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SOCIALISTE

PLOIEȘTI Colectivele rafi- 
variilor de pe
trol din țară au 

realizat, o dată cu îndeplinirea înain
te de termen a sarcinilor prevăzute 
pe 7 luni din acest an, și angajamentul 
luat în cinstea celei de-a 20-a ani
versări a eliberării patriei. Ele au livrat 
peste plan, de la începutul anului, o 
producție globală și marfă a cărei va
loare depășește cu peste 53 milioane 
lei și respectiv 28 milioane lei pe cea 
planificată. Cuvîntul lor a fost respectat 
și în privința îmbunătățirii calității pro
duselor, a reducerii consumurilor spe
cifice și micșorării prețului de cost. 
Conducerile rafinăriilor și comitetele 
sindicatelor au organizat cursuri de ri
dicare a calificării pentru distilatori, 
rafinori și laboranți. Măsurile luate au 
făcut ca rafinăriile să livreze în acest 
an produse de bună calitate : benzine 
cu cifră octanică 90, 92, 95, motorină 
hidrofinată, ulei grupa 400 etc., cunos
cute și apreciate în numeroase țări din 
lume. Ca urmare a valorificării supe
rioare a țițeiului, a reducerii consumu
rilor și cheltuielilor de producție, colec
tivele rafinăriilor au obținut în prima 
jumătate a anului economii în plus la 
prețul de cost de 12 772 000 lei, față de 
10 046 000 lei, angajamentul inițial pînă 
la 23 August.

CONSTANȚA Fabricile de ci- 
ment din regiu
nea Dobrogea au 

raportat îndeplinirea, iar unele depăși
rea angajamentelor luate în întrecerea 
socialistă în cinstea zilei de 23 August. 
Aceste unități au dat peste plan, de la 
începutul anului, aproape 55000 tone 
ciment de bună calitate. La fabrica de 
ciment din Medgidia, prin îndeplinirea 
obiectivelor din planul de măsuri teh- 
nico-organizatorice, s-a realizat în pri
mele 6 luni ale anului o creștere a pro
ductivității muncii de 9,4 la sută peste 
prevederi. In această perioadă, cele 
două fabrici de ciment din regiune au 
obținut o economie suplimentară la 
preț.til de cost în valoare de 914 000 lei, 
depășind în felul acesta angajamentul 
luat în cinstea zilei de 23 August.

C l U 1 ïn P™1™ jumătate a 
acestui an, întreprin
derile industriale din 

regiunea Cluj au produs suplimentar 
față de plan o producție marfă a cărei

îndeplinit
valoare se ridică la peste 151 milioane 
lei. In aceeași perioadă au fost obținute 
economii în plus la prețul de cost în 
valoare de peste 38 milioane lei și be
neficii suplimentare de aproape 50 mi
lioane lei, sume ce depășesc angaja
mentul inițial luat în cinstea zilei de 23 
August. Sporul de producție și econo
miile realizate se datoresc în cea mai 
mare parte creșterii productivității 
muncii, care pe întreaga industrie a re
giunii a sporit în semestrul I, față de 
sarcina de plan, cu 4,1 la sută. Anali- 
zînd posibilitățile de care dispun pen
tru valorificarea mai largă a rezervelor 
interne, majoritatea întreprinderilor din 
această parte a țării și-au sporit anga
jamentele în cinstea celei de-a 20-a ani
versări a eliberării patriei cu aproape 7 
milioane lei la capitolul economii supli
mentare și cu 13 milioane lei la bene
ficii peste plan.

Delà începutul anului, 
productivitatea muncii 
pe ansamblul indus

IAȘI

triei regiunii Iași a crescut cu 1,3 la 
sută față de sarcina planificată, fiind cu 
circa 14 la sută mai mare decît în 
aceeași perioadă a anului trecut. Indici 
înalți de productivitate s-au înregistrat 
la Fabrica.de antibiotice din Iași, unde 
s-a perfecționat continuu tehnologia de 
fabricație, la Atelierele de reparat ma
terial rulant din Iași și Pașcani — ca 
urmare a dotării cu utilaje noi, moder
ne, în noile întreprinderi ca Fabrica de 
ulei „Unirea“ sau Uzina metalurgică 
din Iași, ale căror colective tinere au 
izbutit să-și însușească, într-o perioadă 
relativ scurtă, o tehnologie avansată. Pe 
seama creșterii productivității muncii 
întreprinderile din regiune au realizat, 
de la începutul anului, o producție su
plimentară în valoare totală de aproape 
42 milioane lei. Totodată, în perioada 
arătată s-au obținut economii supli
mentare în valoare totală de 14 500 000 
lei.

Uzina de preparare a minereurilor de la Telluc

A intrat în probe

Noua uzină de preparare 

a minereurilor de h TeliucZilele acestea au început probele mecanice și tehnologice ale instalațiilor din cadrul Uzinei de preparare a minereurilor de fier din Te- liuc. Situată la 3 km de Combinatul Siderurgic Hunedoara, uzina de la Teliuc — prima de acest gen din țara noastră — este destinată îmbogățirii minereurilor de fier side- ritice extrase din minele de la Teliuc și Ghelar. Prin aplicarea procedeului prăjirii magnetizante, urmat de separarea magnetică umedă, conținutul în fier va crește de
Realizări a!e constructorilor de baraje

In aceste zile se lucrează intens pen
tru terminarea în cinstea zilei de 23 Au
gust a barajului de acumulare de la 
Podul Iloaie, cu un volum de apă de 
peste 17 000 000 m.c. Pînă la sfîrșitul a- 
nului se va da în folosință și barajul de 
la Cucuteni care va reține aproape 
6 000 000 m.c. de apă. Aceste lucrări 
care se execută în prezent în regiunea 
Iași fac parte din prima etapă de ame
najare complexă a bazinului hidrogra
fic 'al riului Bahlui. Lucrarea este de 
mari proporții și afectează întregul ba
zin hidrografic al rîului cu o suprafață 
de 1 960 km p. Ea are drept scop să a-

In ziarul de azi

• I. Vinfe : Partidul Comunist din 
Romînia în fruntea luptei pen
tru răsturnarea dictaturii fas
ciste (pag- 2—3).

® Ing. V. Marculi, I. Vlanga : 
Posibilități de sporire a pro
ducției de furaje (pag. 2-a).

la 26—27 la sută, ,‘cît are minereul brut extras, la 53-^55 la sută în minereul concentrat care va fi livrat uzinelor siderurgice. Punerea în funcțiune a acestei uzine va determina creșterea valorii metalurgice a minereului concentrat livrat Combinatului Siderurgic Hunedoara, ceea ce duce la realizarea unor importante economii de cocs metalurgic, la folosirea mai bună a capacității furnalelor în care va fi folosit, precum și la reducerea prețului de cost al tonei de fontă. (Agerpres)

sigure gospodărirea complexă și stă- 
pînirea apelor rîului Bahlui. Lucrările 
au început în anul 1962 și se vor termi
na în 1965. Pînă în prezent s-au execu
tat și s-au dat în folosință acumulările 
de la Ezăreni, Ciurbești, Aroneanu și 
Chirița, care au o capacitate totală de 
acumulare de 17 270 000 m.c. și care 
reușeso să rețină astfel o mare parte 
din apele de viitură ale afluenților cu 
caracter torențial. Este de menționat că 
prin lucrările proiectate și în curs de 
realizare a fost posibilă amplasarea în 
zona din aval a orașului Iași a nu
meroase obiective industriale.

Vizita delegației guvernamentale 
romîne in Franța

PARIS 30. — Trimisul specialAgerpres, Mircea Moarcăș, transmite :în cadrul vizitei pe care o întreprinde în Franța, delegația guvernamentală romînă a vizitat Muzeul Louvre. Președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, Ion Gheorghe Maurer, Corneliu Mă- nescu, ministrul afacerilor externe, au fost însoțiți de ambasadorul Franței la București, Jean Louis Pons, ambasadorul R. P. Romîne la Paris, dr. Victor Dimitriu, și alte persoane oficiale. Directorul general al muzeelor din Franța, Jean Chatelain, a întîmpinat pe oaspeții ro- mîni, prezentîndu-le unele săli ale marelui muzeu, o adevărată comoară a Franței și a lumii.Joi la amiază, Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, Alexandru Bîrlădeanu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Corneliu Mănes- cu, ministrul afacerilor externe, Mihail Petri, adjunct al ministrului comerțului exterior, Mauriciu Novac, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării, dr. Victor Dimitriu, ambasadorul R. P. Romîne la Paris, și alte persoane oficiale au luat parte la un dejun oferit de Consiliul Național al Patronatului Industriei Franceze. La dejun au luat parte Georges Villiers, președintele Consiliului Național al Patronatului Industriei Franceze, Max Rechet, președintele comitetului Franța — Europa de est al acestui consiliu* Maurice Ponte, președintele Societății „Constructions sans fils“ (TFF), Georges Glasser, președintele Societății „Alsthom et Neyrpic“, Jean Louis, vicepreședinte al Federației industriilor mecanice și președintele societății de construcții „Babcock et 

La Muzeul Louvre Telefoto : A.F.P.

Wilcox“, Marcel de Boissieu* reprezentantul firmei „Schneider et. Co.“, Michel Jouven, vicepreședintele șl directorul general al societății „Pe- chiney“, reprezentanții altor societăți din industria construcțiilor electrice și industria mecanică.în timpul dejunului, Georges Villiers și Alexandru Bîrlădeanu au rostit toasturi.Joi după-amiază membrii delegației guvernamentale romîne au vizitat sediul radiodifuziunii franceze. La sosire, în fața impresionantei clădiri, care se înscrie printre cele mai mari și moderne construcții ridicate în ultimii ani la Paris, delegația romînă a fost întîmpinată de Alain Peyrefitte, ministrul informațiilor al Franței, Wladimir d’Ormesson, președintele Consiliului de Administrație al Radioteleviziunii franceze, și de alți conducători ai Radiodifuziunii franceze. Adresîndu-se președintelui Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne și celorlalți membri ai delegației, președintele Radioteleviziunii franceze, Wladimir d’Ormesson, membru al Academiei franceze, a spus printre altele : „Este pentru noi o mare onoare și plăcere de a saluta pe reprezentanții Romîniei, de care Franța este în mod tradițional atașată prin trăinicia legăturii spirituale, culturale și de prietenie. Noi cunoaștem, noi iubim literatura dv, muzica, pe scriitorii și poeții dv, pe artiștii din toate domeniile, folclorul romînesc. Noi prețuim pe savanții romîni, pe cercetătorii dv. Admirăm măreția și frumusețea peisajului romînesc, a pădurilor și munților, a holdelor de aur ale Romîniei.Președintele radioteleviziunii franceze a subliniat în încheiere importanța unei colaborări tot mai strînse între radioteleviziunea franceză și 

radiotelevizlunea romînă, arătînd că această colaborare constituie, în afara aspectului său colegial, o contribuție la cauza păcii și colaborării internaționale.Delegația romînă a vizitat apoi cîteva din studiourile radiodifuziunii primind explicații ample din partea specialiștilor.La plecare, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne a mulțumit cordial președintelui radioteleviziunii franceze pentru primirea călduroasă făcută delegației romîne și pentru cuvintele frumoase exprimate la adresa Romîniei și a poporului său. Conducătorul delegației romîne a dat o înaltă apreciere frumosului edificiu al radiofoniei franceze și dotării sale tehnice.’ în continuare delegația romînă a făcut o vizită la sediul Companiei franceze de televiziune (C.F.T.). A- dresîndurse oaspeților romîni, Maurice Ponte, membru al Institutului Franței, președintele C.F.T., directorul general al Companiei generale a telegrafiei fără fir, a scos în evidfen- ță rezultatele fructuoase ale discuțiilor purtate cu specialiștii romîni. Indiferent de concepțiile lor ideologice și sistemele social-economice ale țărilor în care trăiesc — a spus el — oamenii trebuie să se respecte, să-și îndeplinească nobila misiune de a fi oameni.Delegația romînă a asistat apoi la un program experimental al televiziunii franceze în culori — sistemul Secam.Joi seara, membrii delegației guvernamentale romîne în frunte cu președintele Consiliului de Miniștri* Ion Gheorghe Maurer, au luat parte la un dineu oferit de grupul industrial „Schneider“.

