran
jamentelor, a opririlor sau a mersu
lui încetinit, întreținerea în cele mai 
bune condiții a utilajelor de către 
echipe specializate — iată cîteva 
pîrghii cu ajutorul cărora laminoriș- 
tii acționează asupra creșterii indici
lor de folosire a utilajelor pe care 
le deservesc.

La laminorul de 6 țoii lucrează 
trei brigăzi, trei colective omogene, 
puternice. Ele sînt conduse de 
Gheorghe Bucurei, Sabin Cristea și 
Gheorghe Matei. Rezultatele din în
trecere sînt strînse. Brigada condusă 
de Gheorghe Bucurei a fost eviden
țiată lună de lună. în luna iunie ra
portul de forțe s-a schimbat. Cele 
mai bune realizări le-a obținut bri
gada condusă de Gheorghe Matei.

Cu cît sînt mai spornice secunde
le laminoriștilor, cu atît cele 8 ore 
de la expediție cîștigă în greutate.

Constantin MORÀRU

Crește înzestrarea tehnică 
a exploatărilor miniere

Numeroase exploatări miniere din 
țară au primit recent noi utilaje 
pentru mecanizarea lucrărilor în 
subteran și la suprafață. Mina „la 
zi“ de la Rovinari, de exemplu, a 
fost dotată cu excavatoare de mare 
capacitate pentru înlăturarea steri
lului care acoperă straturile de 
cărbune, iar exploatările din regiu
nea Crișana au fost înzestrate de 
la începutul anului și pînă acum cu 
utilaje noi a căror valoare se ridică 
la aproape 20 milioane lei. Perfora
toare pneumatice, vagonete de 
mină, foreze pentru săparea suitori
lor, transportoare blindate și alte 
utilaje au primit minele Lupeni, Pe- 
trila și Uricani din Valea Jiului. In
dustria constructoare de mașini din 
țara noastră a produs peste plan în 
prima jumătate a anului aproape
1 000 tone de diferite utilaje pentru 
industria minieră, care au dus la 
creșterea gradului de mecanizare și 
a randamentului în muncă. în cel 
mai mare bazin carbonifer al țării, 
Valea Jiului, operațiile de tăiere și 
încărcare mecanică în abataje au 
crescut în anii șesenalului de peste
2 ori.

(Agerpres)

Reșița

Dineul de la Ambasada R. P. Romîn?
PARIS 28. Trimisul special Ager

pres transmite :
Marți seara, președintele Consi

liului de Miniștri al R. P. Romîne, 
Ion Gheorghe Maurer, a oferit un 
dineu în saloanele Ambasadei R. P.. 
Romîne de la Paris.

Au participat' Louis Joxe, prirn- 
ministru interimar al Franței, Mau
rice Couve de Murville, ministrul 
afacerilor externe al Franței, Gaston

Palewski, ministrul d.e stat însărci
nat cu cercetarea științifică și cu 
problemele atomice și spațiale, Mi
chel Maurice Bokanowski, ministrul 
industriei, Michel-Habib Deloncle, 
secretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe, Jean Louis Pons, am
basadorul Franței la București, și 
alte persoane oficiale franceze.

Din partea romînă la dineu au

(Continuare în pag. IlI-a)

In noua secție de forjă
în cadrul Uzinei de construcții de 

mașini-Reșița este în curs de execu
ție o nouă secție de forjă. Ritmul de 
lucru este deosebit de intens. Sarci
nile de plan pe semestrul I au fost 
depășite cu 60 la sută. în pre
zent din etapa I este pus în funcțiu
ne ciocanul de 3,5 tone și sînt 
executate fundațiile ciocanelor de 4 
și 7,5 tone. De asemenea, au fost 
puse în funcțiune trei din cuptoare
le forjei. Din etapa a II-a sînt în 
fază de montaj un cuptor de 20 m p, 
un cuptor de 26 m p și alte două 
cuptoare mai mici, Sînt în curs de 
betonare fundațiile unor ciocane de 
forjă. La hala de degroșare sînt 
parțial executate construcția și aco
perișul din beton armat, iar podu
rile metalice corespunzătoare sînt în 
curs de montaj. Atît beneficiarul lu
crărilor, U.C.M.-Reșița, cît și antre
prenorul general, I.C.M.M.-Reșița, 
depun eforturi în vederea punerii în 
funcțiune, la capacitatea totală, a 
forjei, înainte de termenul planificat.

Din to Pe șantierele industriei chimice

„S ă p t ă m î n a
Intre 1—7 august va avea loc în 

întreaga țară „Săptămâna poeziei“, 
închinată marii sărbători a poporu
lui nostru, cea de-a XX-a aniversa
re a eliberării patriei. In cadrul a- 
cestei săptămâni, organizată de U- 
niunea Scriitorilor în colaborare cu 
Comitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă și Comitetul de Radiodifuziune 
și Televiziune, poeți de la cei mai 
vîrstnici pînă la cei mai tineri vor 
participa la șezători literare și în- 
tîlniri cu cititorii din întreprinderi, 
de pe șantiere și de pe ogoare, elevi, 
studenți, oameni ai muncii aflați la 
odihnă. Poeții vor citi din lucrările

poeziei“
lor închinate partidului, realizărilor 
țării noastre în cei 20 de ani, vor 
răspunde la întrebările cititorilor, 
vor da autografe. In vederea acestei 
manifestări literare, a fost tipărit un 
caiet cuprinzînd cele mai frumoase 
poezii ale anului, care se va găsi în 
librării și la standurile organizate 
cu acest prilej. Radioteleviziunea va 
transmite emisiuni consacrate aces
tui eveniment. Studioul de concerte 
al Radioteleviziunii va găzdui, în în
cheierea „Săptămânii poeziei", un 
spectacol muzical-literar intitulat 
„Cîntare Romîniei socialiste".

(Agerpres)

Filme pe teme agricole
Filmele și diafilmele sînt tot mai 

larg folosite în scopul popularizării 
experienței înaintate în agricultură. 
Urmărind îmbogățirea tematicii pro
ducțiilor de pînă acum. Studioul ci
nematografic „Al. Sahia", în colabo
rare cu Consiliul Superior al Agri
culturii, realizează în acest an 15 
filme pe teme agricole. Pînă în pre
zent au fost terminate : „Prevenirea 
Introducerii bolilor în fermele zoo
tehnice’, „îngrășarea porcilor pentru 
carne*, „Mecanizarea lucrărilor în 
grajdurile de vaci’, „îngrășarea ta
urinelor pentru carne’ și „Recolta
rea și uscarea fînului”. Față de anul 
trecut, cînd în cadrul rețelei cine
matografice de la sate numărul co

piilor diferitelor filme agricole era 
de aproape 3 700, anul acesta el va 
crește cu încă 1 000. Cinematogra
fele din mediul rural mai primesc în 
fiecare lună jurnale despre nou
tăți din agricultură. Diafilmul cu
noaște, de asemenea, o largă răs- 
pîndire în unitățile agricole. înce- 
pînd din 1950 și pînă în 1963 au fost 
realizate cîte 15—20 de titluri 
de diafilme pe an în tiraje de 
circa 20 000 de exemplare. Anul tre
cut s-au realizat 25 de diafilme, iar 
anul acesta vor fi realizate 30 de 
titluri noi în peste 35 000 de copii. 
Diafilmele se difuzează gratuit gos
podăriilor agricole, stațiunilor de 
mașini și tractoare și școlilor profe
sionale și tehnice agricole.

Pe șantierele industriei chimice lu
crările de construcții-montaj se des
fășoară într-un ritm intens. La Com
binatul chimic Borzești sînt într-un 
stadiu avansat lucrările la noua 
instalație de policlorură de vinil- 
suspensie, a cărei producție anuală 
va fi de peste 20 000 tone. în cins
tea celei de-a XX-a aniversări a eli
berării patriei, constructorii vor asi
gura intrarea în probe tehnologice a

A 5-a serie
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). 

La Eforie-Sud a sosit cea de-a 5-a 
serie de oameni ai muncii la odihnă. 
De la începutul acestui sezon, 
stațiunile Mamaia, Eforie-Sud, Efo- 
rie-Nord, Techirghiol și Mangalia 
au găzduit peste 150 000 de oameni 
ai muncii din țară și turiști de peste 
hotare.

acestei instalații cu o lună înainte 
față de termenul stabilit. La Uzina 
de fire sintetice din Săvinești se 
fac în prezent probele tehnologice 
la instalația de fire voluminoase de 
tip astralon, destinate industriei tex
tile. La Fabrica de celofibră din ca
drul Complexului industrial Brăila a 
intrat în producție prima linie de 
celofibră ; altă linie se află în pro
be tehnologice. La celelalte linii 
probele tehnologice vor începe în 
luna august. Șl pe șantierul Combi
natului de celuloză și hîrtie din paie 
— Călărași, care urmează să intre 
în funcțiune în acest an, se mun
cește intens. La una dintre liniile 
tehnologice pentru fabricarea hîrtiei 
au început probele mecanice. La ce
lelalte linii, lucrările de construcții- 
montaj se află într-un stadiu înain
tat.

în toastul rostit la dineu, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, Ion Gheorghe Maurer, 
a spus :

Domnule președinte,
Domnilor miniștri,
Domnilor,
Este o mare satisfacție pentru 

mine și colegii mei să vă putem sa
luta astă-seară aici printre noi. îngă- 
duiți-mi mai întîi să folosesc acest 
prilej pentru a exprima guvernului 
francez mulțumirile noastre pentru 
invitația pe care ne-a făcut-o de a vi
zita Franța, ca și pentru atenția de 
care ne-am bucurat din primele cli
pe ale sosirii noastre.

Vizita delegației guvernamentale 
romîne în Franța este o mărturie a 
dorinței comune a guvernelor noas
tre de a favoriza dezvoltarea vii
toare a colaborării franco-romîne. 
Sîntem încredințați că există pre
mise pentru ca această dorință să 
devină o realitate.

între țările și popoarele noastre 
există vechi legături de prietenie. în 
clipe grele ale istoriei poporului nos
tru, clipe care au marcat, ca niște 
jaloane, drumul spre Romînia de' 
astăzi, am primit un ajutor prețios 
din partea Franței. Mulți dintre 
marii noștri oameni, luptători pen
tru progres, de care sîntem mîndri 
și ai căror urmași ne considerăm, 
s-au format în Franța, în spiritul ce
lor mai bune tradiții umaniste ale 
dv. Noi cinstim și apreciem cu deose
bire aceste tradiții și ne bucurăm că 
ele pot astăzi să dobîndească o sem
nificație bogată în condițiile rapor
turilor actuale dintre țările noastre 
care, deși au sisteme social-econo-

mice diferite, găsesc căile de reali
zare a nobilelor idei ale coexistenței 
pașnice prin înțelegere și colaborare 
viitoare.

între Romînia și Franța nu există 
probleme care să stînjenească efor
turile, menite să promoveze dezvol
tarea relațiilor, noastre. Pe de altă 
parte, avîntul multilateral al eco
nomiei romînești, prețuirea de care 
se bucură la noi remarcabilele reali
zări ale științei și tehnicii franceze 
creează tot mai mult noi posibilități 
pentru a amplifica și diversifica re
lațiile economice reciproc avantajoa
se care constituie de totdeauna te
melia trainică a oricărei cooperări 
între state.

Relațiile. culturale au fost și sînt 
un factor important în opera de cu
noaștere și de înțelegere între state, 
în acest domeniu, Romînia și Franța 
au purces de multă vreme la un 
dialog care, desigur, a jucat un rol 
considerabil în apropierea dintre po
poarele noastre. Acest dialog este as
tăzi cu atît mai valabil, mai eficace. 
Odinioară cultura franceză în Romî
nia era apanajul elitelor; ea este în 
prezent la îndemîna maselor largi ale 
poporului. Interesul poporului romîn 
pentru cunoașterea civilizațiilor stră
ine — printre care a dv. este deo
sebit de importantă — ■ își; găsește 
astăzi deplina sa înflorire. De aceea, 
valoarea acestui dialog Franța-Ro- 
mînia, în noile condiții culturale ale 
poporului nostru, este cu mult mai 
amplă și mai valabilă.

Totuși, dincolo de interesele re
ciproce menite să intensifice între 
țările noastre schimbul de valori 
materiale și spirituale, există un in
teres suprem, capabil să apropie

participat Alexandru Bîrlădeanu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Corneliu Mănescu, .ministrul 
afacerilor externe, Mihai Petri, ad
junct al- ministrului comerțului ex
terior, Mauriciu .Novac, vicepreșe
dinte al Comitetului de Stat al Pla
nificării, dr. Victor Dimitriu, amba
sadorul R. P. Romîne la Paris, con
silieri și experți ai delegației romîne, 

toate țările lumii și să favorizeze ca 
o permanență raporturile de coope
rare pașnică. Este vorba de năzuința 
arzătoare a tuturor popoarelor de 
a-și vedea munca lor creatoare la 
adăpost de ororile războiului.

■ Oricare ar fi deosebirile care e- 
xistă între țări și popoare, noi alcă
tuim cu toții o singură lume din 
punct de vedere al intereselor păcii, 
pe care unul din marii dv. filozofi, 
Montesquieu, o definea odinioară ca 
„prima lege naturală a omenirii". în 
această privință noi sîntem răspun
zători față de popoarele noastre, fa
ță de omenire. Nici o țară, mare sau 
mică, nu este scutită de această răs
pundere ; toate statele trebuie să ac
ționeze în favoarea păcii și să-și a- 
ducă contribuția la destinderea po
litică internațională și la rezolvarea 
problemelor internaționale pe calea 
tratativelor.

