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Reșița, cetatea de foc de pe malurile Bîrzavel, s-a dezvoltat puternic în anii construcției socialiste, schim- 
bîndu-șl radical înfățișarea. In fotografie : Cele două furnale de 700 mc construite aici, care produc anual 

de 4 ori mai multă fontă decît întreaga industrie siderurgică din 1938
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împreună cu în
tregul nostru po
por, oamenii mun
cii din industria 
siderurgică sînt 
hoțărîți să închine 
mărețăi aniversări ; 
realizări cît mai 
munca lor. Ei își 
drie în revistă succesele impor
tante obținute în cei 20 de ani ce 
s-au scurs de la 23 August 1944, pe
rioadă în care industria siderurgică 
a patriei noastre, ca și celelalte ra
muri ale economiei naționale, a cu
noscut o mare dezvoltare. La elibe
rare, am moștenit o industrie side
rurgică slab dotată, cu agregate de 
mică capacitate și cu un nivel teh
nic scăzut. Agregatele existente în 
vechile uzine erau în mare parte 
uzate și incomplet utilizate. Predo
mina munca manuală, condițiile de 
muncă erau nespus de grele.

In 1938 — an de vîrf al economiei 
romînești dinainte de război — pro
ducția principalelor produse side
rurgice era de 80 mii tone la cocs 
metalurgic. 133 mii tone la fontă. 
284 mii tone la oțel și 319 mii tone 
la laminate finite. Din punct de ve
dere al producției de oțel pe locui
tor. Romînia se situa printre ulti
mele locuri din Europa.

Astăzi, industria siderurgică a 
țării noastre se înfățișează complet 
schimbată. Cu îndreptățită mîndrie, 
siderurgiștii raportează partidului 
roadele muncii lor : făurirea unei in
dustrii siderurgice în plină dezvol
tare. capabilă să asigure în mare 
parte metalul necesar economiei na
ționale. Aceasta este o reflectare a 
atenției și sprijinului permanent a- 
cordat de partid și guvern dezvoltă
rii siderurgiei. Urmînd și aplicînd 
cu consecventă politica de industria
lizare socialistă, statul nostru a 
acordat acestei ramuri fonduri de 
investiții — în perioada 1950—1963 
— în sumă de aproape 12,5 miliar
de lei.

Uzinele siderurgice au fost com
plet reconstruite, majoritatea deve
nind astăzi de nerecunoscut față de 
situația in care se găseau la elibe
rare. Secțiile și agregatele vechi au 
fost reconstruite la capacități mai 
mari, cu un grad ridicat de mecani
zare și automatizare, permițînd
aplicarea celor mai avansate proce
se și procedee tehnologice ; pe scurt, 
agregate la nivelul tehnicii noi. Un 
exemplu grăitor al construcției unor 
asemenea obiective industriale îl 
oferă secția de furnale și oțelăria 
Martin de la Combinatul siderurgic 
Reșița. Pe amplasamentul secției 
vechi de furnale, avînd două agre
gate cu un volum util de 257 mc 
fiecare, s-au construit două furnale 
de 700 mc, care realizează anual o 
producție de fontă de 4 ori mai 
mare decît cea realizată pe întrea
ga industrie siderurgică în 1938. La 
proiectarea acestor furnale — care 
s-a făcut în țară — s-au aplicat so
luții de tehnică nouă cum ar fi : in- 
suflarea de gaz metan în furnal, 
preîncălzirea aerului la 950nC. func
ționarea cu presiune ridicată la gî- 
tul furnalului, epurarea fină a ga
zului de furnal ș.a.

Cu îndrăzneală și Ingeniozitate 
s-a procedat la reconstrucția oțelă- 
riei Martin ; deasupra vechii hale 
— o perioadă de timp aflată în func
țiune _ s-a construit o hală moder
nă. după care, cuptoarele Martin de 
mică capacitate au fost treptat de-

Ion MARINESCU 
industriei siderurgice

molate și în lo
cul lor construite 
altele noi, de ca
pacitate între 100 
și 180 tone. S-a 
construit totodată 

și un melanjor de 600 tone, precum 
și hale de pregătire, stripare etc.

Astfel de lucrări s-au mai execu
tat la Combinatul siderurgic Hune
doara, la uzinele „Oțelul Roșu“, 
„Industria Sîrmei“-Cîmpia Turzii, 
„Victoria“-Călan, „Carbochim“-Cluj, 
la fabricile de materiale refractare 
„Șamota“-Azuga, „Refractar'j-Aleșd, 
Pleașa-Ploiești, „Răsăritul“-Brașov, 
„VulturuT-Comarnic ș.a.

O dată cu modernizarea și dezvol
tarea secțiilor și uzinelor existente, 
în anii puterii populare s-au con
struit un mare număr de secții și 
uzine noi. Cităm cîteva exemple din 
lista obiectivelor industriale nou 
construite : uzina cocsochimică de la 
Combinatul siderurgic Hunedoara, 
fabricile noi de aglomerare de la 
combinatele siderurgice Reșița și 
Hunedoara secțiile II și III de fur
nale — dotate cu agregate de 450 
și 700, respectiv 1 000 mc, oțelăria 
Martin II — dotată cu cuptoare de 
185 și 400 tone capacitate, laminorul 
bluming, laminorul de 650 mm și 
complexul de laminoare continui de 
la Combinatul siderurgic Hunedoa
ra, laminoarele de tablă subțire de 
la Galați ș.a. Au fost construite u- 
zine noi ca: Uzina de țevi Roman, 
Fabrica de țevi sudate București, 
Uzina metalurgică Iași, Uzina „Car- 
bochim“-Cluj, Fabrica „9 Mai“-Tur- 
da, toate bine cunoscute prin pro
dusele pe care le execută.

Nivelul tehnic ridicat la care au 
fost realizate aceste obiective, capa
citățile mari ale acestora le situea
ză în rindul celor mai moderne u- 
nități similare din străinătate. Cup
toarele Martin de 400 tone capaci
tate, cu care a fost dotată oțelăria 
Martin II de la Combinatul siderur
gic Hunedoara, produc fiecare în- 
tr-un an aproape aceeași cantitate 
de oțel cît producea întreaga Romî-
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Vizită la Expoziția industrială iugoslavă
Tovarășii Gheorghe Apostol, 

Chivu Stoica, Alexandru Moghioroș, 
Gheorghe Gaston Marin și Gogu 
Rădulescu au vizitat luni dimineața 
Expoziția industrială iugoslavă. Con
ducătorii de partid și de stat au fost 
însoțiți de membri ai C.C al P.M.R. 
și ai guvernului, ai conducerii Mi
nisterului Afacerilor Externe și ai 
unor ministere economice, de repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stat și ai Camerei de 
comerț a R. P. Romîne.

La sosirea la expoziție au fost sa
lutați de Arso Milatovici, ambasado
rul R.S.F. Iugoslavia la Bpcurești, 
de membri ai ambasadei și de con
ducerea expoziției. în timpul vizită
rii expoziției, directorul acesteia, 
Iovan Rujici, și reprezentanții între
prinderilor expozante au dat ample 
explicații asupra produselor pre
zentate.

In excursie prin țară, un grup de 
studenți de Ia Institutul pedagogic 
din Craiova s-a oprit Ia Combinatul 
chimic Borzești. Viitorii profesori de 
fizică și chimie au vizitat expoziția 
combinatului, urmărind cu interes 
explicațiile referitoare la procesul 
modern de fabricație din această 

cetate a chimiei
Foto : A. Cartojan

» De Ia începutul anului, 
laminatorii de la Combina
tul siderurgic Reșița au dat 
peste plan 11 500 tone la
minate finite, iar furnaliștii 
— 10 500 tone fontă.

• Colectivul Uzinei ,,Oțe
lul roșu" a produs în cele
7 luni care au trecut din 
acest an 8 650 tone oțel și
8 700 tone laminate peste 
prevederile planului.

• La Uzinele ,,Republica" 
din Capitală graficul lamina- 
torilor arată că s-au reali
zat peste plan aproape 
2 800 tone de țevi finite.

Noi u nități 
energetice

La Centrala hidroelectrică Ză- 
nești, a cincea din seria hidro
centralelor construite în ultimii 
ani pe Valea Bistriței, — inclu
siv cea de la Bicaz — a lost 
dat în exploatare zilele aces
tea primul grup de 7 500 kilo
wați. Totodată, recent a fost 
conectat la sistemul energetic 
național cel de-al doilea agre
gat de 11 500 kilowați al cen
tralei Pîngărațl, care produce 
în prezent energie electrică la 
capacitatea prevăzută în pro
iect. Noile unități energetice 
sînt complet automatizate, tur
binele ca și celelalte agregate 
și instalații sînt realizate în în
tregime de întreprinderi ale in
dustriei noastre constructoare 
de mașini. Puterea instalată în 
cele patru centrale hidroelec
trice construite pe rîul Bistrița 
mai jos de Bicaz — Roznov 1, 
Roznov II, Pîngărați și Zănești 
— este mai mare decît a tutu
ror centralelor hidroelectrice 
existente în Romînia înainte de 
23 august 1944. In prezent con
tinuă într-un ritm susținut lu
crări de construcții și montaj la 
centralele Vaduri, Piatra Neamț, 
Costișa, Buhuși, Racova, Gîr- 
lenl șl Bacău 1, menite să asi
gure punerea în continuare în 
valoare a potențialului hidroe
nergetic al rîului Bistrița. Toate 
aceste unități vor fi dotate cu 
agregate și echipament energe
tic produs în țară.

(Agerpres)

In încheierea vizitei, conducătorii 
de partid și de stat au avut o discu
ție prietenească cu ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia și cu directorul ex
poziției care au mulțumit pentru 
sprijinul primit în organizarea ex
poziției, pentru atenția care i-a fost 
acordată, fapt manifestat, și prin vi
zitarea ei de către mii de cetățeni, 
ingineri, tehnicieni și specialiști din 
întreprinderi și instituții. Conducă
torii de partid și de stat au exprimat 
cu acest prilej cuvinte de înaltă a- 
preciere la adresa produselor expuse, 
care oglindesc nivelul de dezvoltare 
a economiei naționale iugoslave și 
posibilitățile de schimburi comer
ciale pe baza acestora. A fost sub
liniat faptul că această expoziție re
prezintă o nouă contribuție la dez
voltarea relațiilor între R.S.F Iugo
slavia și R.P. Romînă.

(Agerpres)

Casa memorială „Emil Racoviță"
IAȘI (coresp. „Scînteii"). — De 

la Codălești, la o jumătate de 
oră cu mașina, ajungi in satul unde 
a trăit cunoscutul naturalist romîn 
Emil Racoviță. Satul poartă astăzi 
numele acestui mare om de știință 
care a pus bazele unei noi ramuri a 
științelor naturale — speologia (care 
studiază viața din peșteri) și a cu
tezat a explora ținuturile Polului Sud, 
cu mijloacele tehnice din perioada 
anilor 1897—1899. In ultimul timp, lo
cuința In care a trăit savantul a fost 
renovată și transformată în casă 
memorială. Vizitatorul are posibili
tatea să cunoască aci aspecte din 
viața și activitatea omului de ști
ință. In fața casei se află bustul lui 
Emil Racoviță.

TELEGRAME
Cu ocazia realegerii tovarășului Ho Și Min în funcția de președinte 

al R.D. Vietnam și a tovarășului Fam Van Dong în funcția de prim- 
ministru al guvernului R.D. Vietnam, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
președintele Consiliului de Stat, și tovarășul Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al R.P. Romîne, au adresat o tălegramă 
de felicitare. In telegrama de răspuns, tovarășii Ho Și Min și Fam Van 
Dong au mulțumit pentru felicitările și urările transmise și și-au expri
mat dorința ca prietenia și colaborarea frățească între popoarele vietna
mez și romîn să se dezvolte continuu.