Noul autocamion „Bucegi S.R.-113"

„CARPAȚir Șl „BUCEGI I
pe drumurile patriei

Pe șoselele patriei ori pe marile șantiere, în unitățile agriculturii socialiste, autocamioanele fabricate la Uzinele „Steagul roșu" din Brașov—cu linia lor zveltă, modernă, vopsite în culori plăcute ce îneîntă ochiul—au devenit o prezență familiară. Privindu-le, poate puțini își vor mai aduce aminte de înaintașul lor, binecunoscutul „SR-101", martor și părtaș activ — prin utilajele și materialele transportate — la construcția Bicazulul și Oneștiu- lui, a litoralului și a atîtor și atîtor

Secția cabine, upa ita cele mal modernodlfl SB19& V“ bo» lot pe convelerul de montaj

construcții înălțate în anii care s-au scurs din 1954 și pînă acum. De la primul „SR-101", ieșit pe porțile uzinei cu un deceniu în urmă, vestind începerea fabricației de autocamioane în țara noastră, a fost străbătută o perioadă importantă, de-a lungul căreia colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni de la „Steagul roșu' s-a maturizat, a cîștigat o experiență bogată, care l-a ajutat să pășească ferm mai departe la continua îmbunătățire a fabricației de autocamioane și, paralel cu aceasta, la ridicarea nivelului tehnic generai al uzinei. Uzinele „Steagul roșu' au trecut direct la punerea în fabricație de serie a unui produs cu totul nou pentru ea, autocamionul „Carpați’, cu nivel tehnic ridicat atît din punct de vedere constructiv, cît și ca aspect.Colectivul uzinei brașovene este însuflețit în activitatea sa creatoare de prețioasele indicații cuprinse în cuvîntarea rostită de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la Conferința organizației de partid a orașului București : „Introducerea largă în producție a tehnicii noi și a celor mai avansate tehnologii șl metode de muncă, folosirea cu indici superiori a mașinilor și utilajelor, îmbunătățirea organizării producției și ritmicității ei, folosirea cît mai complexă a timpului de lucru printr-o bună aprovizionare tehnico-materia- lă a locurilor de muncă, întărirea disciplinei socialiste — lată calea creșterii continue a productivității muncii’.
Faceți cunoștința cu noile 
autocamioaneCalitățile noilor autocamioane io- mîneștl le recomandă a fi la nivelul tehnicii mondiale atît sub aspectul greutății proprii, al sarcinii utile pe șosea, cît șl al puterii și aspectului. Iată cîteva caracteristici ale acestor autocamioane. Piimjrl tip realizat —* «Carpați S.R.-131'- ■— o sarcină

utilâ de 3 000 kg, iar greutatea sa iară încărcătură este de 2 700 kg. Viteza maximă a autocamionului „Carpați’ este de 90 km pe oră, consumul de combustibil de 25 1 la suta de km, iar puterea nominală a motorului de 140 CP. Cel de-al doilea tip — „Carpați S.R.-132" — se caracterizează prin dublă tracțiune (față și spate), putînd fi folosit pe terenuri grele și drumuri accidentate. Greutatea lui este de 3 750 kg, cu o sarcină utilă de 2 tone ; consumă 29 1 benzină la suta de kilometri și dezvoltă o viteză de 95 km pe oră. De remarcat că acest tip are trei rezervoare, putînd duce la drum 400 1 de benzină, ceea ce îi dă posibilitatea parcurgerii unor distanțe mari fără alimentare.Autocamionul „Bucegi S.R.-113* — cel de-al treilea tip — are o sarcină utilă de 5 tone, greutatea lui fiind de 3 600 kg. ; realizează o viteză de 80 km pe oră, avînd un consum de 29 1 benzină la suta de kilometri. El poate duce o remorcă de 6 000 kg. greutate totală.Motorul noilor autocamioane are o construcție mai compactă. Arborele cotit fiind realizat prin turnare, în forme-coji, se reduce volumul prelucrărilor, fapt care aduce după sine scăderea prețului de cost. Iată și o mică comparație deosebit de grăitoare: deși noul motor are o putere cu circa 50 la sută mai mare decît motorul de 6 cilindri în linie al autocamionului „SR-101’, totuși greutatea sa proprie este mai mică cu circa 100 kilograme.Caracteristic pentru noile autocamioane—în comparație cu cel vechi — este șl concepția cabinei. Aceasta, ca și capotajul, este de construcție complet metalică, cu o linie modernă, elegantă, asigurînd condiții de vizibilitate, acces și confort pentru trei persoane. Scaunul conductorului, separat de cel al pasagerilor, are posibilitatea de reglaj în adîncime și pe verticală.„Carpații' și „Bucegii' au trecut cu succes examenele cele mai felurite, dînd randamentul scontat și do-
lon MÄRGINEANU 
Constantin CĂPRARI!

(Continuare în pag. IlI-a)

Din to cat ci f ara
începe difuzarea 
manualelor școlareMîine, 1 august, începe în întreaga țară difuzarea manualelor pentru școlile medii de cultură gonerală, cursuri de zi, serale și fără frecvență, ca și pentru școlile pedagogice. Vînzarea se face prin librării și u- nitățile de difuzare din sectorul cooperatist. în Capitală, aceste manuale vor fi difuzate prin 22 de librării, între 1 august și 30 septembrie, în
Regiunea î

GALAȚI (coresp. „Scînfeii”). — In pia
ța mare din centrul orașului Galați a fost 
organizată expoziția de fotografii „Din 
principalele realizări ale regiunii în cei 
20 de ani de la eliberare“. Graficele 
care însoțesc fotografiile ilustrează creș
terile înregistrate în domeniile economic 
și social-cultural. Volumul investițiilor 
industriale, de pildă, a crescut în perioa
da 1956—1963 de peste 4 ori, iar volu
mul producției industriale globale a re
giunii a crescut în ultimii 13 ani de 5,26 
de ori. Ritmul de dezvoltare a unor noi 
ramuri industriale a dus și la creșterea 
producției materialelor de construc
ție de aproape 7 ori. Au fost create și 
dezvoltate asemenea unități importante 
ca întreprinderea de materiale și prefa
bricate pentru construcții Doaga, Fabrica 
de ciment „Stînca" din Brăila, Fabrica de 
prefabricate din beton de la Galați și al
tele. în industria lemnului, producția a 
sporit din 1950 pînă în 1963 mai mult 
de 10 ori ca urmare a construirii Combi
natului pentru industrializarea lemnului de 
la Brăila, a IPROFIL-urilor Focșani și Gu- 
geșfi.

Din agricultură sînt redate aspecte 
privind mecanizarea, dezvoltarea secto
rului zootehnic, valorificarea terenurilor, 
cultura viței de vie și a pomilor fructi
feri efc. Expoziția acordă un spațiu larg 
realizărilor social culturale — construcții 
de locuințe, școli, cămine culturale, 
teatre, cinematografe, spitale. Din 1960 
și pînă în prezent au fost date în folo- 
»|nță oamenilor muncii din orașele regi-

librării vor fi organizate standuri de prezentare a cărților destinate anului de învățămînt 1964—1965.Ca și în anii trecuți, manualele pentru clasele I—VIII ale școlilor de cultură generală vor fi distribuite gratuit elevilor în prima zi a anului de învățămînt. La 10 august va începe repartizarea și transportarea la școli a manualelor pentru aceste clase.
n i m a g i n i
unii aproape 10 000 de apartamente, Iar 
la sate au fost construite în ulfimii 7 ani 
peste 50 000 de case. Azi în regiunea 
Galați sînt peste 580 de cămine cultu
rale, cluburi și case de citit, unde-și des
fășoară activitatea 1 456 de formații ar
tistice de amatori, 834 biblioteci, 268 ci
nematografe, 7 feafre și filarmonici, 9, 
muzee. Expoziția face parte din manifes
tările culturale închinate celei de a XX-a 
aniversări a eliberării patriei. Asemenea 
expoziții vor fi organizafe și în orașele 
Brăila, Focșani, Tecuci.

Excursii aie tineretului
O.N.T. „Carpați” a organizat pentru e- 

levi și sfudenți excursii și tabere în dife
rite regiuni ale țării. Aproape 4 000 de 
studenți participă la Turul R.P.R., excursii 
de 9-12 zile cu autocare O.N.T, Circa 500 
studenți participă la excursiile de 7 zile 
în Delta Dunării. 15 000 studenți iau 
parte la excursiile locale organizate de 
agențiile O.N.T. din regiuni, în colabo
rare cu consiliile asociațiilor studenților 
din centrele universitare. Alți 250 de stu
denți cutreieră munții Apuseni și Ciucaș, 
în excursii de 12 zile. In cinstea marii 
aniversări a eliberării patriei noastre, 
O.N.T. „Carpați” organizează pentru ti
neretul din uzine, școli și facultăți ex
cursii speciale care cuprind diferite ora
șe cu vizitarea monumentelor istorice le
gate de evenimentele din august 1944.

Fabrica.de
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Construcții zootehnice la gospodăria agricolă de stal Pietroiu, regiunea București

Posibilități de
a OoOWiifși dé IfWéjé

Dezvoltarea sectorului zootehnic și creșterea producției de lapte, carne etc, constituie o preocupare de seamă în toate gospodăriile colective din regiunea Maramureș. Printre u- nitățile socialiste care au obținut rezultate bune în această direcție se numără și gospodăria colectivă din Carei. Colectiviștii de aici dispun în prezent de aproape 1 000 bovine, din care 370 vaci cu lapte, 792 porcine, din care 157 scroafe. Gospodăria are largi posibilități pentru dezvoltarea continuă a sectorului zootehnic.Hrănirea unui număr atît de mare de animale necesită măsuri pentru asigurarea unor cantități îndestulătoare de furaje de bună calitate. Consiliul de conducere al gospodăriei a întocmit la începutul anului balanța furajeră, în care s-au prevăzut suprafețele și lucrările necesare pentru mărirea producției de fîn, masă verde, nutreț însilozat, concentrate, grosiere etc. La stabilirea balanței furajere au participat membri ai consiliului de conducere, brigadieri și specialiști. Dintr-o asemenea colaborare a rezultat un plan documentat, axat pe posibilitățile existente în gospodărie, în urma căruia balanța furajeră asigură în general necesarul' de hrană a animalelor.
Adevăratele rezerveO analiză mai atentă arată că, la întocmirea planului de producție, atît consiliul de conducere cît și cadrele de specialiști care au participat la elaborarea lui au scăpat însă din vedere unele resurse importante de care dispune gospodăria in vederea sporirii producției de furaje. In ce constau ele ? Vom începe cu producția de fîn. De pe o suprafață de 200 ha cu trifoi nou însămînțat sub plantă protectoare nu s-a prevăzut să se recolteze nici un kilograin de nutreț, cu toate că în acest an se pot obține aci cel puțin 100— 120 tone de fîn. Prin recoltarea la 

timp și fără pierderi a fînețelor naturale, colectiviștii pot obține cantități mari de fîn de bună calitate. Ei au prevăzut însă ca fînețele să fie destinate pășunatului, deși gospodăria are suficientă pășune. Gospodăria cultivă 200 ha cu mazăre și măzăriche pentru semințe. După treieratul acestor leguminoase, se pot obține circa 32,0 tone de vreji. Inițial a- ceastă cantitate a fost inclusă în categoria furajelor grosiere, deși vrejii de mazăre și măzăriche pot înlocui aproximativ o cantitate egală de fîn folosită îndeosebi în hrana oilor. Totalizînd cantitățile de fîn cuprinse în balanța furajeră de către conducerea gospodăriei, precum și rezervele descoperite, rezultă că a- ceastă unitate agricolă nu numai că nu este deficitară la fîn ci, dimpotrivă, poate crea și un stoc de rezervă. La o analiză mai temeinică, s-au găsit și alte rezerve. Iată doar cîteva dintre ele. De pe 20 ha cultivate cu lucernă .s-a prevăzut inițial obținerea a două coase. Anul trecut, de pe aceeași suprafață s-au obținut însă 4 coase, însumînd în medie 20 tone masă verde la hectar. Și în acest an lucerna este bine îngrijită și promite o producție bună. Deci, gospodăria va putea realiza, în loc de 160 tone planificate, cel, puțin 400 tone lucernă masă verde. Anul trecut, după recoltarea cerealelor pă- ioase, gospodăria a însămînțat 70 ha cu porumb furajer, obținînd rezultate bune. De ce acum s-a omis a- cest lucru ?
Măsuri operative 
bine gînditeIn perimetrul gospodăriei sînt peste 12 km drumuri, de pe marginea cărora se poate obține un plus de aproximativ 40 tone iarbă. Gospodăria dispune de 445 ha pășune. Dacă pe acestea s-ar efectua bine lucrările de îngrijire, curățire, tîr- 

Iire și îngrășare, dacă s-ar organiza pășunatul rațional, rezultatele ar fi, fără îndoială, mult mai bune.La recomandarea comitetului orășenesc de partid, comitetul de partid pe gospodărie a analizat cum se ocupă consiliul de conducere și cadrele de specialiști de asigurarea bazei furajere. Cu acest prilej, au ieșit la iveală noi rezerve în vederea sporirii producției de furaje. Adunarea a adoptat un plan de măsuri mobilizator. Comuniștii au primit sarcini precise privind a- sigurarea bazei furajere. în zilele care au urmat, în jurul fermei zootehnice, unde în timpul iernii au fost depozitate clăi de paie, fin și silozuri cu cartofi, s-au însămînțat 3 ha cu pepeni furajeri. S-au semănat dovleci pe 220 ha în cultură intercalată. Consiliul de conducere a format o echipă de colectiviști care a lucrat la curățatul pășunilor. în locul secarei masă verde recoltate, terenul a fost îngrășat, arat și însămînțat cu porumb furajer. S-a ho- tărît ca după recoltarea cartofilor pe 20 ha și a păioaselor pe 100 ha să se însămînțeze porumb furajer.Asigurarea unei baze furajere trainice este strîns legată de întreținerea și recoltatul nutrețurilor la timpul optim și de depozitarea acestora în apropierea fermelor zootehnice. Comitetul de’ partid, împreună cu consiliul de conducere al gospodăriei au luat măsuri pentru efectuarea la timp a lucrărilor de întreținere- a culturilor furajere, organizarea în mod temeinic a recoltatului nutrețurilor și conservarea lor. Furajele recoltate sînt cîntărite și predate brigadierilor, care vor răspunde de distribuirea lor pe tot timpul anului. Rezultatele dobîndite pînă în prezent sînt o garanție că în gospodărie se va putea asigura o bază furajeră corespunzătoare.
Ing. Vasile MARCULI
loan VLANGÀ 
coresp. „Scînteii“

oaspeții stațiunilor de odihnă
Condiții bune 
de tratamentCu fiecare an crește numărul oaspeților stațiunii Slănic-Moldova. După cum ne-a informat directorul stațiunii, în 1960 cura balneară a fost urmată de 10 400 de persoane, iar anul acesta, numai pînă la jumătatea lunii iulie, s-au înregistrat peste 12 000. Pentru a se crea oaspeților condiții tot mai bune de tratament, s-a mai deschis o nouă secție de băi de lumină, s-a extins secția de electroterapie, s-a amenajat o nouă secție balneo-terapeu- tică. De altfel, unele tratamente se fac nu numai în lunile de vară, ci în tot timpul anului.Parcurile stațiunii sînt mai bine îngrijite, mai frumoase decît în anii frecați. In această privință și-au adus contribuția și cetățenii orașului. întoreîndu-mă cu forțe proaspete la locul de muncă, vreau să exprim pe această cale mulțumiri personalului stațiunii pentru îngrijirea atentă de care m-am bucurat.