Ne exprimăm deosebita noastră 
satisfacție de a vedea că întrevede
rea cu care ne-a onorat astăzi pre
ședintele de Gaulle întărește con
vingerea noastră, și anume că avem 
același punct de vedere, potrivit că
ruia dezvoltarea relațiilor de coope
rare între Romînia și Franța nu slu
jește numai intereselor țărilor noas
tre, ci și intereselor generale ale în
țelegerii internaționale.

în acest spirit de înțelegere și de 
pace, pentru fericirea omenirii în
tregi, ridic paharul pentru suc
cesul tratativelor noastre, pentru 
prietenia franco-romînă, pentru pro
pășirea Franței, în sănătatea pre
ședintelui Charles de Gaulle, a dv. 
domnule președinte și domnilor mi
niștri, în sănătatea și pentru prospe
ritatea tuturor oaspeților noștri.

TELEGRAME
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romlne, 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, a adresat împăratului Etiopiei, Haile Selassie I, 
o telegramă cu prilejul aniversării zilei sale de naștere, prin care îi trans
mite sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire per
sonală, de pace și prosperitate pentru poporul etiopian.

In telegrama de răspuns, împăratul Etiopiei a exprimat președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne cele mai sincere mul
țumiri pentru mesajul de felicitări și urări de bine adresat, transmițîn- 
du-i la rîndul său cele mai călduroase urări de bine.

în toastul său, primul ministru in
terimar al Franței, Louis Joxe, a 
spus :

Domnule președinte,
Domnule vicepreședinte, 
Domnilor miniștri,
Domnilor.
Țin în primul rînd să vă mulțu

mesc pentru ospitalitatea dv. și pen
tru satisfacția oferită de acest dineu 
în același timp oficial și prietenesc. 
Nu putem decît să ne bucurăm de 
caracterul destins al acestei întîlniri. 
Vă mulțumesc, de asemenea, pentru 
cuvintele pe care le-ați rostit la 
adresa Franței și aș dori să vă spun 
încă o dată cît sîntem de fericiți noi 
înșine de a vă primi la Paris.

Vizita dv. în Franța își găsește în 
mod firesc locul în istoria celor două 
țări ale noastre, ea poate fi marcată 
ca o reînnoire a legăturilor solide 
care uneau în trecut poporul francez 
și poporul romîn și pe care împreju
rările le-au slăbit, fără a face să le 
dispară amintirea. Aceste tradiții de 
prietenie se exprimă în mod evident 
printr-o înrudire de limbă al cărei 
reprezentant de o rară calitate sîn- 
teți dv., domnule președinte.

Ca și dv., cred că știința și tehnica 
din întreaga lume deschid celor două 
țări ale noastre posibilitatea de a-și 
spori schimburile în numeroase do
menii economice, științifice și teh
nice.

In cadrul acordului comercial pe 
trei ani, care este în vigoare între 
Franța și Romînia, comerțul franco- 
romîn, în ciuda anumitor dificultăți 
de ordin practic, progresează simți
tor. Convorbirile pe care le aveți 
aici cu miniștri vă vor permite, sper, 
să asigurați pe acest plan dezvolta
rea relațiilor franco-romîne.

Astăzi ați vizitat Institutul petro
lului la Rueil-Malmaison. Vizitînd 
apoi locuința Primului consul, dv; 
ați remarcat desigur contrastul, sau 
poate îmbinarea trecutului cu teh
nica modernă. Acest contrast va 
apărea din nou, pe o scară și mai 
largă încă, m.îine, cînd veți vizita 
Saclay și apoi Versailles. Cred, de 
asemenea, că încheierea vizitei dv. 
vă va duce pe malurile Loirei și la 
centrala atomică de la Chinon.

Domnule președinte, după ce ați 
evocat trecutul, ați subliniat astăzi 
că posibilitățile de contacte cultu
rale între Franța și Romînia sînt 
mari. Noi avem deja — unii și alții 
— la activul nostru, manifestări reu
șite : pe de o parte membri ai Aca
demiei dv. sosesc aici adesea, în no
iembrie anul trecut la Paris au fost 
organizate „Zilele culturii romî
nești“. Pentru prima oară din 1939, 
membrii Comediei Franceze, păstră
toarea limbii noastre, Casa lui Mo
lière, au sosit la București. Acestea

au fost acțiuni concrete. Tocmai în 
virtutea acestei tradiții pe care o 
aminteam adineauri, guvernul fran
cez acordă o importanță deosebită 
prezenței într-o țară ca a dv., a cul
turii noastre, fie că este vorba des
pre știință, limbă, artă sau litera
tură. El este convins că progresul 
în schimburile de idei poate contri
bui nu numai la o mai bună înțele
gere între Franța și Romînia, dar și 
la întărirea înțelegerii între popoare 
și a păcii.

Domnule președinte, sînteți abia la 
începutul șederii dv. în Franța. Dar 
noi sîntem convinși că rezultatele 
convorbirilor între cele două gu
verne ale noastre vor fi pozitive. 
Evoluția din ultimii ani, îmbunătă
țirea contactelor noastre culturale, 
dezvoltarea continuă a schimburilor 
noastre comerciale sînt garanții pen
tru aceasta.

Ridic deci paharul și invit pe fran
cezii aici de față să ridice paharul 
în sănătatea șefului statului romîn, 
domnul Gheorghe Gheorghiu-Dej, în 
sănătatea dv.. domnule președinte, 
precum și în sănătatea domnului 
Bîrlădeanu, a domnului Mănescu și 
a ambasadorului dv., domnul Dimi
triu, și a tuturor celor care ne în
conjoară.

Dineul s-a desfășurat într-o atmo
sferă cordială.
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DIN ACTIVITATEA ORGANIZAȚIILOR PARTID
Concluzii după primul semestru
măsuri pentru viitor
într-o recentă plenară lărgită, 

Comitetul orășenesc de partid 
București a analizat modul cum 
și-au îndeplinit întreprinderile in
dustriale planul de producție pe 
primul semestru. Informarea pre
zentată și discuțiile au arătat că 
marea majoritate a organizațiilor 
de partid se ocupă îndeaproape de 
îndrumarea activității economice. 
In adunări generale, în ședințe de 
birou, în plenare de comitet au fost 
analizate sistematic principalele 
probleme ale producției. Comuniștii 
s-au situat în primele rînduri ale 
întrecerii socialiste. Dezbaterile au 
relevat succesele însemnate pe ca
re le obțin colectivele întreprin
derilor în cinstea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei.

In primele șase luni ale anului 
planul la producția globală a fost 
realizat în proporție de 102,7 la su

tă, la producția marfă — 102,2 la 
sută, la productivitatea muncii — 
102 la sută ; s-au realizat eco
nomii la prețul de cost în va
loare de 123 milioane lei și s-au ob
ținut 105 milioane lei beneficii pes
te plan. Rezultate bune au obținut 
colectivele Uzinelor „Grivița Ro
șie“, „Republica“, Fabrica de ma
șini electrice, Fabrica de confecții 
București și altele. Pentru înlătura
rea deficiențelor semnalate într-un 
număr de întreprinderi care nu 
și-au îndeplinit integral sarcinile 
de plan, au fost stabilite măsuri 
corespunzătoare. Totodată, plenara 
comitetului orășenesc a adoptat un 
plan de măsuri care prevede sar
cini pentru organizațiile de partid, 
sindicale și conducerile întreprin
derilor în vederea defalcării și dez
baterii cifrelor de plan pe anul 
1965.

pre activitatea organizațiilor de 
partid din regiune pentru îndepli
nirea planului de producție, ing. 
Ion Petrescu, adjunct al comisiei 
economice a comitetului regional, 
despre creșterea productivității 
muncii și reducerea prețului de 
cost, ing. Zaharia Bostan, activist

al comisiei economice, despre pro
bleme actuale ale progresului teh
nic, și alții. Cei 
cercuri ale
partid la sate au ascultat lecții 
despre activitatea economică a 
G.A.S. și S.M.T., despre metodele 
de muncă ale organizațiilor de par
tid din unitățile agricole socialiste, 
expuse de tovarășii Constantin 
Iftode și Gheorghe Dop, secretari 
ai comitetului regional de partid ; 
lecția despre dezvoltarea intensivă 
și complexă a agriculturii socia
liste a fost ținută de tov. Samoilă 
Barbu, vicepreședinte al consiliului 
agricol regional. Seminariile ce au 
avut loc pînă în prezent au scos în 
evidență preocuparea pentru reali
zarea unei strînse legături a teoriei 
cu practica.

ce vor conduce 
învățămîntului de

îndeplinirea angajamentelor
in cinstea celei de-a XX-a ani

versări a eliberării patriei, colec
tivul secției construcții navale de 
la Uzina mecanică din Tr. Severin 
și-a luat angajamente mobilizatoa
re privind depășirea sarcinilor de 
plan, îmbunătățirea calității pro
duselor, realizarea de economii. 
Cele trei organizații de bază din 
secție s-au ocupat de îndeplinirea 
și depășirea angajamentelor. Perio
dic, în adunări de partid și în șe
dințe de birou s-au discutat proble
mele producției. Rezultatele obți
nute sînt larg popularizate, se or
ganizează schimburi de experiență 
în care fruntași în întrecerea so
cialistă împărtășesc din metodele

lor de muncă. La gazetele 
perete apar cu regularitate 
ticole legate de îndeplinirea 
gaj amen telor, la stația de radio
amplificare sînt popularizați frun
tașii. Măsurile organizatorice luate 
de conducerea secției, însoțite de 
o temeinică muncă politică au dat 
rezultate bune. Angajamentele lua
te de colectivul secției au fost de
pășite lună de lună. în primul se
mestru, planul de producție a fost 
realizat în proporție de 107,2 la 
sută, productivitatea muncii a cres
cut cu 22,4 la sută față de anga
jament, obținîndu-se în același 
timp economii în valoare de 152 000 
lei. (De la Ion Marinescu — sudor).

de 
ar- 
an-

Pe șoselele țârii

SCRISORI
fost anunfafi la vreme aftf administratorul 
blocului, cit și întreprinderea de admi
nistrație locativă, situația continuă să ră- 
niînă aceeași.

Sfatul popular al Capitalei ne infor
mează că s-au luat măsuri de remediere 
și de prevenire a eventualelor defecțiuni.

La Fabrica de confecții București : unul dintre panourile care populari
zează angajamentele luate în întrecere de colectivul întreprinderii 

Foto : M. Cioc

Cresc rîndurile organizațiilor de partid CONSERVE DE BUNĂ CALITATE

Cursuri de vară pentru pregătirea 
propagandiștilor

SUCEAVA (coresp. „Scînteii“).—
In regiunea Suceava, la Cîmpu- 

. lung Moldovenesc, se desfășoară 
în prezent cursurile de vară cu 
scoatere din producție. Participă 
620 de propagandiști noi sau cu 
mai puțină experiență, din în
treaga regiune. Ei vor asculta un 
ciclu de lecții și vor dezbate în se- 
minarii unele teme cu privire la 
organizarea și înfăptuirea, sub con
ducerea P.C.R., a insurecției arma
te din august 1944, principalele 
probleme ale politicii partidului, 
dezvoltarea sistemului mondial so
cialist, a mișcării comuniste și

muncitorești internaționale, pro
bleme ale capitalismului contem
poran etc. Pentru a se asigura 
cursurilor o eficiență sporită, o 
strînsă legătură cu viața, propa
gandiștii sînt pregătiți în mod di
ferențiat, iar lecțiile sînt expuse 
de către lectori ai C.C. al P.M.R., 
membrii biroului comitetului regio
nal de partid și de alți activiști cu 
muncă de răspundere din aparatul 
de partid și de stat. Propagandiști
lor de la orașe le-au vorbit tova
rășii Petru Berică, secretar al co
mitetului regional de partid, des-

De la începutul anului și pînă în 
prezent, organizațiile de bază de 
pe șantierele grupului 1 construc- 
ții-montaj Pitești au primit în rîn
durile membrilor și candidaților de 
partid aproape 70 de constructori
— muncitori, ingineri, tehnicieni
— oameni cu o înaltă calificare. 
Printre aceștia se numără tovară
șii Cristea Oneață, șeful unei bri
găzi de zidari, Constantin Radu, 
șeful unei brigăzi de betoniști, ingi
nerul Ion Alexandrescu, Alexandru 
Dumitrescu și Stan Petrescu, in
stalatori. Pregătirea politico-ideo- 
logică și perfecționarea în conti
nuare a cunoștințelor profesionale 
ale noilor membri și candidați de

partid preocupă îndeaproape comi
tetul de partid și birourile organi
zațiilor de bază. Toți sînt înscriși 
în diferite cercuri și cursuri ale în
vățămîntului de partid. Cu mult 
interes sînt primite conferințele, 
expunerile, întîlnirile cu vechi 
membri de partid, vizitele la mu
zee. în ultima vreme s-au ținut 
expuneri despre drepturile și în
datoririle membrilor de partid, 
despre profilul moral al comuniști
lor etc. Marea majoritate a noilor 
membri și candidați de partid sînt 
fruntași în producție și în activi
tatea obștească. (După ziarul „Se
cera și Ciocanul“).

Mai multe gospodine din Pitești și Fă
găraș ne-au scris că la unele conserve de 
fasole din producția anului trecut au gă
sit păstăi cu a|e.

Pentru a se evita neajunsul semnalat, pe 
anul 1964 — se arată în răspunsul primit 
de la Ministerul Industriei Alimentare — 
la toate gospodăriile agricole care furni
zează păstăi de fasole fabricilor „Dună
rea", „Valea Roșie" etc. s-a repartizat să- 
mînță și se cultivă numai fasole de cea 
mai bună calitate. De asemenea, în urma 
acestor sesizări, s-au luat măsuri pentru 
efectuarea de recepții calitative exigente 
la materia primă.