Cu inifiativu 
șs spirit gospodăresc

o Orașe - grădini • Valoarea: 500 de mili
oane de lei • Cine va fi în frunte î

Deși pornită relativ de pujină vreme, 
întrecerea între orașele țării pentru buna 
gospodărire și înfrumusețare, a lor are nu 
numa' obiective precise, dar și tradiție. 
In cadrul ei, la numeroasele acjiuni ale 
stalurilor populare participă, dînd dovadă 
de multă inițiativă, milioane de cetă
țeni In cele ce urmează, ne-am propus 
să consemnăm unele realizări din cadrul 
întrecerii.

CÎND VIZITEZI UN ORAȘ, chiar 
primele impresii îl recomandă. De aceea, 
amenajarea ,,porților de intrare“ stă în 
atenfia multora dintre gospodarii locali
tăților. In zona Ovidiu, Constanja se des
chidea cu un peisaj neprimitor. Terenul 
viran de aici a fost nu de mult trans
format în zonă verde. De amenajarea 
intrărilor în orașe se ocupă și alfi gospo

întoarcerea din Franța a delegației 
guvernamentale romîne

PARIS 3. — Trimisul special A- 
gerpres, Mircea Moarcăș, transmite :

Delegația guvernamentală romînă 
condusă de Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne, în
soțit de vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Alexandru Bîrlădeanu, 
și de ministrul afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu, care la invitația 
guvernului francez a făcut o vizită 
de o săptămînă în Franța, a părăsit 
luni dimineața Parisul, plecînd cu 
avionul spre patrie. împreună cu 
delegația a plecat și grupul de con
silieri și experți.

La plecarea de pe aeroportul Orly, 
unde erau arborate drapelele de stat 
ale R. P. Romîne și Franței, delega
ția guvernamentală romînă a fost 
condusă de Louiș Joxe, prim-minis- 
tru interimar în timpul lipsei ■ din 
Franța a primului ministru Georges 
Pompidou, Pierre Siraud, șeful pro

Excelenței sale,
Domnului prim-ministru Georges Pompidou

Hotel Matignon
In momentul în care delegația guvernamentală romînă părăsește 

Franța, permiteți-mi să vă exprim întreaga noastră gratitudine pentru 
primirea călduroasă pe care ne-ați făcut-o.

Reafirmîndu-ne convingerea că rezultatele întrevederilor cordiale pe 
care le-am avut vor contribui la întărirea prieteniei și colaborării franco- 
romîne, vă adresez, domnule prim-ministru, cele mai bune urări pentru 
fericirea și prosperitatea Franței.

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

In interiorul casei-muzeu, amena
jată în 7 camere, pot fi văzute foto
grafiile părinților lui Emil Racoviță, 
actul său de naștere, fotografiile pri
milor săi dascăli — Ion Creangă, 
Grigore Cobîlcescu, Petru Poni. Do
cumente inedite înfățișează activita
tea savantului ca rector la Universi
tatea din Cluj șl președinte al Aca
demiei romîne, perioadă în care s-a 
străduit să reorganizeze învățămîn- 
tul, să obțină protecția monumentelor 
și rezervațiilor naturale etc. Intîmplă- 
rile din expediția la Polul Sud sînt, 
de asemenea, evocate de un bogat 
și interesant material documentar.

Casa memorială „Emil Racoviță* * 
este cercetată cu interes de nume
roși vizitatori.

(Continuare în pag. III-a)

• In primele 7 luni ale 
anului, oțelarii de la combi
natele siderurgice Hunedoa
ra și Reșița au dat peste sar
cinile de plan mai mult de 
80 000 tone de oțel,

• Furnaliștii hunedoreni, 
îndeplinindu-și înainte de 
termen angajamentele luate 
în întrecerea socialistă în 
cinstea celei de-a XX-a a- 
niversări a eliberării patriei, 
au elaborat în plus față de 
prevederile planului mai bi
ne de 41 000 tone de fontă 
și au economisit peste 
30 000 tone cocs.

dari locali. La Brăila, în preajma portu
lui, malurile Dunării au fost taluzate, s-au 
amenajat spații verzi, care oferă vizita
torilor sosiți pe calea apei o priveliște 
dintre cele mai plăcute.

CREAREA SPAȚIILOR VERZI 
— podoabe ale orașelor și locuri de re- 
creere — este una dintre cele mai 
vaste acțiuni în cadrul întrecerii dintre 
orașele țării. Privită de pe Dealul Ce
tății, Deva pare o grădină. Pădurea de 
pe coama dealului este monument al 
naturii. Păduri întregi se ridică la 
marginea multor orașe. La Gherla au 
fost plantate cu brazi și foioase 34 ha ; 
Craiova are 175 ha spații verzi, iar de 
curînd, pe malul stîng al Jiului, la punctul 
Mofleni, s-a amenajat un parc de 56 ha. 
Și în privința extinderii și întreținerii zo

tocolului Ministerului Afacerilor Ex
terne, Jean Louis Pons, ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar al 
Franței la București, precum și de 
înalți funcționari ai președinției 
Consiliului de Miniștri și ai Ministe
rului Afacerilor Externe al Franței. 
Au fost prezenți ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al R. P. 
Romîne la Paris, dr. Victor Dimitriu, 
precum și membrii ambasadei.

Pe aeroport era aliniată o compa
nie de onoare a trupelor aviației 
franceze, care a prezentat onorul.

Avionul a decolat la ora 10 (ora 
Parisului).

★

Luni la amiază s-a înapoiat în Ca
pitală delegația guvernamentală ro
mînă, condusă de Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri, însoțit de vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, Alexandru 
Bîrlădeanu, și de ministrul afacerilor

TELEGRAME

Paris

Declarația tovarășului Ion Gheorghe Maurer 
făcută Radioteleviziunii franceze

PARIS 3. Trimisul special Ager- 
pres transmite :

înaintea plecării din Paris, la 
Hotel Crillon, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, Ion Gheorghe Maurer, 
a făcut următoarea declarație Radio- 
televiziunii franceze :

Delegația guvernamentală romînă 
se află în preajma reîntoarcerii sale 
în Romînia, după o vizită rodnică în 
minunata dumneavoastră țară.

In timpul șederii noastre, am avut 
prilejul de a proceda la un schimb de 
păreri util cu primul ministru, 
Georges Pompidou, precum și cu 
alte personalități franceze eminente; 
am făcut, de asemenea, vizite care 
ne-au permis să cunoaștem noile 
realizări ale poporului dumnea
voastră.

Am avut cinstea șl plăcerea de a

nelor verzi se remarcă priceperea, iniția
tiva cetățenilor. Pentru a avea an de an 
răsaduri și semințe, în multe orașe — ca 
Giurgiu, Focșani, Craiova etc — ei au 
construit, din resurse locale, sere.

ÎN URMA PLOILOR sau cînd se 
topeau zăpezile, Jiul nu mai încăpea în 
albia lui, amenința să inunde străzile din 
vecinătate. Malurile apei trebuiau înălțate. 
Cu materialele și uneltele puse la dispo
ziție de către Sfatul popular orășenesc 
Tg. Jiu și prin muncă patriotică, cetățenii 
au efectuat lucrările necesare. Tot în 
Tg. Jiu, în cartierul Vădeni, lipsea uneori 
apa potabilă. Comitetul executiv, cu aju
torul deputaților'și cetățenilor, a efectuat 
și această lucrare.

DRUMURILE DIN RAIONUL TI
MIȘOARA, deteriorate și puține la nu
măr, erau cîndva surse ale multor neajun
suri pentru călători, pentru transport. Ni
meni nu-și amintește acum a cui a fost 
ideea. Dar gospodari erau, cariere de pia
tră de asemenea, așa că timișorenii au 
pornit la treabă. Ei au construit în ulti
mii ani 44 km de drumuri, au așternut pe 
șosele aproape 200 de mii m c de ba
last, 117 mii tone de piatră spartă.

DOAR 5 000 MP — afîf era cu ani în 
urmă întreaga suprafață pavată în orașul 
Calafat. Cît o stradă cu o lățime obiș
nuită, lungă de 500 m I Cu sprijinul cetă
țenilor, comitetul executiv al sfatului popu
lar a pornit o largă acțiune de moderniza
re a străzilor. Acum Calafatul e aproape în 
întregime pavat S-au așternut 85 000 m p 
de asfalt. In timpul lor liber, cetățenii au 
dat o mină de ajutor și la construirea șco
lilor noi, la amenajarea terenului unde 
se înalță astăzi uzina electrică. 

externe, Corneliu Mănescu, care, la 
invitația guvernului francez, a făcut 
o vizită în Franța. Delegația a fost 
însoțită de un grup de consilieri și 
experți.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, de
legația a fost întîmpinată de tovarășii 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, 
Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, 
Alexandru Moghioroș, Leontin Să- 
lăjan, Ștefan Voitec, de Gheorghe 
Gaston Marin și Gogu Rădulescu, vi
cepreședinți ai Consiliului de Miniș
tri, de membri ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători ai unor 
instituții centrale, reprezentanți ai 
conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe și alte persoane oficiale.

Au fost de față Jean François Noi- 
ville, însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al Franței în R. P. Romînă, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

In drum spre patrie, în timp ce 
zbura deasupra teritoriilor R. F. 
Germane, Austriei și R. P. Ungare, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne, Ion 
Gheorghe Maurer, a trimis, de ase
menea, de la bordul avionului, tele
grame de salut cancelarului Repu
blicii Federale Germane, Ludwig 
Erhard, cancelarului federal al 
Austriei, dr. Josef Klaus, și preșe
dintelui guvernului revoluționar 
muncitoresc țărăh’esc ungar, Jănos 
Kâdăr.

întîlni pe președintele Republicii 
Franceze, Excelența sa Charles de 
Gaulle.

Vizita în Franța constituie un 
moment important în evoluția re
lațiilor dintre țările noastre, relații 
care continuă — în condițiile reali
tăților noastre actuale — legăturile 
valabile ale tradiționalei prietenii 
franco-romîne.

Vizita marchează un pas înainte în 
opera de colaborare a celor două 
țări în domeniile economic, cultural, 
tehnic și științific.

Sîntem convinși că această colabo
rare nu va întîrzia să-și aducă roa
dele, pentru binele celor două po
poare și pentru cauza păcii în lume.

Permiteți-mi, înainte de plecare, 
să adresez poporului francez un sa
lut călduros și urările cele mai sin
cere.

BUNI GOSPODARI, oameni cu ini
țiativă, mulți cetățeni au socotit că ar fi 
bine ca, paralel cu întrecerea între orașe
le țării pentru buna gospodărire și înfru
musețarea acestora, să desfășoare alta în
tre ei înșiși — pe plan local, pe circum
scripții electorale și cartiere. Asemenea 
acțiuni au loc la Deva, la Sibiu și în alte 
localități. Propunerile, inițiativele cetățe
nilor se bucură de sprijinul organelor lo
cale; cu propria lor contribuție se reali
zează propuneri judicioase. In multe ora
șe se organizează „luna curățeniei", în 
altele monumentele istorice, întreți
nerea spațiilor verzi sînt date în grija ti
neretului etc.

CONTRIBUȚIA CETĂȚENILOR 
la lucrările gospodărești-edilitare are nu 
numai un efect de ordin estetic, dar și 
unul economic. In 1963, valoarea lucrări
lor înfăptuite prin munca patriotică depu
să în toate localitățile țării a depă
șit suma de 500 milioane lei. Eco
nomiile realizate pe această cale permit 
sfaturilor populare să investească fonduri 
în alte lucrări, în diferite construcții de 
folos obștesc.