Vasile PRODALEA 
mecanic de locomotivă 
Depoul C.F.R. Pașcani

Pe Valea OltduiLa Călimănești m-a impresionat în mod deosebit felul în care se face tratamentul medical. După cîteva zile, cînd am început să ne cunoaștem și să schimbăm impresii, am intrat în vorbă cu tovarăși veniți din diferite colțuri ale țării. Toți au avut cuvinte de laudă des

c r i u

pre activitatea personalului medical. La cantine se servesc meniuri gustoase și variate. Dacă răsfoiești condica de sugestii întîlneș.ti numai aprecieri pozitive privind calitatea meselor șl a serviciului.Clubul stațiunii organizează programe artistice șl distractive, seri de lectură, spectacole prezentate de formațiile artistice de amatori și de artiști profesioniști, campionate de șah și tenis de masă, iar biblioteca pune la dispoziția cititorilor un mare număr de cărți în mai multe limbi, între care ultimele noutăți apărute, precum și colecții de ziare și reviste.Intr-un cuvînt, vizitatorii păstrează o impresie dintre cele mai bune despre această stațiune.
Constantin DîMACHE 
mecanic — Roman, 
Vasile TELEMAC 
muncitor—Rm. Vîlcea

Imagirn incintătoareLa poalele îneului, pe valea pîrîului cu același nume, în mijlocul unor falnice păduri de brad, se află stațiunea Valea Vinului. Aici mi-am petrecut o parte din concediul de odihnă din acest an, împreună cu familia. întreprinderea balneo-climaterică a regiunii Cluj s-a îngrijit să ne creeze condiții bune de odihnă. In vile domnesc ordinea și curățenia. Personalul de la cantină ne-a oferit mîn- căruri gustoase. In după-amiezile 

cînd se iveau nori prevestitori de ploaie, am petrecut ore plăcute la club, în tovărășia cărților, a celor mai noi publicații etc. Intr-una din duminici am asistat la un spectacol prezentat de fanfara căminului cultural din Rodna. Conducerea stațiunii organizează adesea excursii cu autobuzele în locurile pitorești și la monumentele Istorice din apropiere. Amatorii de ascensiuni alcătuiesc itinerare îndrăznețe. Am văzut multe locuri frumoase. Păcat că n-am avut un aparat de fotografiat să vă fi trimis cîteva imagini 1
Iszlai ALBERT 
profesor — Cluj

Gazde ospitaliereAnul acesta îmi petrec concediul de odihnă la Tușnad băi. încă din prima zi am simțit din plin grija și atenția gazdelor în ce privește condițiile de cazare, tratamentul medical, masa etc. Stațiunea mi-a oferit priveliști noi. La cinematograful stațiunii am văzut multe filme interesante, iar casa de cultură din localitate organizează programe artistice bogate și variate : seri de poezie, seri de dans, spectacole, expuneri pe diferite teme însoțite de dia- filme etc. S-au organizat excursii în împrejurimi.
Norlca ȘENDROIU 
funcționară, 
Cîmpulung-Muscel

TEATRE
Teatrul satiric muzical „C. Tănasc." 

(în grădina „Boema“) : O seară de mu
zică ușoară — (orele 20,15 — în caz de 
ploaie spectacolul are loc în sala „Sa
voy“ Ia orele 20). Teatrul de vară „22 
August“ : Concert susținut de formația 
de muzică ușoară George Marian®« 
viei (R. S. F. Iugoslavia) — (orele 20). 
Circul de stat : O seară cu comicul Ka- 
randaș — (orele 20).

CINEMATOGRAFE
Comoara din lacul de argint — ci

nemascop : Patria (9,15; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,15Î, București (9,15; 11,30; 13,45; 
16,30; 18,45; 21), Excelsior (8,45; 11,15;
13,45; 16,15; 18,45; 21,15), Feroviar (10;
12,30; 15; 17,30; 20), Melodia (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Modern (10,15; 12,30; 
15,45; 18; 20,15), Grădina „Doina" (Str. 
Doamnei nr. 9 — orele 21,30), Stadionul 
„Dinamo" (Șos. Ștefan cel Mare — ore
le 20,15). Unde-1 generalul ? : Republica 
(9,45; 12; 14; 17; 19; 21,15), Victoria (10;. 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), Grădina „Progre
sul“ (Str. Ion Vidu nr. 5 — orele 20,15). 
Două duminici : Carpați (9,30; 11,45; 14; 
18,15; 18,30; 20,45), Grivlța (10; 12; 16; 
18; 20). La strada : Luceafărul (10,30; 13; 
15,30; 13; 20,30), Flacăra (14,15; 16,30;
18,45; 21V Rahova (11; 15,30; 17,45; 20), 
Grădina ,,Rahova" (Calea Rahovel nr. 
103 — orele 20,30). M-am îndrăgostit la 
Copenhaga : Capitol (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,45; 21,15; la grădină — orele 20,30), 
Tomis (9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30; la gră
dină — orele 20,30), Arenele „Libertății“ 
(Str. 11 Iunie — orele 21). Domnul To
paze — cinemascop : Festival (10; 12; 
15; 17; 19; 21; la grădină (Pasajul „Efo
rie,“) — orele 20 30), Volga (10; 12; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30)1 Dracul șl cele zece po
runci — 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 șl 
ris : Union (16; 18,15; 20,30). Program do 
filme pentru copii : Doina (orele 10). 
Lumea comică a Iul Harold Lloyd : 
Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Cos
mos (16; 18; 20). Cel trei mușchetari — 
cinemascop (ambele serii) : Giuleștl (9; 
12.30; 1C,15; 20). Drumuri, Improvizație 
șl' artă, învățătorul de la El Cilanto, 
Cînd voi merge Ia școală, Știință șl teh
nică nr. 10, Pionieria nr. 4/1964 : Tim
puri Noi (rulează în continuare de la o- 
rele 10—21). Ocolul Fămîntulul în 80 de 
zile — cinemascop (ambele serii) : în
frățirea între popoare (11; 15; 18,45), Bu- 
cegl (9,30; 13; 16,30; 20; la grădină — o- 
rele 20,30), Miorița (10; 13; 16,30; 20,15). 
Comedianții : Cultural (15; 17; 19; 21). 
Cascada diavolului : Dacia (15; 17; 19; 
21). Popasul : Buzeștl (15; 17,15; 19,30), 
Cotrocenl (16; 13; 20)? Adesgo (15,30; 18;
20.30) . Kozara : Crîngași (15,30; 18; 20.30). 
Asasinul din cartea de telefon : Unirea 
(11; 16; 18; la grădină — orele 20,15), Vi- 
tan (16; 18; 20; la grădină — orele 20,30), 
Ferentari (15; 17; 19; 21). Anotimpuri : 
Munca (16; 18,30; 20,30). Șeherazada — ci
nemascop : Popular (il; 16), Aurora (10; 
12,30; 15; 17,30; 20), Patinoarul „23 Au
gust" (Bd. Muncii — orele 20,45). Kalo- 
ian : Popular (18,15; 20,30). Comisarul : 
Arta (15; 17; 19; la grădină — orele
20.30) , Moșilor (15; 17; 19; la grădină — 
orele 20,30), Flamura (10; 12,15; 16; 18,15'
20.30) . Drumul Sării (16 ; 18 ; 20). 
Renul alb: Grădina „Modern" (Str. 
11 Iunie nr. 75 — orele 20,30). 
Păpușile rid : Grădina „Lira“ (Calea 13 
Septembrie 196 — orele 20,15). Idiotul : 
Grădina „Buzeștl" (Str. Buzești nr. 9—11 
— orele 20,30). Am ajuns și rege : Grădi
na „Aurora" (Bd. Dimitrov nr. 118 — o- 
rele 20,15).

TELEVIZIUNE
Orele 19 — Jurnalul televiziunii. 19,10 

— Pentru copii : Jocuri pe apă. 19,40 — 
Emisiune de artă plastică : Muzeul re
gional din Brașov. 20,00 — Săptămîna. 
21,00 — Reportajul filmat ; Sport în 
Elveția. 21,15 — Cîntă orchestra Flps 
Fleischer. In încheiere : Buletin de 
știri șl buletin meteorologic.

Cum va fi VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 1, 2 

și 3 august. In țară : Vreme ușor insta
bilă la început, apoi în general frumoasă. 
Cerul va fi variabil. Vor cădea ploi lo
cale, mai ales în prima parte a inter
valului. Vint slab, pînă la potrivit, pre- 
dominînd din sectorul nordic. Tempera
tura în scădere ușoară, la început, apoi 
in creștere. Minimele vor fi cuprinse 
între 10 și 20 grade, iar maximele între 
23 și 33 grade. Local mai ridicate. Pen
tru București și litoral: vreme în gene
ral frumoasă, cu cer variabil. Vînt slab, 
pînă la potrivit. Temperatura ușor va
riabilă.

PARTIDUL COMUNIST DIN ROMlNIA
ÎN FRUNTEA LUPTEI PENTRU
RĂSTURNAREA DICTATURII FASCISTE

Insurecția armată de la 23 August 1944 a constituit o cotitură radicală în viața poporului romîn, a deschis o nouă epocă în istoria țării noastre, epoca revoluției populare. Răsturnarea dictaturii fasciste a fost opera maselor largi ale poporului, a luptei lor pline de avînt și abnegație pentru eliberarea patriei, pentru cucerirea independenței naționale, luptă desfășurată sub conducerea Partidului Comunist din Romînia.Evenimentele petrecute cu două decenii în urmă au avut profunde rădăcini istorice în frămîntările sociale din perioada premergătoare războiului. Forțele patriotice populare care, în frunte cu comuniștii, au acționat în august 1944, și-au tras seva, vigoarea, din marile bătălii revoluționare și dîrza luptă împotriva fascismului, desfășurate de-a lungul jnultor ani de masele largi populare sub conducerea comuniștilor.Eroicele lupte din februarie 1933, în cursul cărora clasa noastră muncitoare, sub conducerea Partidului Comunist, s-a afirmat ca apărător devotat al intereselor vitale ale întregului popor, au întărit legăturile partidului cu proletariatul, cu masele largi ale poporului, influența sa politică în rîndurile oamenilor muncii; ele au dus la ridicarea din rîndurile clasei muncitoare a numeroase cadre de militanți revoluționari căliți, au îmbogățit mult experiența revoluționară a muncitorimii, maselor, pregătindu-le pentru marile bătălii antifasciste din perioada următoare.Expansiunea Germaniei hitleriste, intensificarea activității organizațiilor fasciste din țara noastră făceau să planeze o mare primejdie asupra destinelor poporului romîn. Amploarea mișcării antifasciste a maselor, îmbinarea de către P.C.R. a diferitelor forme ale muncii ilegale cu cele legale și semilegale și-au găsit ilustrare în frontul unic 

muncitoresc de jos, realizat în cursul unui șir de acțiuni greviste pentru revendicări economice și apărarea drepturilor democratice ; în marile demonstrații de masă din Capitală și alte orașe; în crearea a numeroase organizații antifasciste și publicații legale ; în acordul privind întemeierea Frontului popular încheiat de către Blocul democratic, Frontul plugarilor, Madosz și Gruparea socialistă condusă de C. Po- povici ; în succesul frontului democratic în alegerile parlamentare parțiale din județele Mehedinți și Hunedoara. Lupta plină de avînt și abnegație a comuniștilor, a forțelor democratice și progresiste, a frînat pentru un timp procesul de fascizare a țării.în ciuda înscăunării dictaturii regale, a trădării intereselor naționale de către cele mai reacționare cercuri ale claselor dominante, poporul n-a încetat lupta împotriva fascismului. Odiosul Dictat hitlerist de la Viena a stîrnit un uriaș val de revoltă de la un capăt' la altul al țării. Partidul Comunist a chemat masele să iasă în stradă. Demonstrații, cuprinzînd sute de mii de oameni, au avut loc la Cluj, Timișoara, Oradea, în zeci de orașe. Am și azi în memorie marea demonstrație din Brașov, la care, alături de muncitori, au participat mii de cetățeni din alte categorii sociale, exprimîndu-și mînia împotriva sfîrtecării țării, voința de a se opune hitlerismului, de a apăra integritatea teritorială a țării. în frunte cu comandanții lor, un șir de unități militare au refuzat să execute ordinul de retragere din nordul Transilvaniei.Ne sînt vi; în memorie suferințele îndurate de poporul nostru în anii ce au urmat, hotărîrea cu care, în condițiile celei mai cumplite terori, s-a opus trădării intereselor naționale ale țării de către clasele dominante, de către cercurile reacționare. Instaurarea sîngeroasei dic-

lon YINȚE

taturi militaro-fasciste, aruncarea poporului romîn, împotriva voinței sale, în criminalul război hitlerist, străin intereselor vitale ale Romîniei, a marcat una din cele mai triste epoci din istoria noastră, a împins țara în pragul catastrofei naționale. Amintirea tragediei pe care o constituise ocuparea unei părți a teritoriului național în primul război mondial de către militarismul german a făcut ca, încă din prima zi a sosirii în țară, trupele hitleriste să fie privite cu ură. Nu numai masele largi ale poporului — clasa muncitoare, țărănimea, intelectualii, meseriașii și funcționarii — vedeau în cotropitorii hitleriști dușmanul neîmpăcat al intereselor naționale, ci și cercuri importante ale burgheziei, lovite în interesele lor de acapararea unor poziții principale în economie de către monopolurile germane.In aceste zile de grea încercare, cînd era în joc însăși ființa națională a poporului, comuniștii și-au îndeplinit fără șovăire datoria față de țară. Ridicînd steagul salvării patriei, comuniștii, prin Platforma-pro- gram a P.C.R. din 6 septembrie 1941, au chemat toate partidele, grupările, personalitățile politice să-și u- nească eforturile pentru încetarea războiului antisovietic și participarea la războiul împotriva Germaniei, recucerirea independenței, răsturnarea dictaturii fasciste, alungarea hitleriștilor. Activitatea P.C.R. se desfășura în condiții deosebit de complexe. Greutăților create de teroarea sălbatică, precum și de faptul că o mare parte a activiștilor săi se aflau în închisori și lagăre, li se adăugau uneltirile clicii de trădători strecurate în conducerea de partid. Această agentură a dușma