LOCURI DE JOACĂ PENTRU COPII

Propaganda prin conferințe
CLUJ (coresp. „Scînteii“). In ul

timul timp, Comitetul orășenesc de 
partid Cluj a acordat o atenție deo
sebită îmbunătățirii propagandei 
prin conferințe. Expunerile se țin 
pe domenii de activitate — pentru 
muncitorii din industrie, construc
ții, comerț-cooperație, oameni de 
știință, cultură și artă, cadre di
dactice din învățămîntul de cultu
ră generală, profesional și tehnic, 
personalul medico-sanitar. Pentru 
muncitorii din întreprinderile in
dustriale „Unirea“, „Carbochim“, 
„Tehnofrig“ și altele s-au ținut ex
puneri privind îmbunătățirea ca
lității produselor și reducerea pre
țului de cost ; pentru cei din con
strucții — expuneri despre scurta
rea termenului de dare în folosin
ță a noilor obiective și îmbunătă
țirea finisajelor etc. Acum, în 
preajma celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării patriei, se țin în 
fața oamenilor muncii numeroase

conferințe și expuneri, se organi
zează simpozioane legate de acest 
important eveniment. La conferin
țele și expunerile ținute în ultima 
vreme în orașul Cluj au participat 
peste 10 000 de oameni ai muncii.

Un cititor din Capitală ne-a scris că 
în spatele unor blocuri noi de pe Bule
vardul Dinicu Golescu a rămas un teren 
denivelat, plin cu moloz și resturi de ma
teriale. Locatarii au încercat, dar n-au 
reușit cu forje proprii, să înlăture pămîn- 
iul excavat și alte materiale rămase de la 
fostul șantier.

In urma sesizării redacției, Sfatul popu
lar al raionului 16 Februarie ne aduce

cestor blocuri se vor amenaja trei locuri 
de joacă pentru copii, după ce vor fi ter
minate lucrările de nivelare care se exe
cută în prezent.

DUPĂ FAPTĂ...

ÎN MAGAZINE

ne-a scris 
„Record" 

nu se gă-

Un corespondent voluntar 
că aspiratoarele de praf tip 
pentru tensiunea de 110 volji 
sesc totdeauna în magazine.

Direcfia generală a comerțului cu pro
duse metalo-chimice din Ministerul Co
merțului Interior ne informează că în 
cursul trimestrului al lll-lea a început 
producția de aspiratoare „Record" pentru 
tensiunea de 110 volfi. In scurt timp, ma
gazinele de desfacere vor fi aprovizio
nate în mod corespunzător.

Unele autobuze care sosesc la autogara 
I.R.T.A. Pitești din strada Tirgul din Vale 
nu respectă graficul plecărilor. Sesizat, 
impiegatul de mișcare Gheorghe Dogaru 
a avut o comportare necuviincioasă fa|ă 
de călători. l.k.T.A.-Argeș ne răspunde la 
sçrisoarea de mai sus că, pentru astfel 
de comportări cit și pentru alte abateri 
în muncă, Gheorghe Dogaru a fost sanc
ționat cu retrogradarea din funefia de im
piegat pe timp de o lună.

CONDIȚII CORESPUNZĂTOARE

LA PLECAREA 
CONSTRUCTORULUI

Intr-un bloc nou din cartierul Jiului 
(București) — ne-au sesizat locatarii — 
la pufin timp de la darea în folosință, pe 
perefi a apărut umezeala. Apa infiltrată 
provenea de la o conductă spartă. Deși au

Retribuirea suplimentară
S I

a colectiviștilor
Construcții zootehnice Ia gospodăria colectivă din Topraisar, raionul

Una dintre seefiile de reparat aparate 
d'e radio și televiziune ale cooperativei 
meșteșugărești din Suceava, ne scria un 
corespondent voluntar, funcționează în
tr-un local prèa mic, ceea ce împiedică 
buna desfășurare a lucrărilor. Conducerea 
cooperativei „Unirea", de care aparține 
séctia respectivă, la toate sesizările pri- 
rriite a răspuns doar cu promisiuni.

Adresîndu-ne Sfatului popular al ora
șului Suceava, am fost informați că mun
citorilor cooperatori ai acestei secții li 
s-a pus la dispozijie un local corespunză
tor.

Teatrul satiric muzical „C. Tănase' 
(în grădina „Boema") : O seară de mu
zică ușoară — (orele 20,15 — în caz de 
ploaie spectacolul are loc în sala „Savoy“ 
la orele 20). Circul de stat : O seară cu 
comicul Karandaș — (orele 20).

CINEMATOGRAFE
Comoara din lacul de argint — cinema

scop : Patria
21.15) , “ 
18,45; 
16,15; 
17,30; 
18,45;
20.15)

lui 7 :

Sporirea cointeresării materiale a 
colectiviștilor în creșterea produc
ției agricole este de mare însemnă
tate pentru activitatea gospodăriilor 
colective. In această privință, apli
carea retribuirii suplimentare, pe 
lîngă retribuirea de bază după nu
mărul zilelor-muncă efectuate, îi 
stimulează pe colectiviști să execute 
toate lucrările la timp și la un nivel 
agrotehnic ridicat, să obțină recolte 
mari.

• Faptul că anul trecut în raionul 
Negru Vodă s-au realizat în medie 
la hectar 1 900 kg grîu și 3 167 kg 
porumb se explică și prin aceea că 
s-a acordat atenția cuvenită gene
ralizării retribuirii suplimentare. A- 
cest principiu s-a aplicat în peste 
40 la sută din numărul total al gos
podăriilor colective din raion. Edifi
cator este faptul că în gospodăriile 
In care s-a aplicat retribuirea supli- 
toentară a colectiviștilor rezultatele 
obținute sînt mai bune decît media 
realizărilor pe raion. Spre exemplu, 
G.A.C. Mereni a obținut o producție 
medie la porumb boabe de 4 100 kg la 
hectar, ceea ce reprezintă o depășire 
cu circa 30 la sută față de producția 
medie realizată pe raion, iar la floa
rea-soarelui — 2 015 kg la hectar, 
reprezentînd o depășire de 13 la sută 
față de producția medie pe raion. 
Creșterea producției agricole în gos
podăriile colective din raionul Ne
gru Vodă a dat posibilitatea să se 
acorde colectiviștilor sume tot mai 
mari pentru retribuirea suplimenta
ră. Față de anul 1961, cînd s-au

dat pentru retribuirea suplimentară
745 000 lei, în anul 1963 această 
sumă a crescut de circa 2 ori.

Cum sînt stimulați 
membrii consiliilor 
de conducere

su-Pe lîngă aplicarea retribuirii 
plimentare a colectiviștilor din bri
găzile de cîmp, consiliul agricol ra
ional a îndrumat gospodăriile colec
tive să acorde o atenție corespunză
toare stimulării membrilor colecti
viști din consiliile de conducere, 
pentru realizarea principalilor indi
catori de plan și ridicarea, pe aceas
tă cale, a nivelului general al gos
podăriei. Cum s-a realizat acest lu
cru ?

In primul rînd s-a dat o atenție 
deosebită folosirii chibzuite a zile- 
lor-muncă. In adunări generale 
ale colectiviștilor s-a hotărît ca, în 
anul 1963, numărul membrilor din 
consiliile de conducere și adminis
trație să fie mai mic decît în anul 
1962. Totodată, s-au luat măsuri 
pentru stabilirea mai justă a numă
rului zilelor-muncă ce se acordă 
pentru fiecare funcție. Toate aces
tea au dus în anul 1963 la o econo
mie de circa 40 mii zile-muncă față 
de anul 1962, ceea ce reprezintă o 
reducere de circa 14 la sută la zile- 
le-muncă acordate membrilor colec
tiviști din consiliile de conducere și 
administrație. Dacă în anul 1962, nu
mărul zilelor-muncă ce a revenit a- 
paratului administrativ a reprezen
tat 5,9 la sută din totalul zilelor- 
muncă realizate în gospodării, în 
anul 1963 acestea au scăzut la 5,2 la 
sută.

realizarea

In adunările generale ale colecti
viștilor din Cobadin, Mereni, Chir- 
nogeni, Straja, Limanu, Viroaga și 
alte gospodării s-a luat hotărîrea de 
a se acorda retribuire suplimentară 
și membrilor colectiviști din consi
liile de conducere și administrație. 
S-a hotărît ca retribuirea suplimen
tară a președintelui să se facă din 
producția obținută de brigăzi peste 
plan la porumb și floarea-soarelui. 
Din depășirea obținută de fiecare 
brigadă s-a acordat 20—40 la sută 
ca retribuire suplimentară a colecti
viștilor, inclusiv a brigadierilor. 
Pentru președinte nivelul retribuirii 
suplimentare a fost stabilit la 80 la 
sută din ceea ce se acordă în medie 
unui brigadier de. la cultura plante
lor. Adunările generale ale gospo
dăriilor colective au hotărît și alte 
condiții pentru retribuirea suplimen
tară a președintelui, care să reflecte 
activitatea pe ansamblul gospodă
riei. între acestea sînt
planului de producție pe gospodărie 
la 3 produse principale — grîu, po
rumb și floarea-soarelui, și îndepli
nirea planului de livrare a produ
selor agricole contractate cu statul. 
-Inginerul agronom este retribuit su
plimentar în aceleași condiții ca pre
ședintele. în ce privește contabilul 
principal, s-a hotărît ca retribuirea 
suplimentară să reprezinte 70—80 la 
sută din retribuirea suplimentară a 
președintelui, cu condiția întocmirii 
tuturor lucrărilor de evidență, a dă
rilor de seamă trimestriale și anua
le, organizării și efectuării unei a- 
nalize permanente asupra cheltuieli
lor făcute pe principalele produse. 
Pentru contabili și magazineri, a- 
dunările generale ale colectiviștilor 
au aprobat acordarea unei retribuiri 
suplimentare între 60—70 la sută 
din retribuirea suplimentară a con
tabilului principal, cu condiția înde
plinirii sarcinilor privind lucrările 
de evidență a muncii și a producției, 
asigurarea, păstrarea și manipularea 
în bune condiții a produselor, pre
cum și îndeplinirea altor sarcini le
gate de munca lor.

Cunoscînd că retribuirea supli
mentară crește în raport cu re
zultatele muncii lor, cadrele de 
conducere și administrație au 
depus eforturi susținute pentru 
sporirea producției agricole. Un 
exemplu pozitiv în această privință 
îl oferă G.A.C. Cobadin. Consiliul 
de conducere al gospodăriei a dat o 
atenție deosebită organizării produc
ției și a muncii, s-a preocupat de 
formarea brigăzilor, de repartizarea 
corespunzătoare a forței de muncă 
pe brigăzi și echipe, de stabilirea u- 
nui plan de producție judicios, dife
rențiat pe brigăzi, ținînd seama de 
structura solului, de baza tehnico- 
materială existentă. Totodată, a ur
mărit ca lucrările agricole să fie 
executate la timp și de bună calita
te. Ca urmare, producțiile medii pla
nificate au fost depășite simțitor, pe 
gospodărie cît și în cadrul fiecărei 
brigăzi. Același lucru se poate spu
ne și despre G.A.C. Straja, unde 
munca harnică depusă de către co
lectiviști a fost răsplătită din plin, 
gospodăria realizînd o producție me
die de 4144 kg porumb boabe la 
hectar, mai mult decît era prevăzut 
în plan.

Rezultate edificatoare
In urma măsurilor luate și ținînd 

seama de realizarea și depășirea 
producției agricole în anul 1963, 
gospodăriile colective au aplicat re
tribuirea suplimentară ca mijloc de 
cointeresare materială în rezultatele 
muncii depuse de colectiviști, inclu
siv a celor din consiliile de condu
cere și administrație. La G.A.C. Me
reni, suma totală acordată ca retri
buire suplimentară a fost de 187 584 
lei, din care membrilor consiliului 
de conducere și celor din adminis
trație le-a revenit suma de 8 787 lei. 
Toate brigăzile de la cultura plante
lor au realizat și depășit planul de

producție la porumb boabe și floa
rea-soarelui. Ca urmare, șeful brigă
zii I a primit o retribuire supli
mentară de 884 lei, cel de la briga
da a Il-a — 1 326 lei, iar cel de la 
brigada a IlI-a — 1 329 lei. Condi
țiile prevăzute pe total gospodărie, 
de care s-a ținut seama la retribui
rea suplimentară a consiliului de 
conducere, au fost îndeplinite : s-a 
realizat atît planul la principalele 
culturi cît și planul de livrare a 
produselor contractate cu statul. 
Astfel, la cultura porumbului gos
podăria a realizat o producție me
die de 4 100 kg la hectar față de 
3 200 kg cît a fost planificat, iar la 
floarea-soarelui — 2 015 kg la hec
tar față de 1 600 kg la hectar. Valoa
rea produselor livrate statului pe 
bază de contract a depășit cu 
1 293 000 lei pe cele planificate. Pe 
baza rezultatelor obținute, președin
tele gospodăriei a primit ca retri
buire suplimentară suma de 918 lei. 
Aceeași sumă a primit și inginerul 
agronom al gospodăriei. Contabilul 
principal a beneficiat de o retribui
re suplimentară de 642 lei, reprezen
tînd 70 la sută din retribuirea su
plimentară acordată președintelui, 
iar magazinerul 510 lei.