In înlîmpinarea celei de-a XX-a aniver
sari a eliberării, anul acesta întrecerea 
între orașele țării cunoaște o amploare cu 
totul deosebită. Este suficient să amintim 
ca valoarea lucrărilor realizate prin munca 
patriotică desfășurată în primul semestru 
este de peste 300 milioane de lei. 
Anul trecut, cei mai destoinici gospo
dari s-au dovedit gălățenii. Orașul 
lor a luat premiul I pe țară Cine va fi 
acum în frunte ? Sîntem abia la m'jlocul 
anului ; balanța poate înclina spre oricare 
dintre orașe.

Gheorghe GRAURE
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Probleme economice ale gospodăriilor colective

CE ARATĂ DĂRILE DE SEAHÄ

Vastă rețea de instituții 
culturale de masă

în anii puterii populare a fost 
creată o vastă rețea de instituții cul
turale de masă. Dacă în 1938 exis
tau aproape 4 000 cămine culturale, 
cinematografe și muzee, în prezent 
la dispoziția publicului larg stau 
peste 17 000 asemenea instituții. în 
statisticile de azi au apărut multe 
rubrici noi, inexistente în 1938: case 
și palate de cultură, școli populare 
de artă, case ale creației popu
lare etc.

în 1963 numărul cititorilor la bi
bliotecile publice, al artiștilor ama
tori, precum și al vizitatorilor la di
ferite instituții muzeale s-a ridicat 
la peste 18 300 000 de cetățeni- Anul 
trecut, numărul conferințelor ținu
te în fața oamenilor muncii a fost 
de peste 332 000, iar al auditorilor a 
ajuns la peste 43 milioane. La răs- 
pîndirea culturii își dau concursul 
mii de intelectuali de pe întreg cu
prinsul țării. Numai în iarna anului 
1963—1964 au făcut diferite expu
neri în fața oamenilor muncii peste 
90 000 de oameni de cultură.

(Agerpres)

DEMOSTENE BOTEZ:
In vitrinele 
librăriilor

Gospodăriile colective din re
giunea București au obținut succese 
însemnate în dezvoltarea economică. 
Anul trecut producția agricolă globa
lă a crescut cu 24,2 la sută față de 
cea realizată în 1962, iar veniturile 
bănești cu 38 la sută. Sporirea ve
niturilor bănești a dat posibilitate 
acestor unități să mărească fondul 
de bază cu 26 la sută și sumele alo
cate pentru retribuirea zilelor- 
muncă cu 39,5 la sută comparativ 
cu anul precedent.

în planul de producție și financiar 
pe 1964 gospodăriile colective au 
prevăzut să realizeze venituri bă
nești cu 13 la sută mai mari decît 
în anul trecut. Muncind cu hărnicie 
pentru înfăptuirea prevederilor în
scrise în plan, colectiviștii au obți
nut în primul semestru al acestui 
an rezultate îmbucurătoare. Gospo
dăriile agricole colective au realizat 
venituri bănești în sumă de 
336 600 000 lei, ceea ce reprezintă o 
creștere cu 11 la sută față de aceeași 
perioadă a anului trecut.

Analize economice 
complete

în gospodăriile colective din regiu
nea noastră sînt posibilități pentru 
înregistrarea unor rezultate econo- 
mico-financiare și mai însemnate. 
Pentru punerea lor în valoare și îm
bunătățirea activității de zi cu zi a 
acestor unități un rol deosebit de im
portant îl are generalizarea metodei 
de conducere a activității gospodă
riilor pe bază de analize economice cît 
mai complete. Consiliile de conducere 
din numeroase gospodării efectuează 
trimestrial și lunar asemenea a- 
nalize, prezentînd aspectele pozitive 
și negative în adunările generale ale 
colectiviștilor, și elaborează planuri 
de măsuri pentru remedierea defi
ciențelor semnalate. Așa se proce
dează la gospodăriile colective din 
Grindu și Cătrunești. raionul Urzi- 
ceni, Gh. Doja, raionul Slobozia, 
Crucea, raionul Călărași, etc. Ase
menea analize se efectuează și la ni
velul consiliilor agricole. Pe această 
bază se pot trage concluzii cores
punzătoare, se fac recomandări gos
podăriilor colective care să ducă la 
îmbunătățirea situației în diferitele 
sectoare de activitate.

Pe baza datelor reieșite din darea 
de seamă contabilă pe anul 1963, co
mitetul executiv al consiliului agri
col regional a analizat în amănunt 
activitatea economico-financiară a 
gospodăriilor colective. Cu acest pri
lej s-a constatat că rezultatele obți
nute din valorificarea producției 
animaliere nu sînt încă la nivelul 
posibilităților de care dispun aceste 
unități. Prin efectuarea unor analize 
concrete într-un număr de gospodă
rii colective s-a ajuns la concluzia 
că sînt încă unele deficiențe în legă
tură cu organizarea muncii, aplica
rea măsurilor de cointeresare mate
rială a colectiviștilor etc. Pe această 
bază și prin consultarea unui număr 
mare de specialiști — președinți, bri
gadieri și colectiviști — s-au întoc
mit recomandări care au fost dezbă
tute în plenarele consiliilor agricole 
raionale și aplicate în practică.

Nu în toate cazurile conducerea 
activității gospodăriilor colective s-a

întemeiat pe analize economice te
meinice. Din această cauză în unele 
unități nu s-au scos la iveală toate 
posibilitățile de îmbunătățire a ac
tivității economice și financiare. 
Uneori, la analiza datelor cuprinse 
în dările de seamă, consiliile de 
conducere se opresc doar asupra ce
lor mai sintetici indicatori cum ar 
fi : procentul de îndeplinire a pla
nului de venituri, realizarea preve
derilor la totalul cheltuielilor etc. O 
astfel de analiză făcută în general 
nu poate scoate la iveală rezultatele 
satisfăcătoare sau mai puțin satis
făcătoare obținute în fiecare sector 
de activitate. Din darea de seamă 
încheiată pe primul trimestru al a- 
cestui an s-a constatat că asemenea 
deficiențe se datoresc faptului că în 
unele gospodării colective nu există 
o evidență clară, bine pusă la punct, 
care să înfățișeze precis activitatea 
financiară a unității. Ținînd seama 
de aceasta, precum șl de importanța 
pe care o au buna organizare și ți
nerea la zi a evidenței contabile, 
s-au întreprins o serie de măsuri. 
Periodic au fost organizate instruc
taje la nivelul raioanelor, la care au 
participat contabili și alte cadre din 
gospodăriile colective. în ultimul 
timp, la raioane au loc ședințe lu
nare cu participarea contabililor șefi 
din toate gospodăriile colective în 
care se analizează activitatea desfă
șurată pe perioada expirată, se, sta
bilește modul cum trebuie să fie so
luționate diferitele probleme finan
ciare.

Fondurile bănești 
cheltuite gospodărește

Pentru buna desfășurare a pro
cesului de producție și realizarea 
unor venituri cît mai mari, gospodă
riile colective folosesc importante 
sume de bani. Utilizarea cu grijă a 
acestor fonduri este o problemă din
tre cele mai importante, care preo
cupă atît consiliile agricole, cît și 
conducerile celor mai multe gospo
dării. Datorită măsurilor luate, ana
lizării periodice a modului cum sînt 
folosite fondurile în gospodăriile co
lective, în multe unități banii sînt 
cheltuiți cu grijă, în acele sectoare 
sau activități care contribuie la spo
rirea producției și a veniturilor.

Din analiza planurilor financiare 
pe anul în curs, bunăoară, se des
prinde faptul că cele peste 150 mi
lioane de lei cheltuiți în primul 
semestru al acestui an au fost ca
nalizați către amenajarea de tere
nuri pentru irigații, plantații vitipo- 
micole, procurarea de utilaje, ali
mentarea cu apă a sectorului zooteh
nic etc. Suprafețele amenajate pen
tru irigații au crescut cu încă 
4 500 hectare ajungînd la peste 
37 500 hectare, plantațiile vitipo- 
micole s-au extiris cU circa 1 600 
hectare, din care peste 1 000 hectare 
cu vii altoite pentru producția de 
struguri de masă. Numeroase gospo
dării colective, printre care cele din 
raioanele Călărași, Zimriicea, Urzi- 
ceni, Lehliu, Giurgiu și altele, și-au 
procurat utilaje pentru irigarea cul
turilor, au achiziționat autoca
mioane, au introdus alimentarea cu 
apă în sectorul zootehnic etc. O

preocupare corespunzătoare mani
festă consiliile de conducere ale ce
lor mai multe gospodării colective și 
pentru reducerea cheltuielilor de 
producție curente. în numeroase u- 
nități se analizează periodic, cu răs
pundere, necesitățile pentru produc
ție și în funcție de concluziile des
prinse se aprobă sau nu efectuarea 
diferitelor cheltuieli. La gospodăria 
colectivă din comuna Gh. Doja, ra
ionul Slobozia, de exemplu, s-a reu
șit ca printr-o analiză temeinică, e- 
fectuată pe măsura desfășurării pro
cesului de producție, să se reducă 
volumul cheltuielilor în anul 1963 
cu aproape 280 000 lei.

Mai sînt însă și cazuri cînd fon
durile bănești nu se folosesc cu 
chibzuință. La gospodăria colectivă 
Plopșoru, raionul Giurgiu, bunăoară, 
s-au procurat aspersoare, deși ame
najările în vederea asigurării apei 
pentru irigare nu erau efectuate. A- 
ceste utilaje vor putea fi folosite nu
mai în anul următor. Pînă atunci 
însă fondurile respective stau imo
bilizate. Cu mai multă grijă trebuie 
gospodărite și fondurile bănești des
tinate nevoilor curente ale pro
ducției. Dacă consiliile de conduce
re împreună cu specialiștii ar 
acționa mai mult în direcția a- 
sigurării semințelor din producție 
proprie, dacă gospodăriile ar procu
ra din afară doar semințele necesare 
pentru reînnoirea soiurilor, s-ar pu
tea economisi mulți bani. O altă 
cale o constituie aplicarea în bune 
condiții a întregului complex de mă
suri agrotehnice. în acest fel se pot' 
evita atacurile dăunătorilor, deci 
cheltuielile suplimentare pentru 
combaterea lor, reînsămînțarea te
renurilor în cazul compromiterii 
culturii etc.

Analiza activității gospodăriilor 
colective și stabilirea rezultatelor 
economice obținute nu se pot face 
în orice condiții. Pentru aceasta este 
necesar să se ia din timp măsuri 
care să asigure întocmirea și ținerea 
corectă și la zi a evidențelor. 
Pe această linie, consiliul agricol re
gional a organizat instructaje cu 
aparatul permanent al consiliilor a- 
gricole raionale, iar acestea la rîn- 
dul lor cu cadrele din gospodăriile 
colective. Periodic, s-a verificat mo
dul cum se aplică în gospodării in
dicațiile date în acest sens. Cu spri
jinul Consiliului Superior al Agri
culturii au fost instruiți toți îndru
mătorii contabili de la raioane în 
legătură cu problemele legate de 
activitatea economică din gospodă
riile agricole colective. Sucursala 
regională și filialele raionale ale 
Băncii de stat și-au adus, de aseme
nea, contribuția la îmbunătățirea 
activității financiare a gospodăriilor 
colective.

Efectuarea de analize economice 
periodice și întocmirea pe această 
bază a unor planuri concrete de 
măsuri tehnice și organizatorice tre
buie să constituie condiția esențială 
de conducere a activității gospodă
riilor agricole colective.