nului ducea o acțiune criminală de descompunere și lichidare a organizațiilor de partid, preda Siguranței cadre de partid devotate, încerca prin toate mijloacele să împiedice desfășurarea luptei antifasciste. împotriva voinței trădătorilor, dejucînd provocările acestora, organizațiile de partid, comuniștii și-au făcut datoria față de popor.Cu riscul vieții, comuniștii îmbărbătau și organizau masele, sabotau mașina de război hitleristă, uneau în jurul lor forțele patriotice. Organizațiile de partid din Valea Prahovei, Brașov, Banat, Dobrogea, Moldova etc. au luat măsuri spre a-și reorganiza activitatea în funcție de noile condiții ale războiului, au desfășurat o intensă acțiune de propagandă pentru demascarea politicii trădătoare a dictaturii fasciste, a caracterului antinațional al războiului hitlerist, pentru mobilizarea maselor la luptă împotriva hitleriștilor. în ciuda prigoanei, partidul și-a menținut și consolidat legăturile în uzine, la sate, în armată, în rîndurile intelectualilor. Au acționat celule de partid în marile întreprinderi — la Grivița C.F.R., „Lemaître“, „Malaxa“, „Leonida“, S.T.B., „Wolf“, Arsenalul Armatei, „Gagel“ • din București, la Reșița, la I.A.R. și „Schiel“ Brașov, rafinăriile „Unirea“, „Romîno-Americană“, „Concordia“ Ploiești, Schela Moreni, Șantierele navale Constanța, Galați, Turnu Severin, la exploatările miniere din Valea Jiului, la Hunedoara, la Fabrica „Țesătura“ și Atelierele C.F.R. Ni- colina-Iași, ca și în numeroase altele.în fabrici și întreprinderi, acțiunile pentru revendicări economice se împleteau cu cele împotriva războiului. încă din primii ani ai războiului au avut loc greve și conflicte de muncă la Uzinele „Wolf“, „Arsenalul“, „Lemaître“ care executau comenzi militare, la „Astra“- Arad, pe șantierul conductei de pe- 

j -■ trol de pe linia Cernavodă-Constan- ța, la Uzinele „Solvay“ Turda. în întreprinderile metalurgice și constructoare de mașini (Reșița, Malaxa, Leonida, I.A.R. Brașov, etc.), în industria petrolieră, aveau loc acțiuni de sabotaj și diversiune care loveau în mașina de război hitleristă. Transporturile de trupe și armament spre front erau stînjenite de aprinderea osiilor vagoanelor; ca urmare a acțiunilor de sabotaj întreprinse de ceferiști, pe liniile ferate din Moldova, au fost provocate deraieri ale unor trenuri militare. Este grăitor următorul exemplu din multe altele : la 11 martie 1942, în gara Nicolina-Iași a fost provocată deraierea a două garnituri hitleriste înglobînd 86 de vagoane ; totodată, explozia a creat și alte dificultăți aprovizionării frontului. A- flînd de incendierea unui depozit de mine la fabrica de mine antitanc „Mogoșoaia", I. Antonescu a pus rezoluția : „Incendiile depozitelor alimentare și militare se înmulțesc. Nu mai trebuie să așteptăm ca să ne convingem că lucrul este organizat și dirijat“. Eficacitatea acțiunilor de sabotaj într-un punct deosebit de sensibil — aprovizionarea cu combustibil — este ilustrată de constatarea făcută într-un comunicat al Biroului sovietic de informații, publicat în „Pravda“ din 13 noiembrie 1941 : „actele de diversiune și sabotaj în exploatările petroliere și uzinele din Romînia au dus la faptul că armata germană primește în ultimul timp cu 15—20 la sută mai puține produse petroliere deoît s-a avut în vedere".Ostilitatea țărănimii se manifesta prin împotrivirile de masă față de rechizițiile de grîne, animale, atelaje, prin refuzurile tot mai dese de prezentare la încorporare, la detașamentele de muncă. înfățișînd concluziile unei anchete în satele județului Prahova, chestura poliției din Ploiești semnala: „țăranii încep să aibă sentimente de clasă, să manifeste ostilitate față de ordinea statală și să introducă în conversații cuvinte din vocabularul comunist. ceea ce înseamnă că propaganda comunistă operează și în straturile țărănești".Fascismul stîrnise dintotdeauna un sentiment de aversiune în rîndurile intelectualității noastre. încă în perioada premergătoare războiului, cele mai reprezentative personalități ale vieții culturale, printre care C. I. Parhon și N. Iorga, G. Enescu și M. Sadoveanu, s-au ridicat în mod public împotriva hitlerismului. 

Pe linia acestei tradiții patriotice, Tudor Arghezi a publicat în septembrie 1943 vigurosul pamflet de demascare a fascismului intitulat „Baroane“, la adresa lui Manfred von Killinger, ministrul Germaniei naziste la București. La începutul anului 1944, numeroși oameni de știință și profesori universitari au adresat guvernului antonescian un memoriu prin care cereau ieșirea din război.Armata exprima în mod grăitor starea de spirit antifascistă a poporului. Cazurile de dezertare și trecerile de partea Armatei Sovietice au luat din anii 1942—1943 asemenea proporții, îneît Antonescu a ordonat comandanților de mari unități să le pună capăt „prin toate mijloacele". Pe măsura prelungirii războiului se confirma constatarea lui Hitler că în rîndurile unităților ro- mînești „au început să se ivească simptomele de dezagregare“.Acțiunea partidului pentru făurirea unui larg front de luptă pentru eliberarea patriei a dus, încă în iunie 1943, la crearea Frontului patriotic arijihitlerist, la care, alături de P.C.R., au participat Frontul plugarilor, avînd în frunte pe marele patriot dr. Petru Groza, Uniunea patrioților, Madosz-ul ; ulterior, s-au alăturat organizații locale ale P.S.D., precum și Partidul socialist- țărănesc.Pentru a stăvili valul nemulțumirii poporului și a salva de prăbușire dictatura fascistă, țara a fost transformată într-o uriașă carceră. Pe lingă organele represive autohtone, acționau 11 servicii de spionaj și informare hitleristă în frunte cu Gestapoul. Consiliile de război au condamnat la moarte zeci și zeci de comuniști și antifasciști. în lupta împotriva fascismului și-au dat viața Filimon Sîrbu, Petre Gheorghe, Francise și Lily Panet, Ada Marinescu, dr. Kornhauser, Ștefan Plavăț, Jôzsa Béla, Lazăr Grünberg, Bernat Andrei, Suzana Pirvu- lescu, Ion Suciu, Justin Georgescu, Pompiliu Ștefu, Nicolae Mohänescu. Peste 3 600 de tovarăși au fost condamnați la ani grei de închisoare, iar alți aproape 5.500 de antifasciști au fost internați în anii războiului în lagăre. Și aci este vorba numai de cei care aveau o legătură organizată cu P.C.R., cu alte forțe antifasciste ; în afara acestora, zeci de mii de cetățeni erau tîrîți în lagăre, li se fixa domiciliu obligatoriu. Dar căpeteniile dictaturii fasciste nu se simțeau liniștite. Primind un raport că muncitorii de la Petroșani „murmură", Antonescu a ordonat : „Cine mișcă, 

intră sub gloanțele mitralierelor ; pune mitraliera pe ei". Temnițele, lagărele, schingiuirile, plutoanele de execuție, mitralierele — iată mijloacele cu care fascismul a încercat să mențină „ordinea“. Și totuși rezistența poporului n-a putut fi înfrîntă.Activitatea desfășurată de forțele antifasciste din Romînia în frunte cu comuniștii pentru pregătirea insurecției armate a löst înlesnită de condiții externe prielnice — faptul că forța fundamentală a coaliției antihitleriste o constituia Uniunea Sovietică, primul stat socialist din lume. Lupta antifascistă a maselor găsea un puternic impuls în evoluția situației de pe front. Dînd uriașe jertfe de singe, purtînd cu eroism greul luptei pentru zdrobirea fascismului, glorioasa Armată Sovietică dădea lovituri nimicitoare armatelor hitleriste, sfărîmînd mașina de război nazistă; lupta ei dădea a- ripi mișcării de rezistență a popoarelor, grăbea ceasul salvării omenirii de primejdia robiei naziste.Infrîngerile suferite de Germania hitleristă, creșterea nemulțumirii maselor, avîntul luptei antifasciste a poporului stîrneau panică șl derută în rîndurile claselor dominante, agravau criza politică a dictaturii militaro-fasciste.în aceste condiții, Partidul Comunist a trecut la aplicarea planului — elaborat încă în vara anului 1943 de cadrele de bază ale partidului din închisori și de afară, în frunte cu tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej — în vederea răsturnării dictaturii militaro-fasciste, scoaterii Romîniei din războiul hitlerist și alăturării ei la războiul drept împotriva Germaniei naziste.Un rol hotărîtor în pregătirea răsturnării dictaturii fasciste l-a avut curățirea conducerii partidului de elemente dușmănoase. Agent al burgheziei și imperialiștilor strecurat în fruntea Secretariatului C.C., Ștefan Foriș și-a „selecționat" drept ajutoare pe Remus Kofler, la rîndul lui informator în slujba Siguranței și a unor servicii de spionaj străine, precum și alte elemente lașe, carieriste, oportuniste. Clica de trădători ducea o acțiune criminală de descompunere și decapitare a organizațiilor de partid, denatura linia revoluționară a partidului, sădea confuzii în rîndurile comuniștilor și ale celorlalți oameni ai muncii, urmărea să demoralizeze și să compromită, prin documente ticluite, pe militanții devotați. Toți cei care se opuneau liniei lor capitulante și ce-
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e drumurile patriei
vedind astfel că industria noastră socialistă în plină dezvoltare este în măsură să construiască mașini moderne, la nivelul tehnicii mondiale.Nu este lipsit de interes să arătăm că în perioada premergătoare procesului de producție în serie „Car- pații' au fost supuși unor probe dificile pe un traseu de 75 000 de kilometri, pe rute care au cuprins toate categoriile de drumuri din țară.Cu cîtă bucurie și mîndrie iau cunoștință constructorii de autocamioane de aprecierile călduroase care vin din partea beneficiarilor 1 Din toate colțurile țării sosesc scrisori caie vorbesc în termeni elo- gioși despre calitățile noilor autocamioane. Iar dacă stai de vorbă cu tovarășii de la întreprinderile regionale de transport Dobrogea, Banat, București, pentru a nu cita decît cîteva, vei auzi cele mai bune aprecieri la adresa noilor autocamioane romî- nești.

Uzină modernă 
tehnologie înaintatăPe micul platou din fața uzinei stau gata să ia startul pe drumurile țării zeci și zeci de autocamioane noi. în preajma lor, spațiile verzi și peluzele cu flori dau peisajului industrial acea notă caracteristică de prospețime și tinerețe. In zare se profilează munții învăluiți în verdeața pădurilor de brad, cu care se Iau parcă la întrecere „pădurile" antenelor de radio și ale televizoarelor, înălțate pe acoperișurile sutelor de blocuri ce formează noul cartier muncitoresc „Steagul roșu".Vizitînd secțiile uzinei, halele scăldate în lumina plăcută a neonului, văzînd mașinile de înalt nivel tehnic, cu eficacitate economică ridicată, încerci un adevărat sentiment de mîndrie. Totul vorbește aici despre grija partidului și guvernului de a dezvolta și moderniza această uzină, pentru ca și ea, alături de celelalte fabrici și uzine ale țării, să meargă în pas cu tehnica mondială.Pentru rezolvarea problemelor legate de reamenajarea uzinei — care s-a făcut din mers — de înlocuirea masivă a utilajelor universale cu utilaje speciale sau linii automatizate, conducerea de partid a hotărît, în anul 1955, înființarea unui compartiment de proiectare și pregătire a fabricației.Să facem o scurtă vizită prin locurile unde capătă viață noile autocamioane. Vom începe cu sectoarele calde — turnătoriile și forja. Con- veiere speciale, instalații pentru prepararea nisipurilor, benzi transportoare, toate sînt menite să ușureze munca turnătorilor, să asigure calitatea produselor. Te impresionează, în marea hală a forjei, ciocanele matrițoare, presele de debavu- rat, mașinile de forjat orizontale, maxipresele, precum și mașinile de forțat cu comandă, care asigură o înaltă productivitate.O altă secție nou creată în uzină este cea de presaj. O caracteristică importantă este amplasarea preselor mari și mijlocii pe două canale, prin intermediul unor rame metalice. în felul acesta, întreținerea, ca și o eventuală reamplasare a lor în linie, în funcție de necesitățile tehnologiei, se face ușor și într-un in-

terval scurt. Din secția presaj, ramele șasiului sînt transportate mecanizat la etaj, unde sînt vopsite într-o instalație de vopsit în cîmp electrostatic. De aici piesele ajung în hala montaj caroserii cu ajutorul unul transportor aerian.Iată și moderna secție unde se fabrică motorul V-8. Reține atenția o inscripție de pe un mare panou : „Motorul este inima autocamionului, iar viața autocamionului depinde de voi. Nu uitați 1". Acest îndemn pentru calitate a găsit un larg ecou în rîndurile colectivului de aici. Bătălia pentru calitate trebuie continuată însă cu și mai multă vigoare pentru- ca marca uzinei să fie cu adevărat la înălțime. In hala care pare un imens laborator, liniile tehnologice sînt amenajate în flux, iar principala caracteristică a secției este existența liniilor cu secțiuni automatizate pentru prelucrarea blocului și a chiulasei. Majoritatea liniilor moderne șl a agregatelor de mare precizie și productivitate au fost realizate de muncitorii, inginerii și tehnicienii departamentului de mașini-agregat din cadrul uzinei. Demn de remarcat este că această unitate a executat 2 linii de transfer— și în prezent lucrează la a treia— pentru uzina de tractoare.Una din cele mai moderne secții ale uzinei este cea de cabine, dotată cu aparatură electrică, mașini de sudat electrice, dispozitive de asamblare rapidă etc.Urmărind fluxul tehnologic temeinic organizat, ajungem la hala de vopsire. Piesele sînt purtate cu ajutorul unor transportoare suspendate și operațiile de decapare, grundui- re, vopsire, uscare se execută sub „ochiul" atent al unor aparate automate, care dozează vîscozitatea, reglează temperatura etc.Privită de sus, secția monta] general poate fi asemuită cu albia unui fluviu care adună numeroși afluenți. Aceasta, deoarece pe benzile transportoare se adună, de la celelalte nivele ale clădirii sau lateral, diferite piese și ansamble, în dreptul tactelor de montaj prevăzute. Hala mare, spațioasă, este luminată fluorescent și are la capătul ei o stație de alimentare cu benzină. De aici, autocamionul gata montat va părăsi banda de montaj, luîn- du-și drumul spre parcul de livrare.Cîteva cuvinte despre sculăria uzinei, pe care oamenii o numesc pe bună dreptate poarta prin care pătrunde tehnica înaintată. Ea realizează toate genurile de scule, dispozitive și verificatoare necesare fabricației. Sculăria a fost dată în folosință. în anul .1959. Prin grija partidului și statului, ea a atins un înalt grad de utilare, pregătind toată zestrea de S.D.V.-uri a produselor curente, S.D.V.-uri pentru produsele din planul tehnic al uzinei, precum și pentru diferiți colaboratori. Apreciind importanța sculăriei, conducerea tehnică a uzinei, cu ajutorul comitetului de partid, a luat măsura ca aici să lucreze cadrele cele mai calificate, capabile să dea produse de înaltă precizie, care să contribuie la creșterea simțitoare a productivității.Succesele de seamă ale constructorilor de autocamioane de la „Steagul roșu" își au izvorul și în creșterea necontenită a calificării profesionale și specializării muncitorilor. Căci ridicarea nivelului tehnic al producției, dotarea uzinei cu