Și alte gospodării colective au a- 
plicat > retribuirea suplimentară a 
membrilor consiliilor de conducere 
și ai administrației. G.A.C. Cobadin a 
acordat o retribuire suplimentară de 
183 661 lei, din care pentru consiliul 
de conducere 4 576 lei; G.A.C. Straja 
a acordat 144 767 lei, din care 
5 588 lei pentru consiliul de condu
cere, iar G.A.C. Chirnogeni — 
115 592 lei, din care pentru consiliul 
de conducere 3 038 lei.

în acest an, consiliul agricol ra
ional — sub îndrumarea comitetului 
raional de partid — a luat încă de 
la început măsuri ca pentru cointe
resarea materială a tuturor colecti-

Negru Vodă
Foto : Agerpreâ

viștilor, inclusiv ia consiliilor de con
ducere și a administrației, să intro
ducă, în toate gospodăriile colective, 
pe lîngă retribuirea de bază, retri
buirea suplimentară. Unele consilii 
de conducere analizează posibilita
tea extinderii aplicării retribuirii 
suplimentare și la alte culturi, în 
special la cereale, păioase, ținînd 
seama că și de felul în care se exe
cută lucrările de pregătire a terenu
lui, administrarea îngrășămintelor, 
tratarea semințelor etc., depinde ob
ținerea unor producții sporite, fapt 
pentru care ar trebui ca membrii 
colectiviști să fie cointeresați într-o 
măsură mai mare la executarea a- 
cestor lucrări.

. în prezent, în majoritatea gospo
dăriilor colective din raionul Negru 
Vodă se urmărește ca retribuirea su
plimentară a consiliilor de conduce
re să se facă cît mai mult pentru 
indicatori care caracterizează îmbu
nătățirea pe total gospodărie a acti
vității economice și de producție. Se 
preconizează ca retribuirea supli
mentară a președintelui să nu se 
mai facă în raport cu retribuirea su
plimentară cuvenită în medie unui 
brigadier, ci pe baza realizărilor de 
care răspunde, dintr-un fond anume 
constituit pentru întreg personalul 
de conducere și administrație, care 
să nu depășească un anumit procent 
din sumele ce se cuvin ca retribuire 
suplimentară colectiviștilor din pro
ducție.

Aceste măsuri 
muleze consiliile 
administrația să 
pentru ridicarea 
de dezvoltare și
mico-organizatorică a gospodăriilor 
agricole colective și asigură, in ace
lași timp, sporirea cointeresării ma
teriale a colectiviștilor în rezultate
le muncii lor.

(9,15; 11,30; 14; 16,30; 19; 
București (9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 
21), Excelsior (8,45; 1115; 13,45;
18,45; 21,15), Feroviar (10; 12,30; 15;
20) , Melodia (9,45; 12; 14,15; 16,30;
21) , Modern (10,15; 12,30; 15,45; 18; 

_ _ Stadionul ,,Dinamo" (Șos. Ștefan 
cel Mare — orele 20,15). Unde-i genera
lul 7 : Republica (9,45; 12; 14; 17; 19;
21.15) , Victoria (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Grădina „Progresul“ (Str. Ion Vidu nr. 5
— orele 20,15). Două duminici : Carpațl 
(9.30; .11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Grivița 
(10; 12; 16; 18; 20). La strada : Luceafărul 
(10,30; 13; 15,30; 18; 20,30), Flacăra (14,15; 
16,30; 18,45; 21), Rahova (11; 15,30; 17,45; 
20), Grădina ,,Rahova“ (Calea Rahovei 
nr. 103 — orele 20,30). M-am îndrăgostit 
de Copenhaga : Capitol (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18.45; 21,15; la grădină — orele 
20,30), Arenele „Libertății" (Str. 11 Iunie
— orele 21), Tomis (9; 11; 13; 15; 17,15; 
19,30; la grădină — orele 20,30). Domnul 
Topaze — cinemascop : Festival (10; 12; 
15; 17; 19; 21; la grădină Pasajul „Eforie“
— orele 20,30), Volga (10; 12; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). Dracul și cele zece porunci
— cinemascop : Central (10,15; 12,45;
15 15; 17,45; 20,15). Năzdrăvăniile lui
Koja : Lumina (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Dacia (9; 11; 13). Zile de fior și rîs : U- 
nion (16; 18,15; 20,30). Program de filme 
pentru copii : Doina (orele 10). Lumea 
comică a Iul Harold Lloyd : Doina (11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30). Cei trei mușchetari
— cinemascop (ambele serii) ; Giuleștl 
(9, 12,30; 16,15; 20). Drumuri, Improviza
ție șl artă, învățătorul de la EI Cilanto, 
Cînd voi merge la școală, Știință și-teh
nică nr. 10, Pionicria nr. 4/1964 : Tim
puri Noi (rulează în continuare de la o- 
rele 10—21). Ocolul Pămîntulul în 80 de 
zile — cinemascop (ambele serii) ; înfră
țirea între popoare (11; 15; 18,45), Bucegi 
(9,30; 13; 16 30; 20; la grădină — orele
20.30) , Miorița (10; 13; 16,30; 20,15). Conie- 
dianții : Cultural (15; 17; 19; 21). Cascada 
diavolului : Dacia (15; 17; 19; 21). Popa
sul : Buzești (15; 17,15; 19,30), Cotroceni 
(16; 18; 20). Kozara : Crîngași (15,30: 18;
20.30) . Asasinul din cartea de '
Unirea (11; 16; 18; _ “ "
20.15) , Vitan (16; 18; 20; la grădină — 
rele 20,30), Ferentari (15; 17; 19; 21). în
drăgostitul : Munca (16; 18,30; 20,30). Șe- 
herazada — cinemascop : Popular (11; 
16), Aurora (10; 12,30: 15; 17,30; 20). Pati
noarul „23 August“ (Bd. Muncii — orele 
20,45). Kaloian : Popular (18,15; 20,30). 
Comisarul : Arta (15; 17; 19; la grădină
— orele 20,30), Moșilor (15; 17; 19; la gră
dină — orele 20,30), Flamura 
16; 18,15; 20,30), Drumul Sării (16; Ï8; 20). 
Cerul și mocirla : Cosmos 
Cauze drepte — cinemascop : 
(15,30; 18; 20,30). Domnișoara... Barbă Al
bastră : Colentina (15,30; 17 30; 19,30; la 
grădină — orele 20,15). * ............
centrul Pămîntulul — 
bele serii) : Floreasca 
Cuba ’58 : Progresul _____ _____
Grădina „Doina- (Str. Doamnei nr. 9 — 
orele 21,15). Frații corslcani — cinema
scop : Lira (14,30; 16,45; 19; 21). Doi colo
nei : Pacea (16; 18; 20). Renul alb : Gră
dina „Modern" (Str. 11 Iunie nr. 75 — 
orele 20,30). Păpușile rid : Grădina 
„Lira" (Calea 13 Septembrie 196 — ore
le 20,15). Idiotul : Grădina „Buzești" (Str. 
Buzești nr. 9—11 — orele 20,30). Am a- 
juns șl rege : Grădina .Aurora" (Bd. Di
mitrov nr. 118 — orele 20,15).

telefon :
la grădină — orele 

o-

(io; 12,15;

(16; 18; 20). 
Viitorul

O călătorie spre 
cinemascop (am- 
(10,30; 15; 18; 21).

(15,30; 18; 20,15).

sînt menite să sti- 
de condilcere și 
depună eforturi 

nivelului general 
consolidare econo-

Ion RAIANU 
economist

Cum va ii VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 30, 

31 lulle șl 1 august. In țară : Vreme In 
general frumoasă, cu cer variabil și a- 
verse izolate. In a doua parte a interva
lului vremea va deveni instabilă înce- 
pind din vestul țării, unde vor cădea 
ploi temporare. Vint slab pînă la potri
vit. Temperatura în creștere la început, 
apoi staționară. Minimele vor fl cuprin
se între 12 grade și 22 de grade, iar ma
ximele între 24 grade șl 34 de grade. In 
București șl pe litoral : Vreme în gene
ral frumoasă, cu cer variabil. Vînt slab. 
Temperatura în creștere la început, apoi 
staționară.
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cea mai bună fotografie
•— Din fotografiile sosite în cadrul concursului —

La Ambasada R.
Ambasadorul Republicii Socialiste 

Federative Iugoslavia în Republica 
Populară Romînă, Arso Milatovici, a 
oferit marți seara un cocteil cu pri
lejul prezenței în țara noastră a to
varășilor Blajo Iovanovici, membru 
în Comitetul executiv al C.C. al 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, Milentie Popovici, secretar ge
neral al Comitetului federativ al 
Uniunii Socialiste a Poporului Mun
citor din Iugoslavia, Vlaiko Bego- 
vici, membru al C.C. al Uniunii Co-

Numirea ambasadorului
R. P. Romine in S. II. A.

Ca urmare a ridicării Legației Re
publicii Populare Romîne din Sta
tele Unite ale Americii la rangul de 
Ambasadă, printr-un decret al Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Romîne, tovarășul Petre Bălă- 
ceanu a fost numit în calitate de 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Populare Ro
mîne în Statele Unite ale Americii.

(Agerpres)

S. F. Iugoslavia
muniștilor din Iugoslavia, și Bogdan 
Țrnobrnia, secretarul general al pre
ședintelui R.S.F. Iugoslavia, care 
și-au petrecut concediul de odihnă 
în R. P. Romînă și au vizitat mai 
multe localități, obiective economice 
și instituții culturale din țară.

Au participat tovarășii Chivu 
Stoica, Alexandru Moghioroș, Ștefan 
Voitec, membri ai C.C. al P. M. R„ 
ai Consiliului de Stat, activiști de 
partid.

(Agerpres)

Simpozion

Consiliul pentru răspîndirea cu
noștințelor cultural-științifice din 
Comitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă a organizat marți în sàla din 
str. Biserica Amzei nr. 5—7 simpo
zionul „Scriem noua istorie a pa
triei“. Au luat cuvîntul prof. univ. 
Stanciu Stoian, membru corespon
dent al Academiei R. P. Romîne, și 
Ștefan Tripșa, Erou al Muncii So
cialiste, de la Combinatul siderur
gic Hunedoara.

I r u m o met
(Urmare din pag. I-a)

De pe linia 6, țaglele șarjelor hune- 
dorene devenite țevi finite transmit 
mai departe altor colective mesajul 
întrecerii socialiste.

Uzinele „Vulcan"

Pe rampa de materiale
Cu o zi în urmă, vagoanele C.F.R. 

cu numerele 401 142 și 405 910 pu
teau fi întîlnite pe rampa de încăr
care a liniei 6 de la „Republica“. în 
ziua următoare arcurile celor două 
vagoane se ușurau de povara țevilor 
pe rampa de descărcare a Uzinelor 
„Vulcan", Tovarășul Constantin Ior- 

. dache, controlor tehnic din grupa de 
recepție, examina, recepționa din 
punct de vedere calitativ lotul de 
țevi. Ca unul care se ocupă nemij
locit de recepționarea calitativă a 
țevilor, l-am rugat să-și spună pă
rerea despre felul cum furnizorul se 
achită de îndatoririle lui contrac
tuale.

— Livrările sînt prompte, ritmice. 
Uzinele „Republica“ sînt printre cele 
mai corecte întreprinderi furnizoare. 
Dacă îmi oferiți posibilitatea ca prin 
intermediul ziarului să le transmit 
felicitări, aș face-o din toată inima. 
Și aș mai adăuga un lucru care nu 
este lipsit de importanță. Ne-ar fi de 
folos dacă Fabrica de țevi din Ro
man ar urma exemplul Uzinelor 
„Republica“.

Am urmărit mai departe drumul 
țevilor în uzină. La secția de țevărie 
Sau la cazangerie am auzit adeseori 
spunîndu-se că țevile sînt primite 
aici ca „pîinea caldă". Și este firesc 
să se spună astfel. Uzina este spe
cializată în construcția de cazane ; 
cazane de aburi, cazane de apă cal
dă, cazane recuperatoare destinate 
centralelor termoelectrice, pentru 
consumul de abur tehnologic în în
treprinderi, pentru siderurgie, ter- 
moficare... Am reținut două cifre 
edificatoare pentru a ilustra utilita
tea și consumul ridicat de țevi : nu
mai pentru construcția unui cazan 
destinat termoficării sînt folosite 
între 40 și 60 tone de țeavă ; echipa 
condusă de Petre Petcu, de pildă, fo
losește zilnic în lucrările pe care le 
execută aproape 5 km de țeavă.

Din discuțiile avute cu inginerii 
Gheorghe Cristescu, Nicolae Dinu, 
cu tov. Constantin Moldoveanu, se
cretarul organizației de bază de la

țevărie, ca și cu unii muncitori am 
desprins cîteva din preocupările ac
tuale ale colectivului.

Iată una din ele. Este vorba de 
folosirea la întreaga capacitate a 
mașinii de montat țevi cap la cap 
prin contact. O comparație care vor
bește de la sine : obișnuit, pen
tru a suda cap la cap o țeavă se 
cheltuiesc 3—4 minute. La mașina 
amintită, sudorul Gheorghe Stoi- 
chici rezolvă aceeași operație în 
10—15 secunde.

Uzinele „Grivița roșie"

Calitatea in atenția 
generală

Scrisoarea cu nr. 7 170, expediată 
. de la Uzinele „Grivița roșie“ către 
Uzinele „Republica“ spune : „Vă a- 
ducem mulțumiri pentru modul to
vărășesc cum ați înțeles să spri
jiniți eforturile colectivului nostru 
în întrecere, livrîndu-ne țevi de ca
litate, în termen și la toate sorti
mentele solicitate“.