Ing. Dima BURLACU
șeful comisiei de coordonare 
a planului
din Consiliul agricol regional 
București

O nouă promoție 
de muncitori 
si tehnicieni->

în uzinele constructoare de ma
șini din întreaga țară au început să 
lucreze în aceste zile peste 11200 
de absolvenți ai școlilor profesio
nale, tehnice și de maiștri din a- 
ceastă ramură, cu circa 1 650 mai 
mulți decît anul trecut. Ei sînt cali
ficați în aproximativ 40 de meserii, 
de la cele mai cunoscute — strun
gari, frezori, lăcătuși — pînă la cele 
mai noi, cerute de necesitățile eco
nomiei noastre naționale în plină 
dezvoltare, ca mecanici de locomo
tive Diesel-electrice, constructori de 
televizoare etc. Lucrînd de la în
ceput sub atenta îndrumare a mun
citorilor și tehnicienilor cu o bogată 
experiență în producție, ei își vor 
consolida cunoștințele dobîndite în 
școală, vor căpăta o temeinică pre
gătire în meseria aleasă.

CLUJ : „Dealul Scărilor"

Pentru Demostene Botez — cunos
cut și apreciat de cititori mai ales 
prin versurile sale — activitatea de 
prozator reprezintă o întregire a ce
lei poetice. Regăsim în lucrările sale 
în proză idei și preocupări pe care 
i le aflăm și în volumele de versuri, 
iar lirismul cald al multor pagini ne 
face să simțim că cel ce le-a scris 
este și poet.

De cîtva timp, Demostene Botez 
este prezent în vitrinele librăriilor cu 
o nouă carte intitulată „Document". 
Interesul său pentru oglindirea unor 
momente semnificative din trecut i 
l-am putut remarca și în unele lu
crări anterioare. Dacă în romanul 
„Bucuria tinereții" (1957), scriitorul 
evoca viața lașului din primele două 
decenii ale secolului, reînviind at
mosfera și creionînd cîteva persona
je caracteristice acelei vremi, în 
„Document" el își îndreaptă atenția 
către perioada crizei economice din 
anii 1929—1933, reconstituind o ima
gine convingătoare a traiului de mi
zerie din acea vreme al țărănimii.

Satul Folești din Prahova, în care 
se desfășoară cea mai mare parte 
a acțiunii,, este „un sat cu multe su
flete de țărani, dar sărac". Pentru 
locuitorii lui împroprietărirea din 
1921 „rămăsese numai ca o flutura
re a închipuirii celor ce credeau sau 
nădăjduiau în zile mai bune"; trep
tat, pămîntul reintrase, pentru tot 
felul de datorii, în stăpînirea boie
rului, iar țăranii erau din nou ne- 
voiți să trudească din greu, împreu
nă cu copiii lor, pe moșia acestuia. 
Iată-1, de pildă, pe Neculai Oprișan. 
Are o casă de copii, pe care abia 
și-o ține lucrînd cu ziua. A muncit 
din greu întreaga vară, dar la urmă 
totul s-a irosit în zadar „parcă ci
neva i-a furat viața, zilele, nopțile, 
pe urmă banii care i s-ar fi cuvenit, 
pînă și bucățica de la gură. Lui și 
copiilor". Nu s-a ales cu nimic, nici 
cînd a intrat ca argat la chiaburul 
Grozăvescu, unde a dus-o la iei de 
rău. Și ca el trăiesc toți ceilalți.

Imaginea aceasta, a nedreptăților 
sociale, este și mai pregnant pusă în 
evidență prin episoadele din ultima 
parte a cărții, legate de focul de la 
aria boierului. Țăranii sînt învinurți 
pe nedrept că ar fi pus intenționat 
focul, cînd de fapt, aria s-a aprins și 
a ars din întîmplare, din cauza scîn- 
teilor de la mașina de treierat. Ri
dicați de jandarmi, bătuți, tîrîți în 
fața judecății, ei sînt condamnați la 
ani grei de temniță, deși nu se gă
siseră nici un fel de dovezi ale vino
văției lor.

Scriitorul subliniază în paginile 
cărții contrastele izbitoare ale ace
lui timp. El urmărește pe alte pla
nuri viața de huzur și de trîndăvie 
de la conacul lui Iorgu Folescu sau 
pătrunde în culisele Curții Marțiale, 
unde se desiășoară judecata. In a- 
ceste împrejurări, sînt creionate 
doar prin cîteva linii chipurile unor 
reprezentanți ai claselor exploata
toare, reliefîndu-se micimea lor su
fletească, meschinăria, traiul lor pa
razitar.

Finalul deschide, însă, și o altă 
perspectivă, îndreptîndu-ne privirile 
către lupta pe care o ducea, în a- 
ceeași perioadă, proletariatul. O 
dată cu Anghel, băiatul cel mare al 
lui Neculai Oprișan, nevoit să vină 
la oraș să încerce să-și facă un 
rost, lucrînd într-o fabrică, ne apro
piem de tovarășii lui de muncă care, 
prin greve și alte acțiuni, se opu
neau exploatării din ce în ce mai 
apăsătoare a patronilor.

Recenta carte a lui Demostene Bo
tez se remarcă prin autenticitatea 
faptelor de viață surprinse, făcînd 
încă o dată dovada calităților de 
povestitor ale scriitorului. Cred că 
ea ar fi avut de cîștigat dacă perso
najele cele mai reprezentative din 
rîndurile țăranilor ar fi fost și mai 
nuanțat individualizate.

Scrisă simplu, atractiv, cartea con
stituie un document grăitor și emo
ționant al unor vremuri apuse.

Sorin MOVILEĂNU

RADU BOUREANU:

Radu Boureanu e un poet contempla
tiv, înzestrat cu simjul culorii. Sentimen
tele în poezia lui se proiectează plastic, 
în tonuri calde și limpezi, pe un fundal 
inundat de lumină. Chiar titlul noului vo
lum — Inima desenată — indică această
particularitate de grafician liric, întilnită 
de altfel și în culegerile sale anterioare 
(Moartea morilor
Bucur).

Retina poetului 
detaliul cromatic, 
tea de nuanje și proporții care compun 
cadrul înconjurător. Imaginea 
prosperă a patriei îi 
motive de inspirajie. 
deschide volumul nu

de vînt, Cetatea lui

e mereu sensibilă la 
înregistrînd diversita-

nouă și 
oferă nenumărate 
Poemul cu care se 

este altceva decît
un imn sobru închinat frumuseților noi, 
muncii libere, constructorilor ale căror 
înfăptuiri au atribute legendare. Poetul 
privește cîmpiile care nu mai sînt fărîmi- 
fate în haturi și au devenit acea întindere 
nesfîrșită unde mișcarea muzicală a re
coltelor se aseamănă cu aceea a valurilor

Corespondenți voluntari

OM ■SII1IICIII11 JIOULUIA« ȘOIH
ALTE 180 SĂLI DE CLASĂ

în urma generalizării învățămîn- 
tului de 8 ani, cursurile viitorului an 
școlar vor fi urmate, în Dobrogea, de 
circa 106 000 de elevi. Ca peste tot în 
țară, acum se lucrează intens pentru 
darea la timp în folosință a noilor 
școli și săli de clasă. O parte din 
cele 180 noi săli de clasă se constru
iesc în orașul Constanța. în școli 
noi vor învăța și numeroși elevi din 
Medgidia, Mangalia, comunele Ță- 
cău, Periprava, Partizanii, Cogealac, 
Ostrov, Beilic. în momentul de față 
se află într-un stadiu avansat de e- 
xecuție peste 75 la sută din lucră
rile prevăzute în plan. Mobilierul a 
fost contractat și în cea mai mare 
parte achiziționat. Este vorba de a- 
proape 3 000 de bănci, precum și alt 
mobilier necesar școlilor. Construc
țiile de școli se încadrează în linia 
arhitectonică nouă a orașelor și co
munelor regiunii noastre și asigură 
copiilor condiții bune de învățătură.

Aurel TIBÀR
inspector,
Banca de investiții Constanța

PREGĂTIRILE SÎNT GATA
La toamnă, copiii colectiviștilor 

din Sihlea vor păși pragul unui nou 
local de școală cu 6 săli de clasă, la
borator, și alte anexe. La construi
rea acestei școli sfatul popular a fost 
ajutat de deputați și de numeroși co

lectiviști. Echipa de constructori 
a gospodăriei colective, condu
să de Șerban Mohîrță, a efec
tuat și lucrări de finisaj. în fe
lul acesta s-au realizat economii în 
valoare de peste 30 000 de lei. Tot
odată, la celelalte școli din comună 
se execută reparații, completarea 
mobilierului și materialului didac
tic. Toate școlile au fost asigurate 
cu combustibil. Noi construcții șco
lare se ridică și în alte comune ale 
raionului Rm. Sărat, unde se vor da 
în folosință 52 de săli de clasă. Pre
gătirile în vederea deschiderii anu
lui școlar au fost terminate și în co
munele Ciorăști, Racovițeni, Știubeiu,

Vasile ENESCU 
activist de partid

CEA MAI FRUMOASĂ ȘCOALĂ
încă din luna iunie, Sfatul popu

lar al comunei Raci, raionul Stre- 
haia, a luat măsuri pentru pregăti
rea localurilor de școală. In pre
zent, lucrările de reparație la cele 
4 școli din comună sînt aproape gata. 
Deputății comunali, comisia de fe
mei și numeroși alți colectiviști con
tribuie prin muncă patriotică la e- 
xecutarea acestor lucrări. Comuna 
noastră participă astfel la întrecerea 
inițiată în raion pentru „cea mai 
frumoasă școală".

Procopie VULPE 
sondor

PENTRU 400 DE COPII
De curînd, locuitorii satului Oșești, 

din raionul Negrești, au participat la 
inaugurarea unui nou local de școală. 
Este cea de-a patra școală construită 
în ultimii ani în comuna noastră. Ea 
cuprinde 5 săli de clasă, laborator, 
etc. Aici vor învăța peste 400 de 
copii.

Ion LUCA 
colectivist

ÎNTÎRZIERE NEJUSTIFICATĂ
Cu 4 ani în urmă a început să se 

construiască și la Runcșoru, raio
nul Baia de Aramă, un nou local de 
școală. Fundația a fost turnată în

cîteva zile. Tot atît de repede au 
fost executate și lucrările de zidă
rie. Clădirea a fost acoperită și ten- 
cuită, s-au montat ușile și ferestrele. 
Ne gîndeam că în toamna aceluiași 
an copiii noștri vor învăța în noul 
local de școală. Dar n-a fost așa. De 
patru ani s-a tot tărăgănat termi
narea unor lucrări (montarea du
șumelelor, sobelor și geamurilor) 
deși n-au lipsit fondurile. Aceas
tă situație se datorește faptului că 
sfatul popular din comuna noastră 
n-a arătat interesul cuvenit pentru 
terminarea lucrărilor. Socotim că 
sfatul popular raional ar trebui să 
ia măsuri ca, la deschiderea școlilor, 
copiii noștri să poată începe, în sfîr- 
șit, cursurile în noul local al școlii.

Un grup de părinți

(Pămîntul). Aceeași puternică emoție a 
noului o încearcă poetul în fața șantieru
lui hidrocentralei de la Corbeni. Vioara 
luminii e un scurt reportaj liric, care se 
încheie cu această sugestivă anticipație 
metaforică : „Cîntînd pe corzi de aur va 
fi ca o vioară, / Prinsă-n bărbia lunii, 
plecată peste țară". Un semnificativ con
trast între două destine îl găsim în Pie
trarul din Albești, devenit în zilele noas
tre „un Manole evoluat / Ce nu-șj zi- 
deșfe-n zid nevasta / Care-i așteaptă um- 
bra-n sat / cînd luna a-necat fereastra" 
Din asemenea poeme se desprinde cons
tant mulțumirea poetului de a participa 
la înfrumusețarea peisajului patriei, de a 
putea cînta efortul uman în condițiile so
cietății socialiste, lată de ce, Radu 
Boureanu mărturisește, cu legitimă bucu
rie, într-un Catren : „In timpul nostru 
încă atifea sînt de spus ; / Cu gest de ma
carale mă-nalf, mă-ndin supus, / Ca să 
transmit prin spațiu și timpul ce mi-e dat 
/ Pătrate mari de soare ce-n mine le-am 
tăiat". Poemul care dă titlul volumului —
— Inima desenată — transmite această

dorință a poetului de a fi mesagerul 
epocii sale. E aici o mărturie de reală ti
nerețe spirituală, de entuziasm fierbinte 
față de evenimentele zilnice.