noi mașini și utilaje, introducerea și extinderea procedeelor tehnologice moderne sînt de neconceput fără continua creștere a calificării muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor!Trecînd prin secțiile uzinei, urmărind graficele întrecerii socialiste, citind gazetele de perete sau lozincile mobilizatoare, îți dai și mai bine seama că aici, la „Steagul roșu", se desfășoară o intensă muncă politică pentru îndeplinirea de către întregul colectiv a sarcinilor de plan la toți indicii. Faptul că în fiecare secție răsar tot mai multe stegulețe roșii de „evidențiați în întrecerea socialistă”, că sutș de muncitori, tehnicieni și ingineri au primit insigna de fruntaș în întrecerea socialistă este o mărturie a e- ficacității muncii politico-organi- zatorice desfășurate de organizațiile de partid, sindicale și U.T.M. Comitetul de partid a îmbinat mai organic învățămîntul de partid cu sarcinile de producție, cu lupta neobosită pentru îmbunătățirea calității autocamionului, a reducerii procentului de rebuturi, pentru introducerea celor mai noi cuceriri în tehnică și creșterea productivității muncii, pentru continua reducere a prețului de cost. în uzină se ridică tot mai sus steagul întrecerii socialiste. Mărturie stau angajamentele mobilizatoare luate în cinstea celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei.
★La „Steagul roșu", moderna unitate a industriei noastre constructoare de mașini, muncește un colectiv harnic și entuziast, hotărît să îndeplinească cu cinste sarcinile încredințate de partid și guvern. Cei ce au realizat autocamioanele „Car- pați" și „Bucegi" au și experiența și condițiile necesare obținerii de noi succese, care să reflecte înalta capacitate tehnică și marile posibilități ale industriei Romîniei socialiste.

Recepție cu ocazia 
sărbătorii nationale 
a ElvețieiAmbasadorul Elveției in R. P. Romînă, Emile Bisang, a oferit joi după-amiază o recepție cu ocazia sărbătorii naționale a Elveției. Au luat parte Mihail Florescu, ministrul industriei petrolului și chimiei, Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, și Jean Livescu, adjunct al ministrului învățămîntu- lui, reprezentanți ai conducerii unor instituții centrale, oameni de știință și cultură, ziariști. Au participat șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați în R. P. Romînă și alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)
Știri culturale

La Teatrul de vară „23 August" 
Capitală a avut loc joi seara un concert 
susfinut de orchestra de muzică ușoară 
din R.S.F. Iugoslavia condusă de George 
Marianovici, care se află în turneu în tara 
noastră. Soliști au fost cîntărefii George 
Marianovici, Olga Nicolici, Mirjana Besi- 
revici și Zoran Georgiev. Cu concertul de 
vineri seara, organizat fot la Teatrul de 
vară „23 August", formația iugoslavă își 
va încheia turneul pe care l-a început la 
15 iulie și în cadrul căruia a concertat în 
15 orașe din

din

fara noastră.
★

(coresp. „Scînteii"). — In 
de cultură din Ploiești s-a

PLOIEȘTI 
sala Palatului 
deschis ce-a de a treia expozijie bienală 
de artă populară. Aci sînt prezentate 
peste 200 de lucrări — țesături, cusături, 
obiecte de ceramică, lucrări în piele, în 
lemn — realizate de 150 creatori ama
tori, membri ai celor 13 cercuri de artă 
populară care funcționează în regiune. 
O parte din lucrările expuse au fost exe
cutate de creatorii populari participanfi 
la tabăra de creafie organizată la Sinaia 
de către Casa regională a creajiei popu
lare Ploiești.

reau intensificarea acțiunilor de sabotaj, crearea de detașamente înarmate, erau etichetați „aventurieri“ sau „fracționiști“. Cu strîngere de inimă vedeau mulți tovarăși cum trădătorii încercau, prin diferite intrigi, calomnii și alte manevre perfide, să provoace nemulțumiri și disensiuni în rîndurile cadrelor, cu scopul de a submina unitatea partidului, a-i slăbi capacitatea de luptă și a-i paraliza în cele din urmă activitatea.în același timp, Foriș cerea în toate regiunile rapoarte conținînd descrierea amănunțită a organizațiilor, lista nominală a membrilor de partid, caracteristicile acestora, casele conspirative etc., cu scopul de a înlesni Siguranței să lovească în organizațiile de partid. Căderile se țineau lanț. După ce organizațiile de partid și de U.T.C. din Timișoara, Reșița, Anina, Bocșa, Arad, Lugoj și Valea Jiului se consolidaseră, s-a produs, în urma unui astfel de raport, arestarea aproape a întregii organizații regionale din Banat. în condiții asemănătoare au fost arestați numeroși militanți de partid în București, Ploiești, Brașov, Constanța, în Moldova. Toate aceste acțiuni provocatoare au frî- nat activitatea partidului, dar n-au putut s-o anihileze. însuflețiți de conștiința înaltei lor datorii față de popor, de sprijinul maselor, comuniștii și-au continuat cu abnegație lupta eroică.Sînt greu de imaginat azi, primejdiile pe care le aveau de înfruntat comuniștii. Ne aflam în plin război ; dictatura fascistă zdrobea orice împotrivire ; nici un activist nu știa dacă ziua următoare nu-1 va găsi după gratii, dacă la sfîrșitul săptămânii nu va fi dus în fața plutonului de execuție. Și în aceste împrejurări, din spate lovea dușmanul strecurat în propriile rînduri. A fost greu, cumplit de greu. Dar cît de puternic s-a dovedit partidul nostru, care a trecut biruitor ceste împrejurări !Cum de a fost trădătorul Foriș să ani în șir, în funcția de secretar general al partidului? Doar, încă la Doftana, el capitulase în fața dușmanului, dînd o declarație de renunțare la convingerile politice, iar în 1939, fiind din nou arestat, încercase să justifice eliberarea sa după scurt timp prin faptul că s-ar fi înțeles cu directorul general al Siguranței de „a-1 sprijini în acțiunea împotriva legionarilor“.£.ceast§ șe explică, în primul

prin toate a-posibil ca se mențină,

Raportul Comitetului 
pentru transporturile 
maritime al O. C. E. D.

Cu 50 de ani în urmă, la 31 iulie 1914, un foc de revolver a pus capăt vieții lui Jean Jaurès, luptător înflăcărat pentru izbăvirea. omenirii de urgiile războiului.Născut la Castres, lîngă Toulouse, la 3 septembrie 1859, Jean Jaurès a devenit unul dintre întemeietorii și conducătorii partidului socialist francez. El a fost o figură proeminentă a mișcării muncitorești franceze de la sfîrșitul secolului al XIX-lea pînă la declanșarea primului război mondial. Tendința sa spre o conciliere între tezele socialismului științific și cele idealiste l-au dus la unele erori. întreaga sa activitate s-a caracterizat însă printr-un devotament profund față de democrație, față de lupta poporului pentru libertate, împotriva asupririi sociale. El a fost un militant neobosit pentru unitatea clasei muncitoare.Jaurès este numit și azi „apostolul păcii". Lupta măreață dusă de el împotriva primului război mondial încununează întreaga sa activitate, alcătuind cea mai glorioasă și frumoasă pagină din viața sa.Era pe vremea cînd se pregătea de zor reîmpărțirea lumii printr-o conflagrație care avea să răpună milioane de vieți pe cîmpurile de bătălie ale Europei și altor continente, împotriva acestor pregătiri se ridicau forțele progresului de pretutindeni, în rîndurile cărora Jean Jaurès a desfășurat o activitate neobosită, pasionată. în paginile presei, în adunări publice ori în incinta parlamentului francez, la întrunirile internaționale de la Bâle, Bruxelles și Berlin, glasul lui a avertizat fără odihnă, pînă în ultima zi a existenței sale, asupra catastrofei plănuite. Ani de-a rîndul el și-a consacrat întregul talent de tribun politic demascării „tainelor“ cu care imperialiștii înconjoară pregătirile de război. Ziarul „l'Humanité“, creat de el, a fost în acei ani străbătut, de la primele sale numere, de firul luptei neabătute împotriva pregătirii primului război mondial.în articole și nenumărate adunări, Jaurès afirma zi de zi că lupta unită a popoarelor din toate țările va putea împiedica dezlănțuirea conflictului armat. „Vă spunem vouă că astăzi bătălia cea mai măreață este

demasca crimele ziua următoare re- pentru a scrie un îndemnul la spo- în lupta pentrusale nenumărate,

bătălia pentru instaurarea păcii" — declara el în ianuarie 1914. Pătruns de convingerea rolului ce-1 pot juca masele, el se pronunță pentru organizarea unei greve generale în principalele țări europene, pentru a împiedica izbucnirea conflictului.Cu cîteva zile înaintea momentului tragic, într-o încercare supremă, el s-a deplasat la Bruxelles pentru a chema încă odată Biroul Internaționalei a Il-a la acțiune. La 30 iulie s-a înapoiat la Paris. Aci lansează din nou permanenta lui chemare : „Trebuie să folosim cu o forță înzecită zilele și orele care ne-au mai rămas pentru a puse la cale”. In vine în redacție articol conținînd rirea eforturilor menținerea păcii.Prin apelurilechemînd la vigilență împotriva războiului, Jaurès devenise de mult o piedică în calea celor care puneau la cale războiul. El a plătit cu viața devotamentul pentru apărarea cauzei păcii. înainte de a scrie acest ultim articol al său, se hotărăște să ia masa în grabă la cafeneaua situată chiar în clădirea redacției. Peste cîteva minute, mîna asasină a pus capăt vieții marelui luptător. La scurtă vreme după aflarea odiosului fapt, mii și mii de parizieni s-au a- dunat pe străzi cîntînd Marseilleza și strigînd : Jos războiul, Trăiască pacea !Nobilele idei pentru care și-a jertfit viața Jean Jaurès rămîn și astăzi profund actuale și arzătoare. Apelurile prin care el chema masele populare să se împotrivească războiului, să fie vigilente, să silească pe amatorii de aventuri militare să dea înapoi, însuflețesc, în zilele noastre, mișcarea puternică pentru pace din întreaga lume.
Alexandru CÎMPEÀNU

PARIS 30 (Agerpres). — Comitetul pentru transporturile maritime al Organizației pentru Colaborare Economică și Dezvoltare, a dat publicității un raport privind dezvoltarea flotei comerciale mondiale în 1963. Raportul subliniază că în 1963 s-a înregistrat un tonaj de 145,9 milioane tone registru, ceea ce reprezintă o creștere cu 4 la sută față de anul 1962. Se menționează, de asemenea, creșterea comerțului mondial maritim cu șase la sută față de 1962. Comerțul cu petrol, care reprezintă 53 la sută din totalul transporturilor comerciale maritime, a crescut în același timp cu 14 la sută, depășind creșterea transporturilor de produse solide.Raportul scoate în evidență faptul că tendința continuă de dezvoltare a transporturilor tuturor categoriilor de mărfuri a făcut să progreseze tehnica construcțiilor navale, aceasta cuprinzînd adesea și o serie de lucrări de automatizare.în cursul anului 1963 s-au întreprins în diferite țări o serie de cercetări în vederea aplicării energiei nucleare la navele comerciale.
Programul sărbătoririi 
anului Ei Creco

Spartachiada republicană 1964 In cîteva rînduri

»V.V.*

Noua Instalație de cocsare de la Rafinăria Brazi
Foto : Agerpres
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■ÀPARIS 30 (Agerpres). — Cu prilejul comemorării a 50 de ani de la asasinarea lui Jean Jaurès, la Paris a avut loc un miting la care au participat mii de parizieni. La miting a luat cuvîntul É. Fajon, membru al Biroului Politic al P. C. Francez.