Nu știu cîți dintre cei de la „Re
publica“ — care, pe merit, pot primi 
asemenea scrisori, au aflat despre 
cuvintele adresate lor de tovarășii de 
la „Grivița roșie“. O asemenea scri
soare ca și altele de acest fel primi
te de la beneficiari ar putea fi afi-, 
șate la panoul de onoare, alături de 
chipurile celor mai de seamă oameni 
ai uzinelor.

Dacă discuți însă despre țevi, des
pre calitatea lor, la „Grivița“, îți dai 
seama că scrisoarea exprimă părerea 
unanimă a celor care mînuiesc, pre
lucrează țevile ; ea este o înmănun- 
chere a aprecierii colectivului uzinei 
față de un furnizor care-și respectă 
întocmai obligațiile contractuale.

încă din luna iunie, unele obligații 
pentru trimestrul III privind livră
rile de țevi de construcții și insta
lații au fost acoperite aproape în în
tregime.

Ca să urmărești drumul țevilor 
aici, la. „Grivița roșie“, nu trebuie 
să străbați o distanță prea lungă. 
Dacă îi cunoști pe șefii de echipă 
Nicolae Hîrs, Marin Drăgușin, ori pe 
loan Ghiță ei îți vorbesc clar, în două 
cuvinte, despre obiectivul central al 
întrecerii, calitatea producției. în 
mîinile lor, metalul nu are timp să 
se răcească. Trece cu iuțeală de la o 
echipă la alta. Am surprins la două 
din echipele amintite mai înainte

Funeraliile artistului poporului 
Cornel Medrea

Expuneri 
pe teme tehnice

GALAȚI (coresp. „Scînteli“). — 
O dată pe săptămînă, în sala noului 
cinematograf din Țiglina se întîlnesc 
sute de muncitori, tehnicieni și ingi
neri de pe șantierele Combinatului 
siderurgic din Galați și de la între
prinderea de construcții din locali
tate. Ei ascultă expuneri în cadrul 
unui ciclu pe probleme de construc
ții industriale și social-culturale, or
ganizat de comitetul sindicatului și 
comisia inginerilor și tehnicienilor de 
la combinatul siderurgic. Ciclul cu
prinde 22 de conferințe care popu
larizează metode noi și eficiente din 
domeniul construcțiilor. Pînă acum 
au fost făcute expuneri pe temele 
„Turnarea betonului în blocuri tip 
fagure“ și „Dozajele pentru betoane 
și caracteristicile betoanelor“. Ex
punerile sînt însoțite de filme docu
mentare, grafice, scheme și planșe.

DE LA I. T. B.
începînd din ziua de 29 iulie, timp 

de 6 zile, între orele 8—14, tramva
iele traseelor 3 și 4 vor întoarce la 
strada Clăbucet (capătul traseului 
19).

Marți dimineața, numeroși bucu- 
reșteni au continuat să aducă un ul
tim omagiu artistului poporului Cor
nel Medrea, al cărui corp neînsufle
țit era depus la Uniunea artiștilor 
plastipi. Prin fața catafalcului, în
conjurat de numeroase coroane de 
flori, s-au perindat, adînc îndurerați, 
iubitori și admiratori ai remarcabi
lelor opere de artă ale celui dispărut, 
rude, prieteni, colegi, studenți. Pe uh 
panou îndoliat se afla portretul ma
relui artist, continuator al celor mai 
frumoase tradiții ale sculpturii ro- 
mînești, a cărui operă se înscrie la 
loc de frunte în patrimoniul artei 
noastre realiste. Lîngă catafalc, pe o 
pernă de catifea vișinie, erau așe
zate înaltele distincții pe care regi
mul de democrație populară le-a 
conferit sculptorului Cornel Medrea 
în semn de prețuire a talentului și a 
activității sale de artist și cetățean. 
Catafalcul era înconjurat de coroane 
de flori din partea Prezidiului Aca
demiei R. P. Romîne, Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, Uniunii 
artiștilor plastici, Uniunii compozi
torilor din R. P. Romînă, Sfatului 
popular al Capitalei, Institutului de 
arte plastice „N. Grigorescu“, Insti
tutului de istorie a artei al Acade
miei R. P. Romîne, Muzeului de artă 
al R. P. Romîne, comitetelor de cul
tură și artă ale regiunii Dobrogea și 
orașului Constanța.

La catafalc au făcut de gardă re
prezentanți ai unor instituții de artă 
și cultură din Capitală, colegi, stu
denți. Ultima gardă a fost alcătuită 
din Dumitru Popescu, vicepreședinte 
ăl Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, acad. Ion Jalea, artist 
al poporului, președintele Uniunii 
artiștilor plastici, artistul poporului 
Boris Caragea, președintele Consi
liului artelor plastice, artistul po
porului Ion Irimescu, vicepreședin
te ăl Uniunii artiștilor plastici, ar
tiștii poporului Corneliu Baba și 
Constantin Baraschi.

La ora 12 a început mitingul de 
doliu.

în numele Academiei R. P. Ro
mîne și al său personal, acad. 
Ion Jalea a adus un ultim oma
giu artistului poporului Cornel Me
drea. Golul pe care-1 lasă Me
drea în creația noastră de artă, a 
spus vorbitorul, este un gol mare și 
greu de împlinit. Cornel Medrea a 
făcut parte din acea generație de ar
tiști mai vîrstnici, care, păstrînd le
gătura cu bogata tradiție de artă a 
poporului nostru, au cimentat rîndu- 
rile artiștilor tineri, formați în anii 
puterii populare, în marea mișcare a 
artei noastre contemporane. Pentru 
bogata și rodnica activitate artis
tică, el a fost ales membru al Aca
demiei R. P. Romîne, căreia i-a fă

cut cinsțe prin munca sa neobosită 
de talentat fiu al poporului. S-a 
stins din viață un artist admirat și 
iubit de toată lumea, un cetățean 
devotat cu trup și suflet patriei. S-a 
stins din viață un om admirabil și 
distins, care își împărțea cu genero
zitate darurile sufletești ale priete
niei tuturor artiștilor noștri.

A luat apoi cuvîntul artistul po
porului Boris Caragea, președintele 
Consiliului artelor plastice din Co
mitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă. El a spus, printre altele : Cor
nel Medrea reprezintă o mare per
sonalitate a artei noastre plastice, a 
cărei operă vastă se înscrie puternic 
în istoria artei romînești contem
porane. Robustețea și vigoarea crea
ției sale, caracterul ei original, pu
terea de expresie sintetică se îmbi
nă și sînt determinate de b profundă 
legătură cu viața poporului nostru in 
care și-a găsit un permanent și nese
cat izvor de inspirație. Cornel Me
drea a reprezentat pentru noi exem
plul artistului de mare exigență față 
de artă și față de sine însuși, o pildă 
de muncă sîrguincioasă, neobosită, 
care a avut drept rezultat făurirea 
unui stil și a unei opere autentice.

în cuvîntul său, artistul poporului 
Ion Irimescu, vicepreședinte al 
Uniunii artiștilor plastici, a relevat 
înalta valoare artistică a operei ce
lui dispărut. în plastica noastră, a 
subliniat el, sculptorul Medrea, 
alături de marele Brîncuși și Paciu- 
rea, a deschis sculpturii un drum 
nou și robust, ridicîndu-se la nive
lul artei mondiale. Acești trei mari 
dispăruți, stîlpi ai sculpturii romî
nești cu trăinicia granitului ce în
fruntă veacurile, susțin și vor susține 
întreaga dezvoltare a sculpturii noa
stre contemporane.

Nu există domeniu al sculpturii 
în care geniul lui Medrea să nu se 
fi manifestat, în care să nu-și fi im
pus neobosit $i cu forță personali
tatea sa, a spus, criticul de artă Eu
gen Schileru. în lucrările sale, el a 
exprimat cu pregnanță, cu ardoare 
tinerească, o mare dragoste pentru 
viață și om. O data cu dispariția lui 
Cornel Medrea, de pe cerul artei 
noastre a dispărut o stea de prima 
mărime.

Cornel Medrea a fost un mare pe
dagog și un coleg bun și cald, a a- 
rătat artistul poporului Constantin 
Baraschi. Cei care au lucrat în 
preajma lui au simțit întotdeauna 
nevoia de a învăța din experiența 
lui și îndemnurile sale. N-am îritîl- 
nit nici un fost,;elev al său care să 
nu-mi fi vorbit du respect și admi
rație, cu recunoștință și mîndrie 
pentru tot ce a învățat de la ma
rele său profesor. Ne despărțim de 
un coleg iubit, de. un frate mai mare. 
Ne despărțim de un mare artist, în

zîmbetul căruia, cît a trăit, a flutu
rat omenia și dragostea de oameni.

Din partea corpului profesoral de 
la Institutul de arte plastice „Nico
lae Grigorescu“, aduc un pios oma
giu marelui dispărut, a spus Petre 
Dumitrescu, rectorul acestui institut. 
Generațiile viitoare vor descifra și 
vor găsi în opera maestrului Me
drea, plină de grație și robustețe, 
modele și îndemnuri de urmat. A 
rămas el însuși credincios artei sale, 
afirmîndu-și originalitatea sa artis
tică exprimată prin lucrări cu linii 
și forme inedite. Medrea a fost prie
tenul și îndrumătorul atît al celor 
tineri, cît și al celor mai vîrstnici.

îndurerați de pierderea grea pri
cinuită de încetarea din viață a 
sculptorului Cornel Medrea, ne luăm 
ultimul rămas bun de la omul care 
și-a dedicat întreaga capacitate de 
muncă, talent și pricepere artei cu 
care și-a slujit poporul pînă în ul
timele clipe ale vieții, a subliniat în 
cuvîntul său Ghiță Florea, secreta
rul Comitetului de cultură și artă al 
Sfatului popular al Capitalei. însu
flețit de voința de a contribui cît 
mai activ la opera de culturalizare 
a maselor Cornel Medrea a oferit, 
în anii regimului democrat-popular, 
o parte însemnată a operelor sale, 
creîndu-se muzeul ,.C. Medrea“« in
stituție de artă a Sfatului popular 
al Capitalei.

Fiind cel mai vechi profesor al 
institutului nostru, a arătat studen
tul Nicolae Sava, maestrul Cornel 
Medrea a crescut și instruit multe 
generații de artiști, cu devotament 
și pasiune, dezvăluind elevilor săi 
minunatele taine ale măiestriei ar
tistice. Noi, studenții, am învățat de 
la Cornel Medrea marea lecție de 
realism, de patriotism cald, de în
credere nestrămutâtă în poporul că
ruia îi aparține și pentru tare a cre
at. înaltul umanism ce-1 caracte
riza. Va rămîne veșnic vie în ini
mile noastre amintirea mult iubitu
lui maestru Cornel Medrea.

Pleacă dintre noi în eternitatea 
culturii noastre și a prețuirii gene
rațiilor, marele artist, profesorul și 
omul generos, puternic și înțelept, a 
spus sculptorul Ovidiu Maitec, se
cretai’ al Uniunii artiștilor plastici. 
Pleacă dintre noi în plină forță 
creatoare ca o pierdere de nemăsu
rat. îl regretăm și sentimentul nos
tru izvorăște din admirația și încre
derea pentru opera sa, puternică și 
senină, închinată poporului.

După mitingul de doliu, sicriul cu 
corpul defunctului, purtat pe brațe, 
a fost depus pe carul mortuar. Cor
tegiul funebru s-a îndreptat apoi 
spre Cimitirul Bellu, unde a avut loc 
înhumarea.

(Agerpres)
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Corespondența din Sofia

Pe Valea Mariței

cîte un fapt caracteristic întrecerii 
din aceste zile.

Echipa condusă de Hîrs a sporit 
considerabil, în ultima vreme, pro
ductivitatea muncii. Șeful echipei „a 
descoperit“ în magazia uzinelor o 
mașină.. A obținut aprobarea ca ea 
să fie repartizată în atelierul de de
bitat țevi. înainte puteau fi debi
tate laolaltă două țevi. Acum, la 
noua mașină se debitează simultan 6 
țevi. Angajamentul brigăzii de a 
realiza economii pînă la 23 August 
în valoare de 5 000 de lei a fost în
trecut cu mult.

Țevile măsurate, probate, debitate 
la lungimea cerută trec de la echi
pa lui Hîrs la cea care montează fas
cicolele — echipa condusă de loan 
Ghiță.

— De la o calitate bună noi tin
dem spre una și mai bună — spune 
acesta. Ea asigură prestigiul uzi
nei. Calitatea merge mînă în 
mînă cu dorința noastră de a scurta 
termenele de livrare. îi întreb cîte- 
odată pe băieții din echipă : „Ce în
seamnă calitate ? Atenție sporită la 
muncă ! Să-ți placă în primul rînd 
ție lucrarea pe care o execuți, să fii 
sigur că ea nu poate avea nici un 
cusur și apoi, cînd ești convins de 
acest lucru, să chemi recepția“.

Pe poarta Uzinelor „Grivița roșie“ 
ies zilnic, printre altele, numeroase 
utilaje, instalații pentru industria 
chimică. Unele se opresc la combi
natele chimice de la Onești, Bor- 
zești, din Turnu Măgurele, Craiova ; 
altele trec dincolo de granița țării. 
Marca Uzinelor „Grivița roșie“ ca
pătă acum, în marea întrecere în 
cinstea zilei eliberării țării, tot mai 
multă strălucire. O strălucire pe 
care i-o dă munca entuziastă a unui 
colectiv entuziast.