Din cuprinsul volumului se cuvin rele
vate pentru discreția și autenticitatea lor 
cîteva poeme de dragoste. Se degajă din 
acestea sentimentul iubirii împlinite, al 
unei mulțumiri calme dar nu lipsite de 
intensitate. Imaginea ta, Nu călca pe 
melci, Cînd șoimul..., Ochii, Interludiu 
marin sînt dintre cele mai izbutite.

Spuneam că Radu Boureanu este un 
poet dotat cu un evident simț al armo
niei culorilor, de unde și aptitudinea sa 
pentru pastel. In Inima desenată întîlnim 
deseori imaginea transparentă, luminoasă, 
a unor peisaje pe care poetul le admiră 
îndelung. In ultima strofă a poeziei Cro
matică, Radu Boureanu spune: „Cromatica 
paletei e-n ochiul meu, în creier, / Doar 
cînd natura-mi trece culorile pe rînd / 
Prin fafă, și cu ele mă pomenesc pictînd, 
! Și-mi întregesc paleta cînd lumea o cu
treier".

Liniștea odihnitoare a verii, belșugul 
toamnei sînt înregistrate cu satisfacția eu
forică a celui fascinat de inepuizabila 
fantezie a naturii. Ceea ce trebuie remar
cat este faptul că toate aceste pasteluri 
nu rămîn simple notații cu caracter inti- 
mitist, de album, ci transmit o vibrație 
umană intensă. Chiar dacă pe alocuri răz
bat îndepărtate accente de melancolie, 
ecouri rarefiate ale unor amintiri senti
mentale, acestea nu tulbură tabloul viu și 
optimist. Caracteristic în acest sens ne a- 
pare finalul poemului îmi iubesc mîinile : 
„Și cum destinse-n somnul fără hotar, 
dormind / Ca niște păsări albe-n sfîrșiful 
cinegetic, / Falangele de umbră vibra- 
vor, auzind / Cum ritmul vieții bate în 
toba ei frenetic".

Există, e adevărat, și cîteva poeme cu 
o anumită notă livrescă (Amintire, Clape 
de fildeș), unele epitete care se repetă în 
alcătuirea imaginilor, dar ele nu umbresc 
calitățile lirice afirmate în acest volum.

Liviu CĂLIN

o Editura pentru literatură a 
scos de sub tipar cu ocazia „Săp- 
tămînii poeziei” volumul „Caiet 
de poezie 1964" în care sînt reu
nite versuri semnate de peste 150 
de poeți.

o „Stampe" se intitulează vo
lumul de versuri semnat de Au
rel Rău, apărut în Editura tinere
tului.

® Editura pentru literatură a ti
părit volumul de versuri „Minu
nile de fiecare zi" de Dan Deșliu.

» Romanul lui Nicuță Tănase 
„Plec la facultate" a ieșit de sub 
tipar în Editura tineretului.

o Volumul de versuri al lui Ion^ 
Alexandru „Cum să vă spun" a 
apărut în colecția „Luceafărul" 
(Editura pentru literatură). Prefa
ța volumului este semnată de Mi
hai Beniuc.

o Pentru pionieri, Editura tine
retului a tipărit volumul de ver
suri „Strada mică" de Ion Raho- 
veanu.

© Editura pentru literatură uni
versală a tipărit romanul „Moara 
de pe Floss" de George Eliot 
(colecția „Clasicii literaturii uni
versale"). în roinînește de Catin- 
ca Rălea și Eugenia Cîncea. Pre
față de Sorin Alexandrescu.

o în Editura Muzicală a Uniu
nii Compozitorilor din R. P. Ro- 
mînă au văzut în ultima vreme 
lumina tiparului :

— monografiile „Gustav Mah-u 
1er" de George Bălan, „Paganini” 
de Ion Ianegic și „Haydn" de 
I. Weinberg

— volumele „George Enescu" 
de Andrei Tudor și „Alexandru 
Flechtenmacher" de Rodica Oana- 
Pop (în colecția „Viața în ima
gini").

© Editura Meridiane a publicat 
în colecția „Monumentele patriei 
noastre" volumul „Monumentele 
medievale din Sebeș-Alba" de 
Radu Heitel.

• în colecția „Maeștrii artei u- 
niversale (Editura Meridiane) s-a 
tipărit volumul „Leonardo da 
Vinci" de I. Sabetay. Numeroase 
reproduceri alb-negru și color din 
lucrările artistului ilustrează pa
ginile volumului.

TEATRE ® CINEMA ® TELEVIZIUNE
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Școală nouă în cartierul Steagul roșu din Brașov

TEATRE ; Teatrul satiric-muzical ,,C. 
Tănase" (în grădina „Boema"): Și băieții 
și fetele — (orele 20,15).

CINEMATOGRAFE : Ciclu de filme 
romînești. Ceru) n-are gratii : Pacea (o- 
rele 20), Lupeni 29 (ambele serii) : Gră
dina „Rahova" (orele 20). Comoara din 
lacul de argint — cinemascop : Patria 
(9,15; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15), București 
(9,15; 11,30; 13,45; 10,30; 18,45; 21) Tomis 
(8,30; 10,45; 13; 15,15; 17,30; 19,45 — la gră
dină — orele 20,15), Aurora (9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 21), Patinoarul 23 August 
(Bd. Muncii — orele 20) Grădina , Vitan" 
(Calea Dudești — orele 21). Cei șapte 
magnifici — cinemascop: Republica (8,30; 
11,30; 14,30; 18; 21,15), Luceafărul (9; 12: 
15; 18; 21), Flamura (9; 12; 15; 18; 21).
Grădina „Doina“ (Str. Doamnei nr. 9 — 
orele 20,15), Arenele Libertății (Str. 
11 Iunie — orele 20), Stadionul „Dlnamo" 
(Șos. Ștefan cel Mare — orele 20). In
spectorul și noaptea : Carpați (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Festival (10; 12; 15; 17; 
19; 21), la grădină (Pasajul Eforie) (orele 
20.30), Feroviar (10; 12; 14; 16; 18,15; 20.30), 
împușcături în ceață : Capitol (10; 12; 
14; 16,30; 18,45; 21; la grădină — orele 20). 
M-am îndrăgostit la Copenhaga: Victo 
ria (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Modern 
(10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15). Cotroceni 
(15; 17,15; 19,15), Grădina „Modern" (Sti
ll Iunie nr. 75 — orele 20). Doi colonei: 
Central (10,30; 12,30; 14 30; 16,30; 18,30;
20,45), Flacăra (14,30: 16 30; 10,30; 20,30),
Grădina „Progiesul" (Str. Ion Vidu nr. 5 
— orele 20). Cei trei mușchetari — cine

mascop (ambele serii): Lumina (10,30; 15;
19) , Drumul Sării (11,30; 16; 20). Am a-
juns și rege : Union (15; 17; 19; 21), Lira 
(15,30; 18; la grădină — orele 20,30). Pro
gram pentru copii (dimineața) : Doina 
(orele 10). Nu-i loc pentru al treilea: 
Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30). Asasi
nul din cartea de telefon: Giulești (10; 
12; 14: 16. 18,15; 20,15), Colentina (15; 17; 
19; 21; la grădină — orele 20). Douăspre
zece scaune: Timpuri Noi (10—21 în con
tinuare). Popasul : înfrățirea între po
poare (10; 16,30; 18,30; 20,30). Unde-i ge
neralul? : Excelsior (10; 12; 16; 18,15;
20,30), Rahova (15,45: 18). Cerul și mo
cirla : Cultura! (16; 18,15; 20,30), Moșilor 
(15; 17; 19; la grădină — orele 20,30). 
Dezrădăcinați! : Dacia (9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21). Domnul Topaze — cinemascop : 
Buzești (15; 17; 19: la grădină — orele
20) . Lovitura de pedeapsă! Crîngași (16;
13,15; 20,30). La strada: Grivița (10; 12 15; 
16; 18,15; 20,30), Miorița (9,30; 11,30; 13145; 
16; 18,15; 20,30). Două duminici: Bucegi 
(10; 12,15; 14,30; 16,45 19; la grădină —
orele 20,15), Melodia (10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21). Omul din fotografie : Unirea 
(16; 18; la grădină — orele 20,15) Vitan 
(16; 18; 20). Imblînzitorii de biciclete — 
cinemascop : Munca (16; 18,15; 20,30).
Culisele varieteülui : Popular (15: 17; 19;
21) . Lumea comică a lui Harold Lloyd:
Arta (16; 18,15; 20,30; la grădină — orele 
20,15). Kozara : Cosmos (16; 18; 20). Sluj
nica : Viitorul (16; 18,15; 20,30). Ocolul
pămîntului în 80 de zile — cinemascop

(ambele serii): Volga (9,30; 13; 16,30; 20). 
Comisarul : Floreasca (16; 18,15; 20,30).
Cauze drepte — cinemascop : Progresul 
(15.30; 18; 20,30). Limuzina neagră — ci
nemascop: Ferentari (16; 18,15; 20,30). La
crimi tîrzii : Grădina „Aurora“ (Bd. Di
mitrov nr. 118 — orele 20,30). îndrăgos
titul : Pacea (16; 18).

TELEVIZIUNE : Orele 19 00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Bu’cureștiul vă
zut de cel mici. 19,35 — Emisiune de 
știință : Oameni în adîncuri (IX). 19,55 
— Filmul „Clubul cavalerilor". 21,20 — 
Emisiune folclorică „Plaiuri sucevene". 
In încheiere : Buletin de știri, buletin 
meteorologic.

Cum va ti VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 5, G 

și 7 august. In țară : Vreme schimbătoa
re, cu cer variabil. Local vor cădea ploi 
sub formă de averse, însoțite de descăr
cări electrice. Vînt slab pînă Ia potrivit. 
Temperatura staționară la început, apoi 
în creștere. Minimele vor fi cuprinse în
tre 8 grade și 18 grade, iar maximele în
tre 19 grade și 29 grade. In București și 
pe litoral : Vreme schimbătoare, cu cer 
variabil Vor cădea ploi sub formă de a- 
verse. Vint slab pînă la potrivit. Tem
peratura staționară, la început apoi în 
creștere.
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Za poalele Harghitei Consfătuire 
la Năvodari RĂSFOIND PRESĂ STRĂINĂ

• De la 12 000 la 600 000 tone producție 
de minereu pe an @ Se înscrie un nou 
orășel pe hartă

La vieo 40 de kilometri de Miercu
rea Ciuc, la poalele munților Har
ghitei, se află localitatea Bălan, ieri 
un sat pierdut, azi centru minier mo
dern în continuă dezvoltare. In satul 
Bălan era deschisă de «mulți ani o 
mică mină din care se extrăgeau 
minereuri cuprifere. Dar nimeni, in 
trecut, n-a vrut să învestească bani 
pentru prospectarea și punerea în 
valoare a zăcămintelor. în 1948, 
mina din Bălan era închisă 
și inundată. Curînd minerii au 
repus-o în producție, reușind să 
extragă 
pe zi, 
anual. An de an statul a alocat fon
duri importante pentru prospectarea 
și delimitarea zăcămîntului, pentru 
extinderea minei și înzestrarea ei cu 
instalații de preparare a minereu
rilor. în 1962 producția minei a ajuns 
la 112 000 tone minereuri pe an. A 
fost apoi elaborat un plan corespun
zător de dezvoltare a minei Bălan 
pentru anii următori. Explorările au 
dovedit că în extinderea minei, altă
dată părăsite, se găsesc rezerve în
semnate de minereuri. Au fost exe
cutate lucrări importante pentru mo
dernizarea minei, s-au deschis noi 
orizonturi și puțuri, au fost reorgani
zate transportul în subteran și rețea
ua de aeraj, s-au mărit capacitățile 
de alimentare cu apă și curent elec
tric ale exploatării. între Miercurea 
Ciuc și Bălan s-a construit o linie de 
35 kV pentru transportul energiei e- 
lectrice, iar pentru asigurarea unui 
debit sporit de apă necesar proce-

cîte 40 tone minereu 
adică vreo 12 000 tone

sului de flotare a minereurilor, pe 
Olt se construiește și un baraj hidro
tehnic, în scopul formării unui lac 
de acumulare. Pentru producerea de 
concentrate din minereurile cupriie- 
re extrase a fost construită recent o 
uzină modernă de preparare, cu mai 
multe linii de flotare și care urmează 
la rîndul ei să fie dezvoltată în anul 
viitor. Toate utilajele instalațiilor de 
flotație sînt proiectate și construite 
în țara noastră, la un nivel tehnic 
ridicat.