ATENA 30 -r- Corespondentul A- gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : în Grecia se fac ample pregătiri pentru comemorarea a 350 de ani de la moartea marelui pictor Dominico Theotokopulos, cunoscut sub numele de El Greco. Comitetul executiv pentru sărbătorirea anului El Greco a dat publicității programul festivităților ce vor avea loc cu a- cest prilej. Programul cuprinde, printre altele, dezvelirea unui bust în satul Fodele unde s-a născut pictorul, organizarea unui seminar internațional de pictură la Heraklion. La Atena va avea loc un concurs internați,onal pentru alcătuirea unui studiu despre viața și opera lui El Greco. în Palatul Zapion va fi organizată o expoziție cu operele lui El Greco, care vor fi împrumutate de la diferite muzee și colecții de artă din Europa și America.
.•••Kw

în parcuL sportiv Dinamo au continuat joi întrecerile fazei pe Capitală la handbal, volei și box din cadrul spartachiadei republicane. în cea de-a doua reuniune semifinală la box, la capătul unui meci atractiv, D. Davidescu (muscă) l-a învins la puncte pe Șt. Constantin. La cat. semimijlocie, M. Anghel a dispus la puncte de I. Pițu. Alte rezultate mai importante : St. Stîngă

b.p. Stan Gheorghe ; Gh. Anghel b.p. D. Enache ; P. Cîmpeanu b.ab. Ilie Șerban ; Gh. Stăncuț b. descalificare M. Băloiu. Finalele vor avea loc sîmbătă de la ora 19 în parcul Dinamo.

rînd, prin faptul că, în urma practicilor și metodelor nejuste generate în acea vreme în mișcarea comunistă internațională de cultul personalității, Foriș fusese impus în conducerea P.C.R. fără a se fi cerut părerea activului de partid din țară și fără să i se fi analizat aprofundat fizionomia politică. Spre a înțelege întreaga complexitate a situației din partid, trebuie avut în vedere că, în condițiile ilegalității, ale diversiunilor dușmanului de clasă, a fost necesară o perioadă îndelungată, multă stăruință pentru a aduna pas cu pas toate elementele necesare spre a lega între ele aceste verigi într-un lanț închegat și a ajunge astfel la convingerea fermă că în conducerea de partid acționa un grup de trădători.Condițiile concrete ale desfășurării procesului revoluționar în Ro- mînia au făcut ca în timpul războiului, cînd cei mai dîrji și căliți comuniști se aflau în spatele gratiilor și al sîrmelor ghimpate, aci să se formeze adevăratul nucleu conducător al partidului, conducerea sa efectivă, forța însuflețitoare a rezistenței antifasciste. Dar teroarea n-a putut să înfrîngă voința de luptă a comuniștilor din închisori și lagăre. încercările dictaturii fasciste de a-i izola de partid, de forțele patriotice, de viața politică a țării au eșuat. A- ceasta au fost nevoite s-o recunoască înseși organele represive. „Internarea în lagăr a comuniștilor nu constituie o izolare a lor de restul societății și nici o piedică pentru continuarea activității" — se arăta în decembrie 1943 într-o notă a Direcției Generale a Poliției. Comuniștii din închisori și lagăre analizau în mod profund principalele probleme ale vieții partidului, ale strategiei și tacticii sale, dezbateau sarcinile legate de realizarea unității de luptă a forțelor antifasciste. Datorită dîr- zeniei comuniștilor, închisorile și lagărele au fost transformate în „universități“ de partid, care au avut un ■rol deosebit în creșterea, educarea și călirea revoluționară a cadrelor, în pregătirea acestora pentru activitatea ce aveau s-o desfășoare după eliberare.Transferat ca deținut Ia închisoarea din Caransebeș în iarna anului 1942, m-a impresionat în mod deosebit coeziunea întregului colectiv antifascist în jurul organizației de partid, disciplina de fier, spiritul de răspundere, calmul și optimismul tovarășilor. Cunoscînd din proprie

experiență atmosfera dizolvantă, a- păsătoare, de suspiciune, întreținută de Foriș spre a măcina forța morală, capacitatea de luptă a comuniștilor, am fost adînc mișcat de atmosfera caldă, tovărășească de aici, în care răzbăteau forța și maturitatea partidului. Erai în temniță, după gratii, dar te simțeai printre ai tăi. Tovarășii din conducerea organizației de partid din închisoare cunoșteau profund evoluția situației politice și militare, condițiile deosebit de grele în care își desfășurau activitatea comuniștii în ilegalitate. Ajungînd în urma numeroaselor căderi, cele mai multe rezultat al unor provocări, la concluzia că în conducerea de partid se infiltrase o agentură a dușmanului, tovarășul Gheorghiu-Dej și alte cadre de bază, încă în închisoarea Caransebeș, au luat curs spre pregătirea măsurilor necesare pentru a salvgarda existența partidului. Treptat s-a trecut la izolarea lui Foriș ; au fost preluate o parte a legăturilor sale cu organele și aparatul de partid central și regional. Sub conducerea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, cadrele vechi, călite, aflate în lagărul Tg. Jiu — tovarășii Chivu Stoica, Gh. Apostol, N. Ceaușescu, Ä1. Dră- ghici și alții — au refăcut unitatea organizației de partid, subminată de elemente oportuniste legate de Foriș. Comuniștii, colectivele de deținuți antifasciști din toate închisorile — Caransebeș, Lugoj, Văcărești, Mlslea, colectivul antifascist condus de tovarășul Alexandru Moghioroș din închisoarea Tg. Ocna, colectivele din Rîbnița, din lagărele Tg. Jiu, Vapniarca, Grosulovo — au constituit o forță combativă puternică unită, situată pe poziții partinice.înlăturarea elementelor dușmănoase a necesitat o mare încordare de forțe, curaj, îmbinate cu multă circumspecție, cu grija de a apăra unitatea partidului, de a-1 feri de dezorientare, de convulsiuni și a nu-1 expune la noi lovituri din partea organelor represive. în ziua de 4 aprilie 1944, grupul lui Foriș a fost înlăturat, fără ca dușmanul să prindă de veste. Acțiunea de curățire a conducerii partidului a fost minuțios elaborată și pregătită de activul de partid din închisori, lagăre și de afară, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. După înlăturarea agenturii de trădători, a fost desemnată o conducere provizorie a partidului cu funcții operative, formată din tovarășii Emil Bodnăraș, C. Pîrvulescu, I, Rangheț și alți activiști,

o în finala campionatului mondial 
studențesc de șah, care se desfășoară 
la Cracovia, după șapte ture conduce 
echipa U.R.s.S. cu 21 puncte, urmată 
de S.U.A. (19,5 puncte). în grupa B pe 
locul întîi se află Anglia cu 15,5 punc
te. Urmează Suedia (15 puncte), Fin
landa (14 puncte), R. P. Romînă (13,5 
puncte) (2). Șahiștii romîni au cîștigat 
cu 3,5—0,5 întîlnirea cu Belgia și con
duc cu 1,5—0,5 în meciul cu Islanda, 
două partide fiind întrerupte.

o Timp de două zile, pe velodromul 
din Ruse s-a desfășurat întîlnirea cl- 
clistă între echipa orașului București 
și selecționata locală. Cicliștii romîni 
au cîștigat patru din cele șase probe 
incluse în program. Victoriile echipei 
bucureștene au fost obținute de : Mir
cea Popescu la viteză (12” pe ultimii 
200 m), Victor Voloșin la semifond 
(100 ture), cursa italiană și urmărire pe 
echipe, cu timpul de 4?54”.

o Etapa a 4-a a turului ciclist al 
Iugoslaviei s-a disputat contra crono
metru pe echipe între Belgrad și 
Novisad (71 km). Pe locul întîi s-a 
clasat echipa Iugoslaviei (lh 30’07’’), ur
mată de Bulgaria la 1’33” și Ceho
slovacia la 1’58”. î.. -li.™.,..
dividual conduce iugoslavul 
secondat la 46 secunde de 
Iliev.

® Pe stadionul Bislet din 
desfășurat un concurs preolimpic de 
atletism, la care au participat sportivi 
din Japonia, S.U.A., Anglia, Belgia, 
Norvegia, Suedia șl alte țări. Iată cele 
mai valoroase rezultate : 5 000 m — 
Roelants (Belgia) 13’55”4/10 ; suliță — 
Pedersen (Norvegia) 85,49 m ; 400 m 
plat — Brightwell (Anglia) 46”2/10 ; 
800 m — Marimoto (Japonia) l’49”4/10; 
400 m garduri — Hardin (S.U.A.) 
50”7/10. în concursul feminin, cel mai 
bun rezultat a fost obținut de atleta 
norvegiană Berit Berthelsen, care a 
sărit la lungime 6,44 m.

® Echipa cehoslovacă de handbal Sla
via Trnava a susținut al doilea meci 
de la sosirea în țara noastră jucînd 
joi la Cluj cu selecționata orașului. 
Handbaliștii oaspeți au repurtat vic
toria cu scorul de 19—10 (7—4). Cei 
mai buni jucători au fost Hatranava 
(4) și Pavlicek (3). Din echipa clujea
nă s-au remarcat Batnes (4) și Coca 
(2). Jocul a fost urmărit de peste 2 000 
de spectatori.

★Rezultate din competiția masculină de volei : M.M.E.E.-Voința 3—2 ; Oțelul-I.O.R. 3—0 ; Semănătoarea- Autobuzul 3—2 ; Dinamo-M.T.P.C. 3—0. Handbal (feminin) : F.R.B.-Combinatul de cauciuc Jilava 6—0 ; Confecția-Higiena 9—6; Dacia-Bum- bacul 6—2 ; C.P.B.-Electra 8—5.Cu rîndurile strînse, partidul a trecut la intensificarea pregătirilor în vederea insurecției. Au fost create formațiunile de luptă patriotică. La 1 mai 1944, pe baza înțelegerii încheiate de P.C.R. și P.S.D., a luat ființă Frontul Unic Muncitoresc. La 20 iunie 1944 a fost. închegat Blocul national-democratic, în care, alături de P.C.R., au intrat P.S.D., P.N.L. și P.N.Ț. în noaptea de 9 spre 10 august a avut loc evadarea din lagărul

în scrisoarea adresată, la 16 aprilie 1944, de tovarășii din afară tovarășului ’ ’(numele ta : „în toate sfaturile lui Fieraru au fost determinante pentru alcătuirea întregului plan... Sfatul lui F. cu privire la organizarea moștenirii (măsurile de reorganizare a partidului — n.r.) ni l-am însușit în întregime, el fiind cel mai corespunzător cu stările deosebite de as- • Tg. Jiu a tovarășului Gheorghe tăzi“.în scrisoarea de răspuns din 25 a- prilie, adresată tovarășilor din afară, tovarășul Gh,- Gheorghiu-Dej scria : „Nici nu vă puteți închipui cu ce mare bucurie și entuziasm am primit comunicarea și cele cîteva a- mănunte despre felul cum s-a desfășurat acțiunea... pentru curățirea partidului de elementele dușmănoase, incapabile, lașe și oportuniste. Cu rîndurile strînse, cu unitatea adevărată a partidului vom putea păși hotărît pe calea îndeplinirii sarcinilor ce stau în fața clasei muncitoare și a poporului romîn în acest sector atît de important pentru desfășurarea evenimentelor militare și politice“. Totodată, în scrisoare se trasau sarcini privind întărirea capacității de luptă a partidului, realizarea unității de acțiune a clasei muncitoare, unirea tuturor forțelor patriotice în scopul răsturnării dictaturii fascisto-antonesciene.înlăturarea elementelor trădătoare din conducerea partidului a avut un rol hotărîtor în întărirea unității partidului, a coeziunii rîndurilor sale ; ea a fost un act cu adevărat salvator care a redat partidului întreaga sa vigoare și capacitate de luptă, i-a descătușat forțele. Vechii activiști își amintesc ce suflu înnoitor s-a simțit în întreaga activitate a partidului după înlăturarea elementelor trădătoare. Partidul a fost pus în poziție de luptă, s-a trecut la reorganizarea întregii sale activități spre a-și putea îndeplini sarcinile ce-i reveneau în pregătirea insurecției. în scurt timp au fost organele de partid ga țară, pentru îmbunătățirea nizatorice, de propagandă și agitație, întărirea conspirativității ; au fost promovate cadre muncitorești revoluționare, hotărîte să lupte cu orice sacrificiu pentru cauza partidului ; reorganizarea resortului militar al P.C.R. a dus la intensificarea activi-

Gheorghe Gheorghiu-Dej conspirativ Fieraru) se ară- ne-am condus de voastre. îndeosebi sfaturile
SPORTIVELE NOASTRE PARTICIPĂ
LA EUROPENELE OE CANOTAJ
ACADEMIC

în clasamentul in- 
Valencic, 
bulgarulGheorghiu-Dej ; din partea C.C. al P.C.R. a fost împuternicit cu organizarea evadării tovarășul Ion Gh. Maurer. Ulterior au evadat din lagăr alți activiști de răspundere ai partidului.Este meritul istoric al P.C.R. față de poporul romîn de a fi polarizat în jurul lui toate forțele patriotice, antifasciste și, orientîndu-le just în vălmășagul intereselor contradictorii din rîndurile diferitelor pături ale claselor dominante, folosind contradicțiile existente între acestea, de a fi realizat o largă coalizare a tuturor grupărilor și cercurilor politice, care, dintr-un motiv sau altul, se pronunțau pentru ieșirea Romîniei din războiul hitlerist.în fruntea coaliției forțelor patriotice populare, Partidul Comunist din Romînia a înfăptuit insurecția armată care a sfărîmat dictatura milita- ro-fascistă. La 23 August 1944 guvernul Antonescu a fost arestat. Formațiunile patriotice de luptă și unitățile armatei au atacat și ocupat principalele obiective militare din Capitală. La chemarea Partidului Comunist, întreaga armată romînă, însuflețită de un fierbinte patriotism, a întors armele împotriva Germaniei naziste și a luptat a- lături de Armata Sovietică pînă la înfrîngerea definitivă a fascismului.Drumul străbătut de la marile bătălii antifasciste din perioada premergătoare războiului pînă în august 1944 ilustrează grăitor eroismul și dragostea de patrie a poporului, ura sa adîncă, de neîmpăcat, împotriva fascismului. întreaga desfășurare a evenimentelor justețea liniei Comunist din organizatorică zare a maselor. Victoria insurecției armate din august 1944 a marcat începutul unei noi ere în istoria Romîniei, a deschis în fața poporului romîn călea unor profunde transformări revoluționare, care aveau să a- tății desfășurate de comuniști în ar- sigure victoria deplină și definitivă mată. ® socialismului în patria noastră.

consolidateAu fost legăturile cu din întrea- luate măsuri muncii orga- a confirmat pe deplin politice a Partidului Romînia, capacitatea și forța sa de mobili-

30 (Agerpres). •— săptămînă competi- campionatele euro-AMSTERDAM Precedînd cu o țiile masculine, pene feminine de canotaj academicse vor desfășura începînd de astăzi pe lacul artificial Bosbaan de la Amsterdam.Campionatele de canotaj au fost inaugurate în 1954 tot la Amsterdam. De atunci, s-au atribuit 49 de titluri europene, dintre care 40 au fost cîștigate de sportivele sovietice. In ultimii ani, vîslașele romîne s-au situat între protagonistele întrecerii, cîștigînd o medalie de aur și mai multe medalii de argint și bronz. La actualele campionate vor participa 12 țări, printre care și R. P. Romînă. Calificările au loc astăzi și mîine, iar finalele duminică.