★

Nu s-au văzut, dar se cunosc. în
tre ei metalul întinde o punte, apro- 
piindu-i. în drumul lung pe care-1 
străbate metalul, munca tuturor ce
lor ce-1 înnobilează este strîris le
gată ca verigile unui lanț, Livrările 
prompte, ritmice, de calitate sînt 
chezășia realizărilor de mîine. Res
pectarea întocmai a planurilor de 
cooperare și a obligațiilor contrac
tuale stă alături de celelalte obiec
tive principale ale întrecerii. Fap
tele vin parcă să spună că aceste 
zile fierbinți de iulie, de întrecere 
avîntată în cinstea gloriosului 23 
August, au împrumutat din căldura 
și strălucirea metalului.

...Iar metalul împrumută căldură 
și strălucire de la oameni.

o Suceava și Pitești : 
Argeș : peste

Pe stadioanele 
din Suceava, Bo
toșani și Rădăuți 
s-au desfășurat 
ultimele întreceri 
din cadrul etapei 
regionale a Spar- 
tachiadei republi
cane. Printre 
campionii regio
nali la atletism se 
numără Iile Ha
san, Rodica Ostri- 
ceanu (la arunca
rea suliței), Elena 
Bighiu (săritura în 
lungime), Eufrosi- 
na Matei învingă
toare la 100 și 200 
m plat. Atletul 
Gheorghe Ghera- 
sim din Botoșani 
a stabilit un nou 
record regional la 
1 500 m cu timpul 
de 4’26”2/10, iar 
Tudose Vasile a 
stabilit un nou re
cord regional la 
10 000 m în 36’10

Echipele mascu
line și feminine de 
volei s-au întrecut 
pe terenul de sport 
din Botoșani. Cele 
mai bine pregătite 
aU fost echipele
tive Voința-Botoșani clasate pe 
primele locuri, atît la masculin cît 
și la feminin. La faza pe asociații au 
luat startul în regiune peste 236 000 
concurenți din care 68 000 tinere 
fete.

★
Bazele sportive din orașul Pitești 

au găzduit întrecerile fazei regio
nale a marii competiții sportive — 
Spartachiada republicană. Au concu
rat 981 sportivi, calificați la între
cerile organizate în prima etapă, la 
care au participat 263 000 tineri. In

recorduri Ia atletism o In regiunea 
de purtători ai insignei de po
lisportiv

Oradea :

asociației spor-
se dispută proba de 5 000 m
cadrul fazei regionale întreceri inte
resante au avut loc la atletism, 
handbal, haltere, volei, gimnastică, 
moto.

Atleta Victoria Hulpe, din Cîmpu- 
lung Muscel, a sărit 1,55 m la înăl
țime, stabilind un nou record regio
nal. Pe echipe primul loc a fost ocu
pat de sportivii din raionul Cîmpu- 
luhg Muscel, urmați de cei din Pi
tești și Rin. Vîlcea. Cu prilejul Spar- 
tachiadei republicane, peste 160 000 
de tineri și vîrstnici din regiune au 
devenit purtători ai insignei de po
lisportiv.

Sînt in R. P. Bulgaria locali
tăți al căror trecut se pierde în 
negura anilor. Despre istoria lor 
vorbesc unele clădiri rămase de a- 
tunci, relicvele păstrate în muzee 
sau documentele arhivelor. Despre 
Dimitrovgrad, pe care l-am vizitat 
recent, n-ai să găsești însă nicăieri 
ceva din toate acestea pentru sim
plul motiv că orașul e foarte tînăr.

Era în primăvara anului 1947, cînd 
a început să se înalțe pe Valea Ma
riței, la circa 80 km de Plovdiv, 
un nou oraș. Ridicarea noii localități 
era legată de construirea unor uni
tăți industriale pentru valorificarea 
resurselor naturale descoperite în 
apropiere.

Dimitrov gradul are acum aproape 
50 000 locuitori, a căror vîrstă me
die nu depășește 35 de ani. Oraș tî
năr, locuitori tineri. Nu-i lipsesc nici 
unitățile social-culturale proprii așe
zărilor urbane : magazine, Școli, bi
blioteci, cinematografe, teatru. Se 
află în construcție un bloc cu 14 
etaje, destinat birourilor institu
țiilor, care acum sînt răspîndite în 
diferite părți ale orașului.

Crearea și dezvoltarea Dimitrov- 
gradului sînt legate de combinatul 
chimic local. In 1951, aici s-au 
produs primele tone de amoniac și 
acid sulfuric. Acum — arată direc
torul general Vasil Vîlev — combi
natul consumă în procesul de pro
ducție 3 000 tone cărbuni, 1 500 tone 
apatită, 400 tone concentrat de piri
tă, 150 tone păcură. In urma lucră
rilor de extindere a întreprinderii a 
crescut producția și s-a mărit numă
rul produselor finite.

Alte unități industriale construite

și date în folosință la Dimitrovgrad 
sînt o fabrică de ciment, una pen
tru țevi de asbociment, mai multe 
mine, o centrală termoelectrică — 
„Marița III“ etc. In prezent continuă 
lucrările pentru darea în exploatare 
a unei noi mine.

„Șantierul însuși a fost pentru 
noi o școală“ — ne explică Ivan Bo- 
iagiev, unul dintre constructorii mai 
vîrstnici, care a contribuit la califi
carea a peste trei sute de tineri în 
specialitatea de fierar-betonist. Din 
rîndul constructorilor au crescut nu 
numai muncitori calificați, dar s-au 
evidențiat și talente artistice. Unul 
dintre ei, Borian Encev, cel care a 
inițiat primele echipe artistice de 
pe șantier, a urmat cursuri de artă 
teatrală și ca lucrare de debut a 
scris un scenariu după care s-a 
turnat filmul „Cei din Dimitrov
grad“. Azi el este unul din scena
riștii apreciați ai Studioului cinema
tografic din Sofia.

Localnicii, tineri și vîrstnici, ingi
neri și muncitori, elevi și gospodine, 
oameni sub ochii cărora s-a ridicat 
și dezvoltat acest oraș, îți vorbesc 
despre el cu dragoste. Unul dintre ti
nerii pe care i-am cunoscut îmi 
spune : „Gîndiți-vă, în urmă cu 17 
ani Dimitrovgradul nu exista pe 
hartă. Atunci soseau aici trenuri cu 
tineri veniți să-l înalțe“. Azi, de aici 
pornesc trenuri cu îngrășăminte și 
cu materiale de construcții. Și tot de 
aici pornesc în diferite părți ale ță
rii muncitori cu o bună calificare, 
care vor realiza noi construcții ale 
socialismului.

I n cîteva
• Marți seara, Ia Suceava, s-a dispu

tat revanșa meciului internațional de 
box dintre echipele de juniori ale R.P. 
Romîne și R.P Bulgaria. Au învins 
tinerii pugiliști romîni cu scorul de 
6—4. Victoriile echipei noastre au fost 
obținute de C Stanef (pană), C. Ne- 
goescu (semiușoară), Gh. Palangă (se- 
mimijlocie), Gh. Chivăr (mijlocie), F. 
Maier (semigrea) și I. Sănătescu (grea), 
în prima întîlnire, desfășurată sîmbă- 
tă la Iași, echipa R.P.R. cîștigase cu 
8—2.

O Campionatele de atletism ale 
Cehoslovaciei, criteriu de selecție pen
tru J. O de la Tokio, s-au des
fășurat timp de două zile la Praga. 
Performerul campionatelor a fost 
sprinterul Mandlik, care a cîștigat nu 
numai probele de 100 m (10”7/10) și 
200 m (21”3/10), dar a ieșit campion și 
la 400 m garduri.

ii n d uii
• Campionul mondial de box la ca

tegoria grea, Cassius Clay, șl fostul 
campion, Sonny Liston, se vor întîlni 
în meci revanșă în toamna acestui an.

o In cea de-a doua zi a campiona
telor de atletism ale Franței, Jean 
Behm a corectat recordul țării la 400 
m garduri (în 50’’8/10), iar Jean Co- 
chard a egalat recordul național la 
săritură în lungime (cu 7,82 m). Proba 
de 1 500 m a fost cîștigată de Michel 
Jazy în 3’41’’5/10. Alte rezultate : sări
tura cu prăjina — Moreaux 4,50 m ; a- 
runcarea ciocanului — I-Iusson 63,26 
m ; aruncarea suliței Macquet 77,50 m.

In concursul feminin, Maryvonne 
Dupureur s-a dovedit în formă, cîști- 
gînd proba de 800 m cu timpul de 2’04” 
1/10 Săritura în lungime a revenit a- 
tletei Bouix cu 6,15 m. Marlene Can- 
guio a egalat recordul francez la 80 m 
garduri (în 10”9/10).

Conslaniln LINTE

in centrul orașului Dlmitrovgraa
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VIZITA DELEGAȚIEI GUVERNAMENTALE 
ROMÎNE ÎN FRANȚA

La Institutul francez al petrolului
Marți la amiază membrii delega

ției guvernamentale romîne în frun
te cu președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, însoțiți 
de ambasadorul R. P. Romîne la 
Paris, dr. Victor Dimitriu, și amba
sadorul Franței la București, Jean 
Louis Pons, precum și de consilieri 
ai delegației, au participat la un de
jun oferit de René Navarre, ' pre
ședinte și director general al Insti
tutului francez al petrolului.

La sosirea la institut, oaspeții ro
mîni au fost întîmpinați de René 
Navarre, Jean Claude Balaceanu, di
rector, și numeroși specialiști ai in
stitutului.

în timpul dejunului, René Na
varre, care anul acesta ne-a vizi
tat țara în fruntea unei delegații de 
specialiști francezi în domeniul in
dustriei petrolului, a declarat în
tre altele : Vă găsiți de puțin timp 
pe pămîntul Franței, însă primirea 
călduroasă făcută peste tot delega
ției romîne își găsește explicația în 
legăturile tradiționale de prietenie 
dintre Franța și Romînia, în legătu
rile culturale și de colaborare tehni- 
co-științifică.

Vorbitorul a scos apoi în evidență 
importanta unei colaborări tot mai 
strînse între specialiștii din domeniul 
petrochimiei din Franța și Romî
nia, țări care au acumulat o bogată 
experiență în acest domeniu. Această 
colaborare — a subliniat d-sa — tre
buie să se dezvolte continuu, pe baza 
unui permanent schimb de păreri, a 
unui interes reciproc, într-un spirit 
colegial și prietenesc.

R. Navarre a toastat în sănă
tatea președintelui Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, Ion Gheor
ghe Maurer, a membrilor delegației 
romîne, pentru o colaborare tot mai 
strînsă și eficientă între specialiștii 
romîni și francezi în domeniul pe
trochimiei.

Răspunzînd gazdei, Alexandru 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, a spus :

îngăduiți-mi să vă mulțumesc 
pentru ocazia pe care ne-ați oferit-o

PRESĂ STRĂINĂ DESPRE VIZITA DELEGAȚIEI
PARIS 28 (Agerpres). — Principa

lele ziare pariziene, „Le Monde“, 
„Le Figaro“, „L’Aurore“, „Combat“ 
au publicat numeroase materiale 
consacrate, vizitei în Franța a dele
gației guvernamentale a Republicii 
Populare Romîne condusă de pre
ședintele Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, subliniind impor
tanța acestei vizite și perspectivele 
favorabile pe care ea le poate des
chide pentru dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări. Presa relevă 
totodată dezvoltarea economică a 
R. P. Romîne, activitatea ei cres- 
cîndă pe plan internațional.

„Succesele trebuie recunoscute — 
arată „Le Figaro“. Din 1959 produc
ția industrială s-a dublat“. „Romî
nia, care produce ea singură mai 
mult oțel ca Danemarca, Finlanda, 
Chile și Turcia luate la un loc și 
care a reușit să sporească producția 
sa de oțel cu 1 milion de tone în
tr-un timp scurt, lucru pe care Sue
dia nu l-a realizat decît în 69 de ani, 
este pe calea unei largi dezvoltări“, 
scrie în ziarul „Combat“ Georges 
Andersen, șeful rubricii de politică 
externă. Un alt articol în același ziar 
notează : „Romînia înțelege să aibă 
relații prietenești și schimburi lăr
gite cu toate țările lumii, indepen
dent de regimul sau sistemul lor so
cial“. „Romînia vrea să trăiască și să 
se dezvolte în pace“ — scrie în 
„Le Figaro“ Robert Lacontre. Ea este 

pentru desființarea tuturor blocurilor 
militare, pentru încheierea unui 
pact de neagresiune între țările Tra
tatului de la Varșovia și cele ale 
N.A.T.O., pentru dezarmarea gene
rală și totală. Este favorabilă creării 
de zone denuclearizate ca și coexis
tenței pașnice“.

Referindu-se la schimburile Fran
ței cu Romînia, ziarul „Le Monde“, 
într-un editorial intitulat „Franța și 
Romînia“, după ce subliniază că „o 
parte importantă a convorbirilor va 
fi consacrată discuțiilor economice“, 
arată că „în 1963 comerțul dintre 
cele două țări a atins un total de 272 
milioane franci față de 18,4 milioane 
franci în 1954. In prezent sîntem de
parte de a fi folosit la maximum 
toate posibilitățile. Pe lista furnizo
rilor Romîniei, Franța ocupă un loc 
în urma Germaniei federale, Italiei 
și Marii Britanii, aceasta pentru a 
nu aminti decît țările occidentale. 
Pentru a îmbunătăți exporturile ar 
trebui să crească importurile sau să 
fie acceptate condiții de plată mai 
avantajoase“. Totodată ziarul arată 
că autoritățile franceze manifestă și 
„un mare interes față de schimburile 
culturale“.