Lucrările ce se execută în cadrul 
minei Bălan și la uzina de prepara
re vor permite ca în curînd produc
ția de minereu să crească la peste 
600 000 t/an.

în același ritm al înnoirilor își 
schimbă înfățișarea și localitatea 
Bălan. Au fost construite aproape 
200 apartamente de locuit, numeroa
se dormitoare pentru muncitori. 
Acum, se lucrează intens la con
struirea a două cămine 
pentru nefamiliști, cu 760 
cantină,

moderne 
locuri, o 

un dispensar, o centrală 
termică. Incepînd cu acest an con
structorii vor avea mult de lucru 
aici : ei vor începe realizarea unui 
ansamblu de locuințe ce va cuprin
de 1 000 de apartamente, magazine 
și alte unități de deservire.

Ieri un sat pierdut între masivii 
muntoși 
lanul a 
centrele 
noastră.

ai Carpaților răsăriteni, Bă- 
devenit azi unul dintre 
miniere importante din țara

Uzinele de reparații Năvodari 
desfășurat luni lucrările unei

Luni, 3 august, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, Emil Bodnă- 
raș, a primit în vizită protocolară pe 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Populare 
Chineze la București, Liu Fan.

(Agerpres)

La 
s-au 
consfătuiri privind organizarea re
parațiilor de motoare și tractoare în 
flux, organizată de secția de meca
nizare din Consiliul Superior al A- 
griculturii. Cu acest prilej s-a adop
tat un plan de măsuri care prevede 
extinderea metodei reparațiilor în 
flux în toate uzinele de reparații din 
țară.

TINUT ăl IMENSELOR RESURSE

CU PRILEJUL ORGANIZĂRII 
EXPOZIȚIEI INDUSTRIALE 

IUGOSLAVE

Camera de Comerț a R. P. Romîne 
oferit luni după-amiază un coc-a

teii cu prilejul organizării la Bucu
rești a Expoziției industriale iugo
slave.

Au luat parte Gogu Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Victor Ionescu, Dumitru Si- 
mulescu — miniștri, Emanoil Flo- 
rescu, prim-vicepreședinte al C.S.P., 
membri ai conducerii M.A.E. și ai 
unor ministere economice, conducă
tori de instituții centrale, directori 
de întreprinderi 
merțul exterior 
ficiale.

Au participat,
Milatovici, ambasadorul R.S.F. Iugo
slavia la București, și membri ai am
basadei, Iovan Rujici, directorul ex
poziției, colaboratori ai acestuia, re
prezentanți ai întreprinderilor iugo
slave expozante.

de stat pentru co
și alte persoane o-

de asemenea, Arso

O DELEGAȚIE A CONSILIULUI 
NAȚIONAL AL FEMEILOR

A PLECAT ÎN R.P.D. COREEANĂ

La invitația C.C. al Uniunii Demo
crate a Femeilor din R. P. D. Co
reeană, o delegație a Consiliului Na
țional al Femeilor din R. P. Romî- 
nă, formată din tovarășele Maria 
Ciocan, secretară a Consiliului Na
țional al Femeilor, Elena Borza, pre
ședinta Comitetului regional al fe
meilor din Hunedoara, și Valeria 
Dumitru, activistă a Consiliului Na
țional al Femeilor, a plecat luni spre 
R. P. D. Coreeană.

★
(Agerpres)

A apărut : 
„PRESA NOASTRĂ” 

REVISTA UNIUNII ZIARIȘTILOR 
DIN R.P.R.
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Ion PLEAVĂ

Hala celulelor de flotase de la instalapa de preparare a minereurilor complexe Bâlan

Sesiune de comunicări 
tehnico-științifice

Luni dimineața, în amfiteatrul Fa
cultății de științe juridice din Capi
tală, s-au deschis lucrările celei de-a 
4-a sesiuni de comunicări tehnico- 
științifice a Institutului de cercetări 
și proiectări electrotehnice (I.C.P.E.) 
— sesiune festivă închinată celei 
de-a 20-a aniversări a eliberării pa
triei noastre. La lucrări iau parte 
cadre de specialitate din Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini, 
din uzinele electrotehnice și din 
unele institute de cercetări și proiec
tări. Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de ing. Nicolae Ghiță, adjunct 
al ministrului industriei construc
țiilor de mașini. Timp de două zile, 
în cadrul sesiunii, se vor prezenta 
referate asupra celor mai noi reali
zări ale industriei noastre electro
tehnice, care în anii puterii populare 
a cunoscut o însemnată dezvoltare.

(Agerpres)

Sub titlul de mai sus ziarul „Pravda" 
publică un articol semnat de N. Nekra
sov, membru corespondent al Academiei 
de științe a U.R.S.S. Reproducem acest 
articol cu unele prescurtări.

Puterea economică a Uniunii Sovietice 
se sprijină tot mai mult pe izvoarele de 
energie și materie primă industrială din 
Siberia. Din sortimentul foarte bogat de 
resurse naturale ale Siberiei lipseau doar 
petrolul și gazele naturale.

In prezent ținutul dintre Obi și Enisei 
a atras atenția generală. In regiunea Tiu- 
men s-a descoperit petrol. Intr-un timp 
scurt au fost depistate 21 zăcăminte de 
petrol și 22 de gaze naturale și conden
sate. Zilele acestea a sosit vestea desco
peririi unui nou și foarte mare zăcămînt de 
petrol la 200 km de Ust-Balîk. Rezervele 
de petrol din șesul Siberiei de vest, 
după ultimele aprecieri, întrec resursele 
petroliere ale celei mai bogate regiuni 
în petrol și gaze din țară, regiunea Ural- 
Volga. Există toate temeiurile să se pre
supună că pe vastul teritoriu al șesului 
Siberiei de vest sînt concentrate rezerve 
de petrol de însemnătate mondială.

In sudul cîmpiei Siberiei de vest, în 
regiunile relativ locuite, a fost descope
rită o fîșie de minereuri de fier de di
mensiuni gigantice, egală în rezerve cu 
anomalia magnetică de la Kursk. După a- 
precierile existente, numai zăcămîntul de 
minereu de fier de la Bakcearsk dispune 
de rezerve evaluate la 110 miliarde 
tone de minereu. In regiunea Obi-Enisei 
sînt cunoscute minereuri de metale rare 
prețioase, importante zăcăminte de căr
bune și rezerve inepuizabile de turbă.

Desigur, cunoștințele noastre asupra 
acestui vast teritoriu sînt departe de a 
fi încă suficiente. Se poate spune cu 
certitudine că bogățiile subsolului șesului 
Siberiei de vest abia au început să fie 
descoperite.

Taigaua siberiana începe în bazinul Obi 
și se întinde în continuare pînă la ma
lurile Oceanului Pacific. In limitele șesu
lui Siberiei de vest resursele forestiere 
reprezintă 5-6 miliarde de metri cubi, ci
fră care depășește resursele forestiere ale 
Suediei, Finlandei și Norvegiei luate la 
un loc. Din timpuri vechi în bazinele flu
viilor Obi și Irtîș s-a dezvoltat pescuitul 
celor mai valoroase specii 'de pești.

Importanfa economică a resurselor na
turale de petrol și gaze, lemn, minereuri 
etc., care se găsesc din belșug în șesul 
Siberiei de vest, este deosebit de mare. 
Primul petrol siberian, extras în regiunea 
Tiumen, a deschis noi căi principale în 
vederea dezvoltării ulterioare a econo
miei și, în primul rînd, a industriei chi
mice a Siberiei. După cum se știe, Sibe
ria centrală (regiunea Kemerovo, ținutul 
Krasnoiarsk, regiunea Irkutsk) dispune de 
cele mai mari resurse de energie ieftină 
(bazinul carbonifer Kransk-Acinsk, ener
gia electrică de pe Angara și Enisei). 
Petrolul șesului Siberiei de vest și, de a- 
semenea, cel din zăcămîntul de pe Lena 
din regiunea Irkutsk vor deveni în scurt 
timp o bază solidă de materie primă 
pentru complexele chimice siberiene — 
noile centre ale producjiei materialelor 
sintetice.

Pe de altă parte, petrolul și, îndeo
sebi, gazul natural din raionul Obi-Enisei 
constituie un nou mare izvor de energie 
pentru economia națională din Ural și 
din regiunile centrului. Prelucrarea plani
ficată a celor mai bogate resurse lemnoa
se din șesul Siberiei de vest va permite 
asigurarea cu cherestea a raioanelor eu
ropene ale U.R.S.S. și a republicilor din 
Asia mijlocie. Se prevede construirea 
unui mare număr de complexe industriale 
pentru cherestea (V. Kondinskoe, To- 
bolskoe, Nijne-Obskoe, Tavdinskoe, A- 
sinskoe, Beloiarskpe). Organizarea unei 
prelucrări chimice complexe a chereste
lei și deșeurilor rămase va permite pro
ducerea a milioane de tone de celulo
ză, hîrtie, carton și a multor altor pro
duse.

Experiența sovietică și străină permit 
în prezent să se freacă într-un mod nou 
la exploatarea resurselor naturale ale 
Nordului. In condițiile unui teritoriu vast 
o mare importantă are, de pildă, fo
losirea tehnicii energetice moderne în

general și, îndeosebi, a micii energetici. 
In condițiile Nordului energetica carbo
niferă este puțin eficace din punct de 
vedere economic și necesită mari chel
tuieli de muncă, iar energia electrică pe 
bază de cărbune este foarte scumpă. In 
condițiile șesului Siberiei de vest
poate verifica utilitatea economică a fo
losirii reactorilor nucleari portativi. La
noi există centrale atomo-electrice 
500, 1 000 și 1 500 Mgw. Există centrale 
atomo-electrice cu o putere de 1 500 kw 
montate pe cîteva mașini automate cu 
șenile. Asemenea agregate, după părerea 
noastră, sînt deosebit de necesare în 
prima perioadă de „pionierat" a valori
ficării șesului Siberiei

Un mijloc universal 
condițiile pionieratului 
ioanelor nordice îl 
Construirea unor noi 
elicoptere, mai bine adaptate condițiilor 
specifice ale Nordului și, de asemenea, 
folosirea dirijabilelor poate intensifica și 
însufleți valorificarea acestei regiuni.