Oslo s-a

Lacul Bosbaan de lîngă Amsterdam, unde se vor desfășura, începînd 
de astăzi, campionatele europene do canotaj academic;
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VIZITA DELEGAȚIEI ROMÎNE ÎN FRANȚA geneva Lucrările Comitetului celor 18

COMORI
ALE ARTEI

Pentru oaspeții de vază ai Pari
sului întocmai ca și pentru sim
plul turist, vizitarea Luvrului a 
devenit de mult o tradiție. Și 
chiar cei care l-au cunoscut cu 
alte prilejuri străbătîndu-i zecile 
de săli, admirîndu-i minunatele 
colecții, picturile și sculpturile 
celebre, regăsesc de fiecare dată 
ceva nou.

Joi dimineață membri ai dele
gației guvernamentale romîne, în 
frunte cu tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, au făcut cu plăcere a- 
ceastă tradițională vizită. Ținîn- 
du-se seama de mărimea muzeu
lui și de imposibilitatea de a fi 
trecute într-un timp limitat în 
revistă toate tezaurele sale, înal- 
ților oaspeți li s-a prezentat o 
parte a colecțiilor egiptene, renu
mita sală Apollon și o parte a co
lecțiilor de artă.

Plasată în aripa dinspre Sena, 
galeria Apollon are o priveliște 
încântătoare spre fluviul care 
curge pe sub sălciile pletoase, dar 
mai ales, o armonie interioară re
marcabilă. O impresie deosebită 
face tuturor celor ce o vizitează 
greaua ușă din fier forjat reali
zată în 1650 la castelul Maisons 
de lingă Paris. Tavanul din ștuc 
ca și picturile aparținînd lui Le 
Brun și lui Delacroix, pilaștrii, 
formează un ansamblu minunat, 
strălucitor datorită aurului ce îm
bracă totul. In această sală sînt 
păstrate multe din obiectele pre
țioase lucrate cu mare artă pen
tru familiile regale ale Franței. 
Oaspeții au admirat, spada în
crustată cu diamante a lui Carol 
cel Mare, coroana care a servit la 
încoronarea lui Ludovic al 
XIV-lea, cea a lui Napoleon I, 
inelul acestuia, faimosul diamant 
Regent de 137 carate, un covor 
executat chiar la Luvru în 1667, 
precum și o seamă de alte obiec
te din pietre scumpe lucrate cu 
secole în urmă.

Membrii delegației s-au oprit 
apoi în cîteva din numeroasele 
săli în care se păstrează renumi
tele antichități egiptene. Aci am 
fost martorii unui moment emo
ționant. Cunoscutul egiptolog Jac
ques Vandier, care, din cauza 
unui accident suferit acum cițiva 
ani, este obligat să circule Pe un 
cărucior, a ținut totuși să prezinte 
el personal oaspeților o parte din 
obiectele expuse.

Apoi oaspeții au vizitat intere
santele săli în care zeci de gobe- 
linuri, mobile de diferite stiluri, 
oglinzi, tapițerii prețioase au fost 
reunite cu prețul unor căutări de 
zeci și zeci de ani și apoi reno
vate cu multă migală.

Casa Radiodifuziunii, creație 
recentă a arhitecturii franceze 
realizată după planurile lui Henri 
Bernard a fost vizitată după- 
amiază de delegația guvernamen
tală romînă. Ea reprezintă trece
rea la prezent și se poate spune 
chiar la viitor. Ca și Luvrul a- 
ceasta este situată pe malul Se
nei ; cu partea exterioară circu
lară din mijlocul căreia se înalță 
spre cer cele 21 etaje îmbrăcate 
în aluminiu. Din 4 570 tone oțel, 
55 000 tone beton, 20 000 tone ci
ment s-au realizat 1100 birouri, 
sute de studiouri mai mari și 
mai mici, centrale electrice pro
prii, săli de montaj, săli de emi
sie, mai multe săli de concerte.

Tovarășul Ion Gheorghe Mau
rer și persoanele care-l însoțesc 
au pornit să urce și să coboare 
etaje, să parcurgă culoare parcă 
fără sfîrșit. Aerul în permanență 
condiționat — temperatura fiind 
aceeași, fie vara fie iarna — 
creează o atmosferă plăcută. Iar 
cînd intri în studiouri în care cu
lorile pereților par nedefinite, te 
simți ca într-o lume ireală. Din 
cînd în. cînd, lingă o scară sau în 
capul unui culoar, apar grupuri 
tehnice cu mii de butoane, becuri 
de toate culorile, kilometri de 
cabluri. Apoi deodată, partea 
tehnică dispare și săli de odihnă 
cii fotolii confortabile îți ies par
că în întîmpinare.

Și ca într-adevăr să fie vorba și de viitor delegația noastră a 
fost invitată să meargă în altă 
parte a Parisului unde televiziu
nea în culori face primii pași 
care sînt destul de siguri după 
cum se vede din imaginile pre
zentate...

Tudor VORNICU

PARIS 30 (Agerpres). — Joi dimineața, Alexandru Bîrlădeanu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, a avut o întrevedere cu Jean Ripert, comisar general ad-interim al Planului. La sfîr- șitul întrevederii, Jean Ripert a declarat, printre altele, ziariștilor că s-a procedat la un schimb util de păreri în probleme interesînd cele două țări.

în zilele acestea, Alexandru Bîrlădeanu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, asistat de consilieri și experți ai delegației romîne, a avut întrevederi la Paris cu conducători ai unor mari firme franceze, printre care „Socie- tée Alsacienne des Constructions Mécaniques“, „Heurtey“, „Renault“, „Chantiers d'Atlantique“, „Fives- Lille Cailles“ și alte firme.

GENEVA 30 (Agerpres). — Cei doi copreședinți ai Comitetului celor 18 state pentru dezarmare, reprezentantul U.R.S.S., Tarapkin, și reprezentantul S.U.A., Timberlake, au a- vut o nouă întrevedere în legătură cu problemele ce stau în fața comitetului. De asemenea, reprezentanții celor opt state aparținînd grupului neutrilor — R.A.U., Nigeria, Etiopia, Suedia, Birmania, India, Brazilia și Mexic — au organizat o ședință de lucru.

GENEVA 30 (Agerpres). — La 30 iulie, la Geneva a avut loc o nouă ședință a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare.în cadrul dezbaterilor, care s-au referit la problemele legate de reducerea bugetelor militare și oprirea răspîndirii armei nucleare, au vorbit reprezentanții Canadei , Cehoslovaciei, Italiei, Poloniei, Statelor Unite și Uniunii Sovietice. La ședință a luat cuvîntul și conducătorul delegației R. P. Romîne, Vasile Dumitrescu.
PRESA STRĂINĂ DESPRE 

VIZITA DELEGAȚIEIPARIS 30 (Agerpres). — Presa franceză de miercuri seara și joi dimineața acordă spații largi vizitei delegației guvernamentale romîne, condusă de președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer.Cotidianul „Combat“ de joi consemnează într-un comentariu : „Se poate declara,- în general, că dezvoltarea relațiilor economice, tehnice și culturale între Franța și Romînia este dorită de ambele părți. Acest •fapt, scrie ziarul, nu poate fie favorabil păcii“.Referindu-se la faptul că birile franco-romîne au fost în revistă la ședința de miercuri dimineața a Consiliului de Miniștri al Franței, ziarul „France Soir“ scrie că „dl Couve de Murville a evocat atmosfera cordială în care se desfășoară convorbirile franco-romîne“.într-un comentariu, ziarul „Le Monde“ subliniază faptul că „în cercurile competente se apreciază că domeniul petrolului este unul dintre cele în care cooperarea și schimbul de tehnicieni pot deveni deosebit de fructuoase între Romînia — cea mai veche țară producătoare de petrol din Europa — și Franța — devenită de puțin timp o țară petrolieră“. Potrivit ziarului, în aceleași cercuri se afirmă că „Romînia joacă rolul unui pionier pentru celelalte țări europene în domeniul tehnicii petroliere, în care ea se menține mereu la un nivel ridicat“.Ziarul „l’Humanité“ relatează despre vizita delegației în Saclay.Săptămînalele „France Observateur“ și „L'Express“ publică, de asemenea, articole consacrate vizitei.BELGRAD 30 (Agerpres). — Ziarul ,.Borba“ publică pe prima pagină un articol intitulat „Vizita la Paris a delegației guvernamentale romîne“. „Vizita premierului romîn în Franța — scrie corespondentul ziarului la Paris — reprezintă un eveniment căruia i se dă o importanță excepțională la Paris“. în legătură cu aceasta ziarul subliniază relațiile de colaborare economică dintre R. P. Romînă și Franța.PEKIN 30 (Agerpres). — Agenția China Nouă a relatat despre primirea tovarășului Ion Gheorghe Maurer de președintele Franței, Charles de Gaulle, despre declarația făcută de președintele guvernului R. P. Romîne, precum și despre alte manifestări cuprinse în programul vizitei delegației guvernamentale romîne în Franța.VARȘOVIA 30 (Agerpres). — Ziarul „Trybuna Ludu“ din 30 iulie publică o știre despre vizita delegației guvernamentale romîne la sediul U.N.E.S.C.O., precum și declarația purtătorului de cuvînt al guvernului francez, ministrul Peyrefitte, care a arătat că „primele convorbiri franco- romîne s-au desfășurat în condiții bune de ambele părți“.LONDRA 30 (Agerpres). — Ziarul britanic „Times“^publică un comentariu pe marginea vizitei în Franța a delegației guvernamentale romîne în care se ocupă în special de întrevederea dintre președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, Ion Gheorghe Maurer, și președintele de Gaulle. Ziarul publică declarația făcută la sfîrșitul întrevederii de I. Gh. Maurer, subliniind faptul că, cu acest prilej, primul ministru romîn a transmis președintelui de Gaulle mesajul cordial al președintelui Consiliului de Stat al R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, „care este convins că relațiile dintre cele două țări ar putea face noi progrese spre avantajul lor reciproc“.Ziarul relevă că în cursul întrevederilor dintre Alexandru Bîrlădeanu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, și oficialitățile franceze s-a discutat posibilitatea unor schimburi tehnice și științifice între cele două țări.

decît săconvor- trecute

B»BONN 30 (Agerpres). — Televiziunea vest-germană a transmis un reportaj filmat despre vizită. Ziarul „Die Welt“ din 29 iulie publică știrea întrevederii dintre Ion Gheorghe Maurer și generalul de Gaulle, inse- rînd extrase din declarația făcută la sfîrșitul acestei întrevederi de către președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne. Presa vest-germană informează despre telegrama trimisă de la bordul avionului de Ion Gheorghe Maurer cancelarului Erhard și răspunsul acestuia.WASHINGTON 30 (Agerpres). — Ziarul „Washington Post" un articol consacrat zile în Franța a unei importante delegații romînești“. După ce menționează declarația tovarășului Ion Gheorghe Maurer făcută la sfîrșitul întrevederii cu generalul de Gaulle, ziarul arată, între altele, că „Romînia a militat pentru ideea încheierii unui tratat de neagresiune între Tratatul de la Varșovia și pactul N.A.T.O.“. Ziarul menționează posibilitatea extinderii relațiilor dintre cele două țări.„New York Herald Tribune“ publică un editorial consacrat întrevederilor de la Paris ale membrilor delegației guvernamentale a R. P. Romîne cu oficialitățile franceze.ROMA 30 (Agerpres). — începînd de luni toate ziarele, italiene publică numeroase știri și articole consacrate vizitei delegației guvernamentale a R. P. Romîne în Franța.„II Popolo“ subliniază că întrevederile franco-romîne s-au desfășurat „într-o atmosferă cît se poate de cordială. Atît din partea romî- nilor cît și din partea francezilor, menționează ziarul, tratativele merg pe drumul unei bune înțelegeri“. Atmosfera cordială este subliniată și de ziarul „Unită“, în corespondența sa din Paris intitulată „Convorbiri de Gaulle-Maurer“.ALGER 30 (Agerpres). — Atmosfera de cordialitate în care se desfășoară contactele dintre oficialitățile romîne și cele franceze la Paris este relevată de presa și radiodifuziunea algeriană care transmit cu regularitate informații despre desfășurarea vizitei delegației R. P. Romîne în Franța. Principalele ziare algeriene „Le Peuple“ și „Alger Républicain“ publică informații amănunțite în legătură cu aceasta, sco- țînd în evidență întrevederea dintre de Gaulle și I. Gh. Maurer. Ele redau de asemenea, extrase din declarația premierului romîn după această întrevedere.

MOSCOVA 30 (Agerpres). — La Casa prieteniei popoarelor din Moscova a avut loc la 30 iulie o întîlnire a delegației Consiliului național al femeilor din R. P. Romînă, care se află în Uniunea Sovietică, cu reprezentante ale femeilor sovietice. Cu acest prilej, prof. Suzana Gîdea, conducătoarea delegației, a împărtășit asistenței impresiile din călătoria făcută în orașele Moscova, Leningrad și Riga. în încheiere, Suzana Gîdea a vorbit despre participarea

activă a femeilor din R. P. Romînă Ia opera de construcție a socialismului.în numele femeilor sovietice, Ana Țukanova, vicepreședinta Asociației de prietenie sovieto-romînă, a salutat cu căldură delegația Consiliului național al femeilor din R. P. Romînă. Ea a vorbit apoi despre manifestările ce vor fi organizate în U.R.S.S. cu ocazia celei de-a 20 aniversări a eliberării Romîniei de sub jugul fascist.

Zi a a femeii africane

publică„vizitei de opt

MOSCOVA. Lui U Thant, secretar 
general al Organizației Națiunilor 
Unite, i-a fost înmînat la 30 iulie, la 
Moscova, titlul de doctor Honoris 
Causa în științe juridice al Univer
sității de stat „Lomonosov“. Cu acest 
prilej U Thant a declarat că activi
tatea sa ca secretar general al O.N.U. 