Apreciind importanța pe care gu
vernul francez o acordă vizitei dele
gației romîne, ziarul „Paris Presse 
l’intransigeant“ scrie : „Se poate 
spune că delegației romîne i-a fost 
pregătit un program fără precedent 

de a vizita institutul dv. Am fost 
foarte mișcați de frumoasele cuvin
te de prietenie pe care le-ați pro
nunțat, domnule director, la adresa 
Romîniei și de urările cordiale pe 
care le-ați exprimat față de noi.

Cu toată deosebirea dintre siste
mele noastre social-economice, re
lațiile dintre Romînia și Franța 
marchează o evoluție ascendentă. O 
astfel de cooperare este justificată, 
după părerea mea, de mai mulți 
factori importanți : mai întîi, avîn- 
tul multilateral al economiei romî- 
nești care creează noi posibilități de 
colaborare ; apoi, prețuirea de care 
se bucură în Romînia știința și teh
nica franceză ; în sfîrșit, tradiționa
lele legături de stimă și de priete
nie dintre Franța și Romînia, legă
turi care se dezvoltă potrivit cu for
mele specifice ale realităților din 
cele două țări.

Considerăm că relațiile stabilite 
între Institutul francez al petrolului 
și institutele cu profil asemănător 
din Romînia constituie un exemplu 
bun cu privire la utilitatea acestei 
colaborări. De aceea sînt încredin
țat că astfel de relații vor trebui să 
se îmbunătățească și să se dezvolte 
pe viitor.

Ridic paharul în sănătatea dv., 
domnule director, și a colabora-

Întrevedere Al. Bîrlădeanu-G. Palewski
PARIS 28 (Agerpres). — Marți 

dimineața vicepreședintele Consi
liului de Miniștri al R. P Ro
mîne, Alexandru Bîrlădeanu, însoțit 
de dr. Victor Dimitriu, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
R. P. Romîne la Paris, de consilieri 
și experți, a avut o întrevedere cu 
Gaston Palewski, ministru de stat 
însărcinat cu cercetarea științifică și 
cu probleme atomice și spațiale al 
Franței. La sfîrșitul întrevederii, A- 
lexandru Bîrlădeanu a declarat :

în timpul întrevederii pe care am 
avut-o cu domnul Gaston Palewski, 
ministru de stat, au fost abordate 
probleme privind cooperarea tehnică 
și științifică franco-romînă, coope- 

atît prin amploarea întrevederilor 
care le vor fi rezervate, cît și prin 
calitatea interlocutorilor“.

întreaga presă franceză de luni 
după-amiază și marți dimineața a 
publicat largi relatări despre sosirea 
delegației guvernamentale romîne la 
Paris, precum și extrase din cuvîn- 
tările rostite pe aeroportul Orly. în- 
serînd o amplă biografie a președin
telui Consiliului de Miniștri al R. P- 
Romîne, însoțită de o fotografie, zia
rul „Le Monde“ scrie în titlu : „Dl. 
Maurer aduce Franței urările po
porului romîn“. „Salutăm întrevede
rile franco-romîne ca pe o promisiu
ne pentru relații din ce în ce mai 
normale, economice și culturale“ — 
scrie și ziarul „L’Aurore“. Posibili
tatea extinderii relațiilor economice 
și culturale dintre cele două țări 
este subliniată de cunoscuta ziaristă 
franceză Genéviève Tabouis în zia
rul „Paris Jour“.

într-o știre anunțînd sosirea dele
gației guvernamentale romîne la Pa
ris, ziarul „L’Humanité“ informează 
asupra componenței delegației, asu
pra întîlnirilor și vizitelor pe care 
ea le va face în Franța.

Ziarele franceze au publicat ample 
relatări despre convorbirile care au 
avut loc pînă în prezent.

LONDRA 28 (Agerpres). — Cores
pondentul agenției Reuter, Harold 
King, arată că la Paris vor avea loc 
„convorbiri politice și economice 
cărora generalul de Gaulle le acor
dă o mare importanță“. Aceeași a- 
genție remarcă faptul că încă din 
prima zi „vizita a stîrnit un interes 
considerabil“.

VARȘOVIA 28 (Agerpres). — Sub 
titlul „Delegația guvernamentală ro
mînă a sosit la Paris“, ziarul polo
nez „Trybuna Ludu“ informează 
despre sosirea delegației și despre 
primele convorbiri. „Ambele părți, 
scrie ziarul, referindu-se la agenția 
France Presse, au căzut de acord a- 
supra' principalelor teme ce se vor 
discuta în timpul vizitei.' Acestea 
sînt,în principal relațiile economice, 
culturale și științifice, precum și pro
bleme ale colaborării tehnice dintre 
cele două țări“.

MOSCOVA 28 (Agerpres). — A- 
genția TASS și ziarul „Izvestia“ au 
relatat despre plecarea din București 
și sosirea la Paris a delegației gu
vernamentale romîne.

BUDAPESTA 28 (Agerpres). — 
într-o corespondență specială din 
Paris, ziarul „Nepszabadsag“, anun
țînd sosirea delegației romîne, men
ționează primele întrevederi și arată 
că „potrivit presei franceze tratati
vele se vor referi la lărgirea relații
lor economice și culturale dintre cele 
două țări și vor fi trecute în revistă 
relațiile politice“. 

torilor dv. și vă adresez cele mai 
bune urări pentru propășirea insti
tutului dv.

După dejun delegația romînă a 
fost invitată să viziteze laboratoa
rele institutului. într-un mare amfi
teatru din moderna clădire a aces
tui important centru de cercetări 
științifice, unde se țin prelegerile în 
cadrul unor cursuri organizate pen
tru specializarea inginerilor, maiș
trilor și altor specialiști din indus
tria petrolieră, René Navarre a 
făcut oaspeților o amplă expunere 
în legătură cu preocupările actuale 
ale cercetătorilor Institutului fran
cez al petrolului. In timpul expune
rii vorbitorul a ținut să sublinieze 
din impresiile sale culese în timpul 
vizitei făcute în Romînia. „Specia
liștii romîni din industria petrolieră 
sînt printre cei mai talentați și pa
sionați petroliști din toți cei pe care 
i-am întîlnit în țările vizitate în ul
timii 20 de ani — a declarat d-sa. 
Am remarcat la dînșii o arzătoare 
dorință de a cunoaște și în același 
timp o capacitate de realizare cu 
totul deosebită. Și într-adevăr ei au 
realizat lucruri admirabile“.

Oaspeții au vizitat apoi Muzeul 
Malmaison de la Rueil, în apropiere 
de Paris, una din reședințele lui Na
poleon în perioâda 1800—1803.

rare care a marcat în ultimii ani o 
evoluție ascendentă.

Realizările științei și tehnicii fran
ceze se bucură în Romînia de o înal
tă prețuire, iar avîntul multilateral 
al economiei, științei și tehnicii ro- 
mînești creează mereu noi necesități 
și noi posibilități de dezvoltare a 
colaborării dintre țările noastre în 
domeniul științei și tehnicii.

Pot să constat cu satisfacție că 
schimbul de vederi cu domnul mi
nistru de stat Gaston Palewski a 
avut loc într-un climat constructiv, 
de înțelegere reciprocă. Consider de 
aceea că întrevederea constituie o 
contribuție la dezvoltarea colaboră
rii dintre Franța și Romînia.

BELGRAD 28 (Agerpres). — Agen
ția Taniug a transmis relatări despre 
vizita delegației romîne în Franța. 
Agenția iugoslavă relevă într-un co
mentariu dezvoltarea relațiiloi- eco
nomice dintre Romînia și Franța și 
conchide că „această vizită este a- 
preciată ca o reflectare a perspec
tivelor tot mai mari și mai favora
bile dezvoltării relațiilor dintre Ro
mînia și Franța“.

BONN 28 (Agerpres). — Sub sem
nătura lui Alfred Frich, ziarul „Süd
deutsche Zeitung“ publică un arti
col în care se arată că vizita „pre
ședintelui Consiliului de Miniștri 
romîn, Maurer, este apreciată în 
Franța ca deosebit de importantă“. 
Ziarul „Frankfurter Rundschau“, în
tr-o corespondență din Paris intitu
lată „Convorbiri Paris-București“, 
arată că neținînd seama de tratati
vele și acordurile posibile cu privi
re la problemele economice și cultu
rale, accentul întîlnirii se află în 
domeniul politic“.

PEKIN 28 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă a transmis o informație 
despre sosirea în Franța a delegației 
guvernamentale a R. P. Romîne, 
menționînd componența delegației și 
extrase din cuvîntările rostite la so
sire.

NEW YORK 28 (Agerpres). — în
tr-o corespondență din Paris, cu
noscutul comentator american Drew 
Middleton scrie în ziarul „New 
York Times“ din 27 iulie : „Oficia
litățile au declarat că guvernul 
Eranței va asculta cu interes pro
punerile Romîniei privitoare la lăr
girea comerțului... Guvernul fran
cez este real interesat de a lărgi 
relațiile comerciale cu Europa răsă
riteană“. Sub titlul „Franța acordă 
o importanță crescîndă vizitei ro
mîne“, ziarul „Washington Post“ 
scrie : „Vizita la Paris a unei puter
nice delegații romîne capătă rapid 
o importanță din ce în ce mai mare“.

SOFIA 28 (Agerpres). — Ziarele 
bulgare „Rabotnicesko Delo“, „Ote- 
cestven Front“, „Zemedelsko Zname“ 
și „Trud“ au publicat informații pri
vind vizita delegației romîne în 
Franța.

BERLIN 28 (Agerpres). — „Neues 
Deutschland“ și „Berliner Zeitung“, 
din R. D. Germană au publicat in
formații despre sosirea la Paris a 
tovarășului Ion Gheorghe Maurer.

ATENA 28 (Agerpres). — Ziare din 
Atena publică, de asemenea, știri 
de la corespondenții din Paris con
sacrate vizitei premierului romîn. 
Astfel, „Elefteria“ scrie că „vizita 
premierului Maurer provoacă in
teresul general... Cercurile franceze 
atribuie o mare importanță acestui 
eveniment“.

Convorbirea loi N. S. Hrușciov 
cu ministrul de externe 
britanic

MOSCOVA 28 (Agerpres). — N.S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., a primit la 
28 iulie pe R. Butler, ministrul afa
cerilor externe al Marii Britanii, și 
persoanele care îl însoțesc pe acesta.

SOSIREA LUI U THANT
LA MOSCOVA

MOSCOVA 28 (Agerpres). — Răs- 
punzînd invitației guvernului sovie
tic, la 28 iulie a sosit la Moscova 
U Thant, secretarul general al 
O.N.U. Pe aeroportul Seremetievo, U 
Thant a fost întîmpinat de Andrei 
Gromîko, ministrul afacerilor exter
ne al U.R.S.S., și de alte persoane o- 
ficiale.

O declarație 
a președintelui 
Makarios

ATENA 28 (Agerpres). — In urma 
primelor convorbiri care au avut loc 
luni la Atena între președintele Ma
karios și primul ministru grec Pa- 
pandreu a fost dat publicității un 
scurt comunicat în care se arată că 
cei doi oameni de stat „au constatat 
din nou identitatea absolută a 
punctelor lor de vedere și reafirmă 
hotărîrea de a urma linia trasată 
deja în comun“. După convorbiri, 
președintele Makarios a declarat că 
problema Ciprului evoluează într-un 
mod satisfăcător. „Obiectivul spre 
care tindem este unirea cu Grecia“ 
(Enosis) — a spus el — afirmînd tot
odată că nu vede o soluție în afara 
O.N.U. Referindu-se la o soluție a 
crizei cipriote ca rezultat al trata
tivelor între părțile interesate în Ci
pru, Makarios a subliniat că aceasta 
n-ar putea fi decît un compromis, și 
deci ea ar trebui respinsă. întrebat 
despre rolul mediatorului O.N.U., 
președintele a arătat că misiunea a- 
cestuia este de a găsi o soluție ac
ceptabilă pentru toate părțile inte
resate.

Situația din partidul socialist italian
ROMA 28 (Agerpres). — In urma 

divergențelor apărute în rîndurile 
conducerii Partidului Socialist Ita
lian, la Roma a fost convocată luni 
o reuniune a Comitetului Central al 
acestui partid. La această reuniune 
se discută, printre altele, acordul in
tervenit în legătură cu programul 
noului guvern de centru-stînga, pre
cum și problemele ivite în urma de
misiei lui Ricardo Lombardi, di
rectorul ziarului „Avanti“, organ al 
Partidului Socialist Italian, și a re
fuzului lui Antonio Giolitti, fost 
ministru al bugetului, de a intra in 
noul guvern.

După cum arată agenția France 
Presse, curentul de stînga al P.S.I. 
al cărui lider este Lombardi repro
șează curentului majoritar al lui 
Nenni și Martino de a nu fi respec
tat limitele fixate de Congresul din 
octombrie 1963 al P.S.I., cu privire 
la participarea socialiștilor în gu
vern. Lombardi cere convocarea unui 
congres extraordinar al partidului 
care să se pronunțe din nou asupra 
acestei probleme.

La începutul lucrărilor reuniunii, 
Francesco de Martino, secretar ge
neral al partidului, a prezentat pro
punerea de a se convoca congresul 
extraordinar al P.S.I. în cursul a- 
cestui an. Potrivit agenției France 
Presse, propunerea a fost cu atît mai 
neașteptată cu cît Pietro Nenni s-a 
opus în mai multe rînduri convocă
rii unui congres la o dată apropiată 
de cel precedent. (Ultimul congres a

BONN. La 28 iulie cancelarul R. F. 
Germane, L. Erhard, l-a primit pe 
A. I. Adjubei, redactorul șef al ziaru
lui „Izvestia", care vizitează Germa
nia occidentală. Agenția TASS men
ționează că la convorbirea dintre L. 
Erhard și A. I. Adjubei, la care a 
participat și G. Schröder, ministrul 
afacerilor externe al R. F. Germane, 
au fost discutate probleme în legă
tură cu relațiile dintre Uniunea So
vietică și R. F. Germană.