Șesul Siberiei de vest nu a tost stu
diat încă sistematic. Diferitele expediții 
de cercetare au atins un mic teritoriu și 
au oferit doar un material fragmentat; Iar 
acesta nu este numai un raion nordic al 
țării, ci și cel mai mlăștinos, plin de 
lacuri și de rîuri mari și mici. Cercetă
rile detaliate ale condițiilor naturale, 
care în trecut nu erau chiar atît de ne
cesare, capătă în prezent o importanță 
primordială. Căci aici urmează să se con
struiască mari întreprinderi petroliere și 
de gaze, complexe de industrializare a 
lemnului, noi orașe și așezări muncito
rești, porturi fluviale, aerodromuri, căi 
ferate și șosele, conducte.

Șesul Siberiei de vest reprezintă deo
camdată un „pustiu nordic", cu așezări 
foarte rare și cu o populație redusă. Dar 
de pe acum spre această regiune se în
dreaptă cercetătorii, proiectanții, con
structorii. După calculele preliminare, în 
primul deceniu de valorificare a acestei 
regiuni populația se va mări cu circa un 
milion și jumătate.

Îmbinarea rezervelor unice de petrol 
și gaze naturale, ale marilor resurse de 
cărbune cocsificabil și minereu de fier, 
a combustibilului ieftin și a hidroener- 
giei electrice, a vastelor bogății de lemn 
și a multor altor forme de materie primă 
naturală din Siberia centrală și de vest 
va contribui, desigur, la crearea mai ra
pidă a bazei tehnice și materiale a co
munismului în țara noastră.

se

de

de 
„pionierat" 

de vest.
de transport în 

în valorificarea ra- 
constituie aviafia. 
tipuri de avioane,

COLUMBIA: CE REPREZINTĂ

Siderurgia o ramură industrială
Ain a

(Urmare din pag. I-a)

nie înainte de război. Laminoarele 
continui, instalate la Uzina „Lami- 
norul“-Brăila, „Industria Sîrmei“- 
Cîmpia Turzii, Uzina metalurgică 
„Grivița“, Uzina „Oțelul Roșu“ ating 
prin gradul avansat de automatiza
re, productivități mult superioare 
celor ale laminoarelor vechi, liniare.

Industria siderurgică a simțit din 
plin sprijinul și atenția statului, în 
primul rînd prin fondurile impor
tante de investiții acordate. Toto
dată s-a făcut puternic simțită pre
ocuparea, efortul susținut ăl colec
tivelor de muncă, axate pe ridicarea 
nivelului tehnic al producției, pe 
introducerea de procese și procedee 
tehnologice noi, îmbunătățirea indi
cilor de utilizare a agregatelor, ri
dicarea calificării etc. Pe o aseme
nea bază s-a obținut creșterea, în 
1963, de 10 ori a producției globale 
siderurgice față de 1938. Ritmul me
diu anual de creștere a producției, 
în perioada 1951—1963, a fost de 
13,7%. Producția principalelor pro
duse siderurgice, în aceeași perioa
dă, a crescut de 14 ori la cocs me
talurgic, de aproape 13 ori la fontă, 
de peste 9,5 ori la oțel și de peste 
7,5 ori la laminate finite, inclusiv 
țevi.

Produsele siderurgice realizate de 
uzinele noastre acoperă o gamă lar
gă de sortimente de laminate și tre
filate necesare industriei construc
țiilor de mașini, industriei chimice 
și petroliere, industriei construcții
lor, precum și în ramurile agricul
turii, transporturilor etc. Se asigu
ră economiei naționale atît profilele 
obișnuite ușoare, mijlocii și grele, 
table, platbenzi, benzi din oțel, țevi 
laminate și sudate, discuri, bandaje, 
trefilate, electrozi, cărămizi refrac
tare, materiale abrazive etc, cît și 
profile speciale necesare fabricației 
noilor tractoare, autocamioane, ma
șinilor agricole, armăturilor miniere, 
prăjinilor de foraj ș.a., oțel beton cu 
profil periodic pentru construcții,

A crescut producția de oțeluri 
speciale, o atenție deosebită acor- 
dîndu-se otelurilor de rulmenți. în 
1963, producția de oțeluri aliate a 
fost de aproape 3 ori mai mare de- 
cît în 1959. Numărul mărcilor de 
oțel elaborate a crescut considerabil 
în anii șesenalului : de la 246 mărci 
în 1959, la peste 400 mărci 
zent.

Eforturile depuse pentru 
rea producției siderurgice 
însoțite în permanență de grija pen-

speciale, o atenție deosebită

în pre-

crește
au fost

tru îmbunătățirea calității acestor 
produse. Procentul produselor de ca
litatea I din totalul produselor si
derurgice a crescut simțitor. Au fost 
reduse substanțial rebuturile și de
clasatele, au scăzut consumurile spe
cifice.

Tot mai mult se 
meniul siderurgiei 
luate de partid și 
formarea cadrelor 
litate pentru producție și proiec
tare, cadre capabile să introducă și 
să stăpînească tehnica modernă. 
Volumul însemnat de lucrări de cer
cetare și proiectare legate de dez
voltarea siderurgiei a necesitat cre
area — după 1949 — a unor insti
tute specializate de proiectare și 
cercetare. Soluțiile de ansamblu stu
diate și adoptate în documentațiile 
tehnice întocmite de aceste insti
tute prezintă un înalt nivel de con
cepție, iar tehnologiile, utilajele și 
agregatele prevăzute sînt la nivelul 
tehnicii moderne. S-au elaborat 
multe proiecte și tehnologii cu e- 
fecte tehnico-economicé deosebit de 
favorabile în procesul de producție, 
o parte din ele fiind solicitate și în 
alte țări.

face simțit în do- 
efectul măsurilor 
guvern privind 

de înaltă specia-

★

Dezvoltarea în continuare a eco
nomiei naționale necesită cantități 
mereu sporite de metal de calitate 
superioară. La 
lea al P. M. R. 
în 1965 producția 
țării să c------ï
tone, cea de fontă și laminate finite 
pline la cîte 2 milioane töne și cea de 
țevi din oțel la peste 500 mii tone. 
Acum, în preajma celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării, siderurgiștii 
raportează că aii fost create toate 
condițiile pentru ca pînă la sfîrșitul 
acestui an să se atingă nivelele me
dii de producție prevăzute a fi rea
lizate în cursul anului 1965.

Realizările de pînă acum creează 
premizele, ne dau convingerea că 
în viitor ele vor fi și mai substan
țiale. Prin grija partidului pentru 
dezvoltarea bazei proprii de metal
— condiție de cea mai mare impor
tanță pentru avîntul celorlalte ra
muri ale economiei naționale — s-a 
prevăzut și este în plină construcție 
Combinatul siderurgic de la Galați
— cel mai de seamă obiectiv in
dustrial al planului de 6 ani. Prin 
realizarea acestui combinat care va 
avea o capacitate de 4 milioane tone 
oțel lingou pe an, profilat pe pro
duse plate, producția de oțel a țării 
va crește cu peste două ori față de 
cea prevăzută pentru anul 1965.

Congresul al III- 
s-a prevăzut ca 
,i de oțel a 

crească la â,3 milioane

O direcție principală în care side- 
rurgiștii patriei noastre își îndreap
tă eforturile în lupta pentru a asi
gura țării metal mai mult, mai bun 
și mai ieftin este promovarea con
secventă a tehnicii noi, introducerea 
în practica producției a celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii 
contemporane. Pe această linie de 
preocupări se urmărește introduce
rea, în cel mai scurt timp, a noi pro
cedee moderne — printre care ela
borarea oțelului în convertizoare cu 
insuflare de oxigen, paralel cu in
troducerea insuflării oxigenului în 
cuptoarele Martin și mai tîrziu și în 
furnale, turnarea continuă a oțelu
lui, metalurgia pulberilor, reducerea 
directă a minereurilor de fier etc.

Progresul tehnic contemporan ne 
pune Ia îndemînă noi soluții și me
tode perfecționate, ultimele realizări 
ale electronicii, ciberneticii etc. ; 
vom acorda, de asemenea, o mai 
mare atenție contribuției deosebite 
pe care ne-o pot aduce la conduce
rea proceselor tehnologice matema
tica, fizica atomică ș.a. ; vom pro
mova mai mult tehnica vidului, a 
Ultrasunetelor, utilizarea în siderur
gie a pămînturilor rare etc.

Sprijinind prin măsuri concrete 
inițiativele ivite în cadrul întrecerii 
vom continua acțiunile pentru mic
șorarea consumurilor specifice de 
Cocs, energie, materiale, piese de 
Schimb și utilaje de turnare pe tona 
de metal. Se va extinde laminarea 
la toleranțe negative. Ne vom îngriji 
în Continuare de dezvoltarea secții
lor de a justa je și tratamente termice 
ale laminoarelor în vederea îmbu
nătățirii caracteristicilor fizico-me- 
canice ale acestor agregate Și a spo
ririi cu precădere a producției de 
oțeluri aliate.

în întreprinderile noastre side
rurgice există, în continuare, mari 
rezerve de creștere a producției și 
productivității muncii, de îmbună
tățire a calității produselor și de re
ducere a prețului lor de cost. Ceea 
ce s-a realizat pînă acum, succesele 
obținute confirmă Că siderurgiștii 
noștri dispun de o neprețuită expe
riență în muncă, în descoperirea și 
valorificarea acestor rezerve inter
ne. Să extindem și să generalizăm 
experiența înaintată, să aplicăm 
măsurile tehnico-organizatorice pre
văzute, să ne perfecționăm neconte
nit calificarea, obținînd pe această 
bază noi și însemnate realizări în 
întîmpinarea celei de-a XX-a ani
versări a eliberării patriei ! Să ne 
îndeplinim cu cinste, muncind cu 
rodnicie, sarcinile importante încre
dințate de partid și guvern, de a da 
patriei cît mai mult metal, de cali
tate superioară, la un preț de cost 
mai scăzut !

Lingă Casa de cultură a tineretu
lui și studenților din Iași se amena
jează o nouă Casă a pionierilor. Aici 
își vor desfășura activitatea cercu
rile : foto, mîini îndeminatice, trafo
raj, artă plastică, muzică etc. Pio
nierii vor avea la dispoziție și o bi
bliotecă înzestrată cu mii de volu
me, precum și o sală de festivități. 
Terenul din preajma clădirii este 
transformat în parc. Casa pionierilor 
din Iași își va primi oaspeții o dată 
cu deschiderea noului an școlar.

a SISTEMA

Publicufia americană „Newsweek 
latează despre situajia politică din Co
lumbia :

Denumif oficial Frontul Național „El 
Sistema" este o coaliție creată în 1958 la 
Bogota de cele cîteva familii bogate care 
conduc principalele partide politice din 
Columbia. Partidele liberal și conserva
tor au căzut de acord ca pînă în 1974 să 
alterneze la președinție și să împartă pe 
din două posturile guvernamentale. Pri
mul președinte din cadrul Frontului Na
țional, liberalul Alberto Lieras Camargo, 
a fost urmat în modul convenit acum

ani de actualul președinte Guillermo Leon 
Valencia, conservator.

In prezent însă, ambele partide se cear
tă pentru locul următorului președinte al 
Columbiei. Partidul liberal, căruia îi va 
veni din nou rîndul în 1966, și-a ales de|a 
candidatul : vărul lui Lieras Camargo, Car
los Lieras Restrepo. Iar în cadrul parti
dului conservator, trei fracțiuni rivale se 
luptă pentru a ști dacă să aprobe sau nu 
alegerea făcută de partidul liberal.

Criticii se plîng că beneficiile împru
muturilor internationale nu ajung la oa
menii de rînd și subliniază că pînă în 
prezent în baza reformei agrare au fost 
strămutate numai 800 familii, 750 000 
continuînd să se zbată pe ferme cu o su- 
prafafă prea mică pentru întreținerea lor. 
In plus, în cursul regimului de șase ani 
al „Sistemului", prețul cartofilor, alimen-

tul de bază al săracului columbian, a cres
cut de 9 ori. Numai anul trecut costul vie
ții a crescut cu aproape 40 la sută.