■ constă în a chema neîncetat sta
tele să trăiască în pace și bună veci
nătate și să-și unească eforturile pen
tru realizarea păcii și securității gene
rale.

BELGRAD. După cum transmite 
agenția Taniug, I. B. Tito, președin
tele R. S. F. Iugoslavia, a primit dele
gația Partidului Socialist din Japonia, 
condusă de Tomomi Narita, secreta
rul general al partidului, care face o 
vizită în R. S. F. Iugoslavia la invi
tația Uniunii socialiste a poporului 
muncitor din Iugoslavia. La convor
birea care a avut loc au participat 
Alexandar Rankovici, vicepreședinte 
al R. S. F. Iugoslavia, și alte persoane 
oficiale.

Declarațiile președintelui Johnson

ADDIS ABEBA. Recent s-a deschis 
în holul bibliotecii Universității „Haile 
Selassie I“, din Addis Abeba, o expo
ziție de fotografii intitulată „Dezvol
tarea învățămîntului superior în 
R.P.R.“, pusă la dispoziție de către 
Institutul romîn pentru relațiile cul
turale cu străinătatea.

Evoluția problemei cipriote
• Comunicat asupra convorbirilor de la Atena
• Dezbateri în parlamentul cipriotATENA 30 (Agerpres). — A fost dat publicității comunicatul comun cu privire la tratativele dintre Makarios și membrii guvernului grec, în comunicat se arată că „guvernele grec și. cipriot vor utiliza toate mijloacele prevăzute de Carta Națiunilor Unite, care să asigure o independență totală Ciprului și să ofere poporului cipriot dreptul de a-și hotărî singur soarta".NICOSIA 30 (Agerpres). — Par-
„CosmosMOSCOVA 30 sa-(Agerpres). TASS transmite : La 30 iulie Uniunea Sovietică a fost lansat telitul artificial al PămîntulUi „Cos- mos-36“.La bordul satelitului este instalat aparataj științific destinat continuării cercetării spațiului cosmic în conformitate de agenția 1962.Satelitul a cu următorii parametri '■ perioada i- nițială de revoluție — 91,9 minute, distanța maximă de suprafața mîntului (la apogeu) 503 km, tanța minimă — (la perigeu) km, unghiul înclinației orbitei de Ecuator — 49 grade.In afara aparatajului științific, la bordul satelitului se mai află : un sistem radio pentru măsurarea precisă a elementelor orbitei și un sistem radiotelemetric pentru transmiterea pe pămînt a datelor cu privire la funcționarea instalațiilor și aparatajului științific.Aparatajul montat la bordul satelitului funcționează normal.Centrul de coordonare și calcul prelucrează informațiile primite.

cu programul anunțatT.A.S.S. la 16 martiefost lansat pe o orbită
Pă- dis-259 față

WASHINGTON 30 (Agerpres). — Președintele S.U.A., Lyndon Johnson, a ținut joi o conferință de presă la Casa Albă. Referindu-se la faptul că se împlinește un an de la semnarea Tratatului de la Moscova cu privire la interzicerea experiențelor nucleare în trei medii, el a declarat că „un an fără experiențe în atmosferă a lăsat aerul nostru mai curat și acest lucru este în folosul familiilor de pretutindeni“.în legătură cu problemele economice el a spus că guvernul este preocupat să lichideze orice nouă

spirală a prețurilor și orice încetinire a ritmului vieții economice.Pe de altă parte, președintele a adresat un apel cetățenilor americani de a sprijini legea asupra drepturilor civile, a respecta legea în general, precum și ordinea și calmul. Răspunzînd la o întrebare, el a declarat că nu a luat încă nici o ho- tărîre în ce privește alegerea unui candidat din partea partidului democrat la postul de vicepreședinte al S.U.A. șl a spus că pe lista can- did,ților posibili figurează numeroase personalități;

VARȘOVIA. In fața Comisiei prin
cipale pentru anchetarea crimelor co
mise de hitleriști în Polonia, care se 
ocupă în prezent de descoperirea tai
nei orașului subteran de lîngă locali
tatea sileziană Walim, s-a prezentai 
cetățeanul Tadeusz Moderski, fost de
ținut, care a lucrat la această 
strucție. El a declarat 
construiau la Walim o uzină pentru 
producția unei arme cu 
destructivă. Moderski a 
despre soarta îngrozitoare a rușilor, 
polonezilor și evreilor, care formau 
marea majoritate a deținuților.

con- 
că hitleriștii

o mare forță 
relatat apoi

T

O

lamentul cipriot a adoptat joi în unanimitate o lege care interzice difuzarea și publicarea de informații considerate ca avînd o importanță militară, ca de pildă mișcările de trupe și amplasamentul fortificațiilor.Tot joi, parlamentul Ciprului a început dezbateri pe marginea unei moțiuni care cere exercitarea dreptului la autodeterminare de către poporul cipriot.După cum anunță agenția Reuter, un purtător de cuvînt al guvernului grec a anunțat că reprezentantul special al președintelui Johnson la tratativele în vederea reglementării crizei cipriote, Dean Acheson, a prezentat guvernului grec un plan care prevede o uniune a Ciprului cu Grecia, cedarea de către Grecia a unei mici insule din arhipelagul Do- decanez către Turcia, instalarea unei baze militare turcești în Cipru, acordarea de compensații cipribților turci care vor dori să părăsească definitiv insula și crearea a două „cantoane“ în Cipru sub administrația ciprioților turci.

MONROVIA 30 (Agerpres). — La 31 iulie se sărbătorește „Ziua femeii africane“. Hotărîrea cu privire la sărbătorirea acestei zile a fost adoptată la prima sesiune a Secretariatului permanent al Conferinței femeilor africane, care a avut loc la Bamako în luna februarie 1963. în preajma acestui eveniment în capitala Liberiei s-a deschis la 27 iulie cel de-al 2-lea Congres al femeilor

din Africa organizat de Federația femeilor din întreaga Africă. Femeile africane devin participante active la lupta pentru independență, eliberare națională, pentru pace și progres.Cu prilejul acestei sărbători, Federația Democrată Internațională a Femeilor a adresat un mesaj de salut femeilor africane.
Luări de poziții împotriva
hotărîriior Conferinței O. S. A.BUENOS AIRES 30 (Agerpres). — în capitala provinciei argentinene Buenos Aires, La Plata, s-a organizat o demonstrație a tineretului. Participanții au dezaprobat rezoluția anticubană adoptată de Conferința miniștrilor de externe ai Organizației Statelor Americane.CIUDAD DE MEXICO 30 (Agerpres). — Reprezentantul Mexicului la recenta Conferință de la Washington a miniștrilor de externe ai Organizației Statelor Americane a declarat corespondentului ziarului „Nacional", din Caracas, că guvernul mexican nu este mulțumit de mă

surile adoptate împotriva Cubei. A- ceste măsuri — a spus el — contravin concepției egalității juridice dintre state.SANTIAGO DE CHILE 30 (Agerpres). — După cum anunță agenția Prensa Latina, în orașul Santiago de Chile a avut loc un miting care a adoptat un mesaj adresat primului ministru al Cubei, Fidel Castro. Mesajul exprimă sentimentul de solidaritate frățească a poporului chilian față de poporul cuban și condamnă poziția adoptată la O.S.A. față de Cuba.
PROGRAMUL NOULUI GUVERN ITALIANROMA 30 (Agerpres). — Premierul Aldo Moro a prezentat joi Parlamentului componența noului guvern italian de centru-stînga, precum și programul acestuia. în discursul rostit în fața Senatului și Camerei, Moro a atras atenția asupra faptului că „criza economică în Italia a atins punctul cel mai greu din evoluția sa conjuncturală“. El a menționat că programul noului guvern preconizează o serie de măsuri fiscale, care afectează în primul rînd impozitele directe și indirecte. Paralel cu a- ceasta, programul prevede și o limi-

tare a majorării salariilor, ceea ce — după cum subliniază agenția United Press International — va duce la ample dezbateri în Cameră.Moro a declarat că guvernul va prezenta pînă la sfîrșitul acestui an un plan pe cinci ani de dezvoltare a economiei italiene.Trecînd apoi la problemele de politică externă, premierul italian a arătat că obiectivul principal al a- cesteia va consta în menținerea păcii, urmărind în același timp continuarea colaborării în cadrul alianței atlantice.
SCURTE ȘTIRI

BUDAPESTA 30 (Agerpres). — După cum transmite M.T.I., la Budapesta a avut loc vizita unei delegații a Camerei de Comerț italiene, la invitația Camerei de Comerț a R.P. Ungare. Delegația, condusă de Gianni Anacleto, președintele Camerei de Comerț din Roma, a dus tratative cu conducătorii Camerei de Comerț și ai Ministerului Comerțului Exterior ale R.P. Ungare, în legătură cu dezvoltarea relațiilor comerciale dintre cele două țări. Președintele Camerei de Comerț italiene a invitat o delegație ungară în Italia, în vederea continuării tratativelor.
DELHI. La Delhi s-a deschis expo

ziția de fotografii „Jawaharlal Nehru 
și scopul nostru“, organizată de 
Ministerul Informațiilor și Radiodifu
ziunii al Indiei. In cîteva zile de la 
deschidere, expoziția a fost vizitată de 
peste 50 000 de persoane. Expoziția 
va rămîne deschisă la Delhi pînă la 3 
august, după care va fi prezentată la 
Bombay.

SOFIA. La 29 iulie, Todor Jivkov, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, l-a primit pe M. C. 
Chagla, ministrul educației Indiei, și a 
avut cu el o convorbire prietenească.

ne în virtutea legii care autorizează 
întemnițarea fără judecată timp de 90 
de zile. Cei arestați sînt Ernest Went
zel, membru în Comitetul executiv 
al partidului liberal, Martiz van Den 
Bergb, vicepreședintele comitetului 
din Pretoria al aceluiași partid, și 
blioteoara Millicent Mccomkey.

bi-
ALGER. Adunarea Națională a 

Algeriei a fost convocată pentru 4 
august, urmînd să fie pusă în discu
ție — potrivit agenției M.E.N. — ri
dicarea imunității parlamentare a unor 
deputați.

RATIFICAREA ACORDULUI 
COMERCIAL Șl DE PLĂȚI 
POLONO-BRAZILiAN

ROMA. Confederația Generală 
Muncii din Italia a publicat la 29 
lie o declarație, în care protestează 
împotriva intenției de a se folosi 50 
miliarde de lire italiene din fondul de 
pensii pentru acoperirea diferitelor 
cheltuieli ale statului. Confederația
cere guvernului ca fondurile strînse 
din salariile muncitorilor să fie folosi
te numai pentru mărirea pensiilor.

a 
iu-

VANDENBERG. La baza aeriană 
americană din Vandenberg (statul 
California) a fost lansată miercuri o 
rachetă balistică intercontinentală de 
tip „Atlas“. Un purtător de cuvînt 
de la această bază a anunțat că ținta 
stabilită se află undeva în Oceanul 
Pacific, refuzînd însă să dea amănun
te asupra lansării și coordonatelor 
rachetei.JOHANNESBURG. Poliția sud-a- 

fricană a arestat miercuri trei persoa-

Pe o stradă inundată din Rotterdam (Olanda), în urma ploilor toren
țiale care au căzut recent în această țară

: i-

CAIRO. Consiliul Federației radio
difuziunii arabe se întrunește în prima 
sa sesiune la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni. Lucrările sale se vor desfășura 
sub egida secretariatului Ligii țărilor 
arabe. La lucrările consiliului vor lua 
parte reprezentanți ai R.A.U., Siriei, 
Iordaniei și Libiei.

MOSCOVA. La Moscova a încetat 
din viață în vîrstă de 83 de ani unul 
din remarcabilii medici sovietici 
Vladimir Vinogradov, membru activ 
al Academiei de științe medicale a 
U.R.S.S.

NEW YORK. La New York a avut 
loc o reuniune a liderilor populației 
de culoare. Adunarea a adoptat o re
zoluție care cheamă populația de cu
loare să se pronunțe împotriva ele
mentelor de extremă dreaptă.

LISABONA. Tribunalul din Lisa
bona a pronunțat sentința în procesul 
participanților răscoalei de la Beja. 
Din 82 de acuzați, 65 au fost condam
nați și 17 achitați. Printre cei condam
nați se numără Manuel Serra, condam
nat la 10 ani închisoare, fostul căpitan 
Varela Gomes, la 6 ani închisoare și 
alții.

VARȘOVIA 30 (Agerpres). — După cum transmite agenția P.A.P., senatul brazilian a aprobat decretul cu privire la ratificarea acordului comercial și de plăți, încheiat între Brazilia și Polonia în anul 1960.Acordul a fost încheiat pe 5 ani; începînd din momentul schimbului instrumentelor de ratificare. El poate fi prelungit în mod automat pe perioadele următoare. Conform acordului, se creează o Comisie mixtă, a cărei sarcină constă în reglementarea problemelor legate de dezvoltarea schimbului comercial între cele două țări. în acord, ambele părți declară că sînt gata să contribuie la încheierea cît mai grabnică a unor contracte de import-export.
CONGO.- Noi localități 
cucerite de partizaniLEOPOLDVILLE 30 (Agerpres).—• După ce a parcurs 5 632 km prin țară în speranța de a lua contact cu conducătorii forțelor răsculate pentru a trata o eventuală reconciliere primul ministru congolez, Chombe, s7a înapoiat miercuri la Leopoldville fără nici un rezultat.între timp agențiile de presă relatează că orașul Kabongo, important centru feroviar, a căzut în mîi- nile răsculaților. O altă localitate, Mușhie, situată la aproximativ 100 km de frontiera dintre cele două republici Congo, a fost cucerită în cursul zilei de 29 iulie. Agenția Reuter relatează că forțele răsculate din regiunea orașului Kabongo au dobo- u,7 avion de bombardament ;,T 28“, pilotat de un mercenar cuban care a făcut parte din forțele armate ale dictatorului Batista.
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