OTTAWA. Luînd cuvîntul în Ca
mera Comunelor, ministrul afacerilor 
externe al Canadei, Paul Martin, a 
declarat că „politica guvernului cana
dian față de Cuba rămîne aceeași ca 
și a guvernului precedent și prevede 
menținerea relațiilor diplomatice și e- 
conomice cu această țară“. Declarația 
a fost făcută ca răspuns la interpela
rea unui deputat pe marginea „sanc
țiunilor“ împotriva Cubei, adoptate 
de Consiliul ministerial al Organiza
ției Statelor Americane.

MOSCOVA. La 28 iulie, Lothar 
Bolz, locțiitor al președintelui Consi
liului de Miniștri și ministrul aface
rilor externe al R.D. Germane, a fă
cut o vizită lui A. Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., cu care 
a avut o convorbire în probleme ce 
interesează ambele părți.

BELGRAD. Delegația Partidului 
Socialist din Japonia condusă de To-

Tratativele pentru dezarmare 
de la Geneva

GENEVA 28 (Agerpres). — La Ge
neva a avut loc marți cea de-a 
202-a ședință a Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare. Ședința, 
prezidată de reprezentantul R.A.U., 
Abdel Fattah Hassan, a fost consa
crată examinării problemei lichidă
rii mijloacelor de transport la țintă 
a armelor nucleare.

Reprezentantul Suediei, Alva Myr- 
dal, a declarat că între punctele de 
vedere ale delegaților în problema 
distrugerii mijloacelor de transport 
la țintă a armelor nucleare nu exis
tă divergențe formale. Ea a insistat 
pentru încheierea unui acord reci
proc acceptabil în această problemă. 
Pe de altă parte, Alva Myrdal s-a

PENTRU REGLEMENTAREA PAȘNICĂ
A PROBLEMEI LAOȚIENE

MOSCOVA 28 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția TASS, gu
vernul sovietic a propus statelor 
participante la acordurile în proble
ma Laosului să se convoace în luna 
august a anului curent o conferință 
a celor 14 state pentru Laos.

în legătură cu situația din Laos, 
guvernul sovietic cheamă guvernele 
tuturor țărilor semnatare ale acor
durilor de la Geneva cu privire la 
Laos să participe la această confe
rință internațională pentru a discuta 
măsurile urgente care să asigure re
glementarea pașnică în această țară, 
în conformitate cu acordurile de la 
Geneva din 1962, îndeplinirea rigu
roasă și neabătută a acestor acor
duri de către toate statele interesate.

în propunerea guvernului sovietic 
se arată că conferința ar putea fi ți
nută la Geneva sau într-un alt oraș, 
convenabil pentru toți participanții 
la conferință.

★

HANOI 28 (Agerpres). — După 
cum informează agenția VNA, Mi
nisterul Afacerilor Externe al 

avut loc în octombrie 1963 și a a- 
probat participarea socialiștilor in 
guvern). Pentru a nu se afla în mi
noritate, Nenni a fost nevoit să se 
alăture punctului de vedere al lui 
Martini ca urmare a presiunii cres- 
cînde a curentului de stînga în sînul 
P.S.I.

Propunerea lui Martino a fost pri
mită cu satisfacție și de curentul de 
stînga. Unul din membrii acestuia a 
declarat că la viitorul congres al 
partidului trebuie să se elaboreze „o 
nouă politică pentru P.S.I.“.

Ca urmare a acestei situații din 
sînul conducerii P.S.I., agenția 
France Presse subliniază că al doi
lea guvern al lui Moro se găsește 
în fața unei noi încercări importan
te, înainte chiar de a se fi prezen
tat în fața Camerei deputaților.

Contract intre o întreprindere 
din R. P. Chineză 
și o societate din R. F. G.

PEKIN 28 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția China Nouă 
la 27 iulie, între întreprinderea chi
neză pentru importul de produse 
tehnice și o delegație a societății 
vest-germane „Lurgi“ a fost semnat 
un contract pentru achiziționarea de 
utilaj de cracare și separare, necesar 
industriei petroliere a R. P. Chineze.

SCURTE ȘTIRI
momi Narita, secretar general al Par
tidului Socialist din Japonia și mem
bru al Parlamentului japonez, a sosit 
luni la Belgrad.

ACCRA. Centrul cultural din ora
șul Kumasi, capitala provinciei As
hanti din Ghana, a organizat recent 
un program special dedicat celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării Romîniei, 
cuprinzînd inaugurarea expoziției 
„R. P. Romînă în imagini“ și proiec
ția unor filme documentare romî- 
nești. 

Căldura caniculară a lost urmată în Anglia de furtuni, grindină șl inun
dații. în fotografie : pe o stradă Inundată din localitatea Blackburn

pronunțat pentru crearea unei forțe 
de poliție internațională.

După delegatul Italiei, Francesco 
Cavalletti, a luat cuvîntul delegatul 
Canadei, generalul Burns, care a a- 
preciat însă că între pozițiile dele
gațiilor S.U.A. și Uniunii Sovietice 
„mai sînt încă divergențe impor
tante“ și că, după părerea sa, ar tre
bui să se treacă la discutarea pro
blemei înghețării înarmării nucleare. 
Reprezentantul U.R.S.S., Semion Ța- 
rapkin, s-a opus părerii delegatului 
Canadei declarînd că distrugerea 
mijloacelor de transport la țintă a 
armelor nucleare este o chestiune 
esențială a problemei dezarmării ge
nerale și totale, fiind deci necesară 
rezolvarea ei cît mai grabnică.

R.D. Vietnam a dat publicității o de
clarație cu privire la situația actuală 
din Laos, în care se arată, printre 
altele, că guvernul R.D. Vietnam 
sprijină declarația din 23 iulie a 
prințului Sufanuvong cu privire la 
convocarea imediată a unei confe
rințe a celor 14 țări și organizarea 
unei întîlniri a conducătorilor celor 
trei partide politice laoțiene, pentru 
a se discuta participarea la confe
rință.

S. U. À. Lansarea unei 

rachete in direcția Lunii
CAPE KENNEDY 28 (Agerpres). 

Administrația națională pentru pro
blemele aeronauticii și cercetarea 
spațiului cosmic — N.A.S.A. — a 
anunțat că la 27 iulie a fost lansată 
o rachetă de tip „Atlas Agena“, 
purtătoare a unui vehicul spațial de 
tip „Ranger 7“, care are scopul de 
a lua fotografii ale suprafeței Lunii. 
Centrul de control de la Cape 
Kennedy a anunțat că atît prima cît 
și a doua treaptă a rachetei au 
funcționat conform prevederilor și 
zborul continuă în mod normal. Pe 
bordul lui „Ranger 7“, care are 
363 kg, se află șase camere de tele
viziune, ale căror prime clișee ur
mează să fie luate cînd vehiculul 
spațial se va afla la 1 800 km de 
Lună.

După cum se știe, ultimul „Ran
ger“, lansat la 30 ianuarie 1964, nu 
a transmis nici o fotografie a Lunii 
din cauza unui scurt circuit care a 
distrus parțial postul de emisie.

CONGO Largi teritorii 
aflate sub controlul răsculaților

LEOPOLDVILLE 28 (Agerpres). — 
în cursul zilei de 28 iulie, forțele 
răsculate din Katanga de nord au 
trecut la o contraofensivă puternică 
în regiunea orașului Kabalo, ocupat 
în urmă cu o săptămînă. Inaintînd 
spre nord, ele au provocat mari pier
deri trupelor guvernului central, o- 
cupînd orașul Kongolo. Agenția 
France Presse relatează că a- 
ceastă lovitură deschide forțelor răs
culate accesul spre teritoriile din 
Bahemba, unde se află triburi fidele 
primului ministru, Moise Chombe. 
în prezent forțele răsculate contro
lează un vast teritoriu cuprins între 
Albertville, Kabalo, Kongolo, Kason- 
go, Kindu și Kamina. întreaga linie 
feroviară a marilor lacuri africane

BRUXELLES. La Bruxelles s-a 
deschis o expoziție de grafică romî- 
nească. Expoziția cuprinde opere a 
patruzeci de graficieni.

HOUSTON. Agenți ai Biroului fe
deral de investigații (F.B.I.), au ares
tat luni la Houston (Texas) un tînăr 
în vîrstă de 18 ani, care a proferat 
amenințări cu moartea la adresa pre
ședintelui S.U.A., Lyndon Johnson.

NEW YORK. Săptămînalul „News
week“ a publicat luni o listă a dife-

Dean Rusk l-a primit 
pe ministrul R. P. Romine

NEW YORK 28 (Agerpres). — La 
27 iulie ministrul R. P. Romîne 
la Washington, Petre Bălăceanu, a 
fost primit de secretarul de stat 
Dean Rusk în vederea apropiatei 
prezentări a scrisorilor de acreditare 
în calitate de ambasador al Repu
blicii Populare Romîne la Washing
ton.

După conferința 
africană la nivel înalt

CONAKRY 28 (Agerpres). — în 
cuvîntarea rostită la mitingul de 
masă organizat la Conakry cu prile
jul înapoierii sale de la Cairo, pre
ședintele Republicii Guineea, Seku 
Ture, a declarat că în cadrul Con
ferinței africane la nivel înalt s-a 
făcut un pas înainte pe calea unității 
africane. Cea de-a doua conferință 
de la Cairo, a arătat el, a dus la 
consolidarea bazelor Organizației 
Unității Africane și la confirmarea 
liniei trasate la Conferința șefilor de 
state și guverne africane de la Addis 
Abeba din mai anul trecut. Confe
rința de la Cairo, a subliniat Seku 
Ture, reprezintă un adevărat succes 
pentru Africa.

Tranzacție comercială 
polono-canadiană

VARȘOVIA 28 (Agerpres). — 
După cum arată ziarul „Trybuna 
Ludu", Centrala de comerț exterior 
„Rolimpex“ din R.P. Polonă a cum
părat în ultimul timp din Canada 
o cantitate însemnată de grîu. Tran
zacția a fost efectuată pe baza acor
dului de stat polono-canadian, care 
prevede ca, în timp de trei ani, în- 
cepînd cu anul 1964, Polonia să achi
ziționeze din Canada circa 400 000 
tone grîu anual. Achiziționarea griu
lui din Canada se face de către Po
lonia pe baza unui credit de trei 
ani.

DEZVOLTAREA LEGĂTURILOR 
COMERCIALE UNGARO-ENGLEZE

BUDAPESTA 28 (Agerpres). — în 
cadrul conferinței de presă, organi
zată la Budapesta cu prilejul vizitei 
efectuate în R.P. Ungară de Edward 
du Cann, ministru de stat la Minis
terul Comerțului al Marii Britanii, 
s-a anunțat că a fost parafat con
tractul conform căruia firma en
gleză „Simon Carves“ va furniza 
Ungariei utilaj pentru o fabrică de 
îngrășăminte artificiale în valoare 
de 2 800 000 lire sterline. în cadrul 
aceleiași conferințe de presă, minis
trul de stat englez a subliniat că le
găturile comerciale dintre Anglia și 
Ungaria au crescut, în ultimii cinci 
ani. cu 100 la sută.

se află sub controlul răsculaților. 
Comandantul poliției din Congo, Mo
dest M’Bisu, a fost trimis de guver
nul central la Elisabethville unde se 
afla ministrul de interne, Munongo, 
pentru a se interesa de cauzele in
succeselor armatei guvernului cen
tral. Agenția Reuter relatează însă că 
M’Bisu a fost nevoit să se întoarcă 
din drum deoarece în urma acestor 
știri alarmante, Munongo a fost che
mat de urgență de către președinte
le Kasavubu, căruia urmează să-i 
prezinte un raport. Totodată, se re
latează că în rîndul jandarmilor în
cadrați recent în armata centrală 
s-au semnalat nemulțumiri serioase. 
Ei revendică o creștere a salariilor.

ritelor personalități din partidul de
mocrat care au cele mai mari șanse 
de a fi desemnate drept candidat la 
postul de vicepreședinte al S.U.A., cu 
prilejul convenției partidului demo
crat, ce se va deschide la 24 august 
la Atlantic City (New Jersey). Potri
vit revistei, în acest „clasament" neo
ficial conduce cu 8—1 actualul minis
tru de justiție al S.U.A., Robert Ken
nedy. Urmează ministrul apărării, 
Robert McNamara, reprezentantul 
permanent al S.U.A. la O.N.U., Adlai 
Stevenson, directorul „Corpului Pă
cii“, Sargent Shriver, senatorul Hu
bert Humphrey și senatorul Eugene 
McCarthy.

LONDRA. Referindu-se la întruni
rea reprezentanților celor opt state 
membre ale N.A.T.O. care discută 
probleme legate de crearea forței nu
cleare multilaterale, agenția Reuter 
relatează că tratativele vor dura 2—3 
luni, ținînd seama că sînt examinate 
diverse aspeote tehnice.

HELSINKI. Agenția TASS anunță 
că la șantierul naval al concernului 
„Viartsilia“ din Helsinki a fost lansat 
la apă cel de-al treilea spărgător de 
gheață polar construit pentru Uniunea 
Sovietică. Spărgătorul de gheață de 
22 000 C.P. este destinat curselor în 
condiții polare grele.
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