Toate acestea au dat apă la moară ex
tremiștilor. In alegerile pentru Congres din 
luna martie, generalul de dreapta Gustavo 
Rojas Pinilla, fost dictator al Columbiei 
din 1953 pînă în 1957, a obținut de 6 ori 
atîtea voturi cit obținuse cu doi ani înain
te. Fapt și mai rău prevestitor încă, 70 ia 
sulă din alegători nu s-au ostenit să vo
teze.

Oarecum alarmat, președintele Valen
cia a înființat un comitet special pentru a 
găsi căi de încetinire a creșterii costului 
vieții, a furniza noi slujbe și a grăbi re
forma agrară. Comitetul s-a întrunit de 
patru ori și a ascultat rapoarte prezen
tate de patru miniștri din cabinet. In urmă 
cu două săptămîni, cînd trebuia să se în
trunească din nou, șase din cei zece mem
bri ai comitetului se aflau în vacanță în 
Europa, S.U.A. sau Mexic. Ceilalți membri 
au căzut de acord să dizolve comitetul 
în mod definitiv. „El Sistema", parese, nu 
se deranjează pentru a întreprinde vreo 
acțiune economică serioasă.

«T

Ass fosî alcătuite girupde tmeuhi

olimpic de fetbal

NOI RECORDURI MONDIALE
LA ATLETISM... ...SI LA ^ATATIE

Echipa R. P. domine în grupă cu K.D.G., iran și Mexic
LAUSANNE 3 (Agerpres). —Luni 

după-amiază la Lausanne, in'cadrul 
unei ședințe specialea Federației in
ternaționale de fotbal asociație 
(F.I.F.A.), au fost alcătuite prin tra
gere la sorți cele 4 grupe ale tur
neului olimpic de fotbal de la To
kio. Echipa R. P. Romîne va juca în 
grupa A, alături de echipele R. D. 
Germane (care va reprezenta echi
pa unită a Germaniei), Iranului și 
Mexicului. Iată componența celor
lalte 3 grupe: Grupa B: Iugoslavia, 
R.P.D. Coreeană, R. P. Ungară, Ma
roc; grupa C: R. S. Cehoslovacă, 
Coreea de sud, Brazilia, R.A.U.; 
grupa D: Italia, Japonia, Argentina, 
Ghana.

în grupe meciurile se vor juca sis
tem turneu. Primele două clasate

din fiecare grupă se califică în sfer
turile de finală, care se vor disputa 
eliminatoriu.

La această ședință au asistat Stan
ley Rous, președintele F.I.F.A., Oto- 
rino Barassi, vicepreședinte al 
F.I.F.A., M. Ishida, reprezentantul 
federației japoneze de fotbal, și 
delegați ai echipelor calificate în 
turneul final. Țara noastră a fost re
prezentată de Gh. Popescu, vice
președinte al U.C.F.S., președinte al 
federației de fotbal, și Octav Luchi- 
de, consilier.

Cu ocazia unui concurs de atletism 
desfășurat în orașul Tur nou, atletul 
cehoslovac Ludvik Danek a stabilit un 
nou record mondial în proba de arun
care a discului : 64,55 m. Acest rezultat 
a fost obținut chiar din prima încer
care. Performanța lui Danek depășește 
cu 1,61 m recordul oficial deținut de 
americanul Oerter. Danek a arătat in 
acest sezon o formă remarcabilă, reu
șind cu o aruncare de 62,45 m să co
recteze recordul Europei. Federația in
ternațională de atletism urmează să o- 
mologheze recordul mondial al ceho
slovacului Danek.

Cispa campionilor
regionali la oină

Iubitorii de sport din Gherăiești, 
raionul Roman, vor putea urmări, 
la sfîrșitul acestei săptămîni, jocu
rile din cadrul celei de-a II-a ediții 
a „Cupei campionilor regionali” — 
competiție inițiată anul trecut de 
Consiliul regional U.C.F.S. București. 
Amintim că prima ediție a fost cîști- 
gată de formația Avîntul-Curcani. 
La actuala ediție, ce se va disputa 
pe terenul de sport din Gherăiești, 
se întîlnesc echipele campioane ale 
regiunilor Maramureș (Minerul-Baia 
Mare), Banat (A. S. Bega-Timișoara), 
Suceava (Avîntul-Frasin), Iași (Vic- 
toria-Andrieșeni), Bacău (Biruința- 
Gherăiești) și București (Avîntul- 
Curcani). Competiția se dispută sis
tem turneu, în zilele de sîmbătă 8 și 
duminică 9 august.

Echipa Confecția, cîștigătoare a iurneului de handbal din cadrul fazei 
pe Capitală a Spartachiadei republicane Foto : M. Cioc

„Criteriul juniorilor" la ciclism
Ieri a început competiția de ciclism 

„Criteriul juniorilor“. Prima etapă des
fășurată pe un traseu în lungime de 70 
km pe șoseaua Giurgiului a fost cîștiga- 
tă de brașoveanul Gh. Suciu (Torpedo)

în lh 40’27’’. Doi dintre favoriții com
petiției, Ghitea și Juravle (Olimpia), an
gajați într-o busculadă, au pierdut mi
nute prețioase.

(Agerpres)

In ultima zi a campionatelor de nota
ție ale S.U.A., care s-au desfășurat în 
localitatea Los Altos (California), au 
fost stabilite două noi recorduri mon
diale. Inotătoarea Sharon Stouder a 
parcurs 200 m fluture în 2’26”4/10, co- 
rectîndu-și cu aproape 4 secunde pro
priul său record stabilit anul trecut la 
Los Angeles. Murray Rose a cîștigat 
proba de 1 500 m liber cu timpul de 
17’01”8/10 (nou record mondial). -Re
cordul precedent era de 17’05’’ și- apar
ținea lui Rooty Saari. Tînărtd Don 
Schollander, care în primele zile ale 
competiției a stabilit două noi recorduri 
ale lumii la 400 șl 200 m liber, a' Cîști
gat în ultima zi proba de 100 m liber 
cu rezultatul de 54’’2/10.
A

In cîteva rînduri
• Echipa de baschet (tineret) a ora

șului București a ocupat primul loc în 
turneul internațional de la Skoplje. 
Tinerii jucători bucureșteni au învins 
cu 72—58 pe Sarajevo, cu 75—54 pe 
Skoplje II și, în finala competiției, cu 
84—75 pe Ceaceak.

o Turneul final al campionatului 
mondial studențesc de șah, desfășurat 
la Cracovia, a luat sfîrșit cu victoria 
echipei U.R.S.S., care a totalizat 31,5 
puncte. Au urmat în clasament R. S. 
Cehoslovacă (29,5 p.), R. p. Ungară 
(29 p.), S.U A. (28 p.), Iugoslavia (27 
p.) etc. în grupa a II-a, pentru stabili
rea locurilor de la 13—20, echipa R. P. 
Romîne s-a clasat prima.

© în finala zonei europene a „Cupei 
Davis”, echipa de tenis a Suediei con
duce cu 2—1 în partida cu echipa 
Franței.

o Campionatul unional de pentatlon 
modern s-a încheiat cu victoria cunos
cutului sportiv Igor Novikov, care a to
talizat 5 284 puncte. Rezultatul acesta 
este cel mai bun din lume în actua
lul sezon.

o După două zile de întreceri în fina
la competiției de tenis pentru tineret 
„Cupa Galea“, care sè desfășoară la 
Vichy, echipa U.R.S.S conduce cu 2—1 
în jocul cu R S. Cehoslovacă. Rezulta
te : Metreveli—Kodes 6—3; 6—3; 4—6; 
17—15; Koudelka—Ivanov 4—6; 10—8; 
8—6; 6—2 ; Metreveli, Ivanov—Koudel
ka, Pala 6—4; 5—7; 9—7; 8—6. Astăzi 
au loc ultimele două probe de simplu,
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Presa internațională despre rezultatele 
vizitei delegației guvernamentale 
romîne in Franța

PARIS 3.— Trimisul special Ager
pres, C. Benga, transmite :

„întrevederile franco-romîne s-au 
încheiat ; satisfacție de ambele 
părți“, își intitulează articolul din 
„LE MONDE“ ziaristul Jean Schwoe- 
bel, care comentează vizita dele
gației guvernamentale romîne în 
Franța. Referindu-se la ultimele 
contacte dintre oficialitățile romîne 
și franceze, ziarul menționează că 
„s-a manifestat din nou dorința netă, 
de o parte și de alta, de a multiplica 
relațiile între Franța și Romînia“. 
Multiplicarea legăturilor franco-ro
mîne, se spune în articol, nu poate 
decît să contribuie la îmbunătățirea 
climatului politic în Europa și, prin 
urmare, să consolideze pacea.

Sub titlul „Acorduri pozitive“, zia
rul' „L’HUMANITE“ de luni dimi
neață scrie : „La sfîrșitul unei săp- 
tămîni de tratative fructuoase, de
legația romînă condusă de Ion 
Gheorghe Maurer se reîntoarce la 
București. Această vizită va avea 
drept urmare o îmbunătățire sensi
bilă a relațiilor dintre cele două țări, 
urmare a cărei valoare depășește 
simpla enumerare a punctelor acor
durilor realizate de cele două gu
verne“. După ce redă citate din co
municatul romîno-francez, „L’Hu
manité“ scrie : „Toate acestea sînt 
importante, dar este și mai impor
tant de a se sublinia că un aseme
nea acord a fost obținut între două 
țări cu sisteme diferite. întîlnirea 
dintre conducătorii Romîniei socia
liste și conducătorii francezi dove
dește posibilitatea stabilirii de relații 
normale între țări avînd regimuri 
sociale deosebite. Din aceasta pacea 
are de cîștigat. în cursul vizitei de
legației romîne acest adevăr a pri
mit o nouă confirmare. Da, coexis
tența pașnică este posibilă !“

Ziarul „COMBAT" publică pe 
două coloane, sub titlul „între Ro
mînia și Franța nu există probleme 
Susceptibile să împiedice dezvolta
rea relațiilor noastre“, ample extra
se din interviul acordat de tovară
șul Ion Gheorghe Maurer agenției 
France Presse, scoțînd în evidență 
declarațiile privitoare la faptul că 
„coexistența pașnică nu este o tole
ranță indiferentă și pasivă“ și că în 
acest sens „relațiile franco-romîne 
au o valoare exemplară". Relatînd 
despre vizitele făcute de delegația 
romînă în ultimele două zile pe va
lea Loarei, ziarele „Figaro“ și „l’Au- 
rore" publică, de asemenea, extrase 
din interviul acordat agenției France 
Presse. „France Soir“, „Paris 
Presse“, „Libération", „La Croix“ in
serează, de asemenea, știri și rela
tări referitoare la ultima zi a vizi
tei oficiale la Paris a delegației ro
mîne, precum și extrase largi din 
comunicatul romîno-francez.

VARȘOVIA 3 (Agerpres). — „TRY- 
BUNA LUDU“ din 3 august rela
tează despre interviul acordat de 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer a- 
genției France Presse. Ziarul redă 
din interviu extrase care se referă la 
rezultatele vizitei, la faptul că la 
baza politicii externe a R. P. Romîne 
6tau legăturile 6trînse de prietenie, 
colaborare ce leagă Romînia de ce
lelalte țări socialiste, principiul co
existenței pașnice. Ziarul menționea
ză că președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne s-a pro
nunțat împotriva creării de organis
me suprastatale.

PEKIN 3 (Agerpres). — Ziarul 
„JENMINJIBAO“ și alte ziare din 
R. P. Chineză își informează citito
rii despre comunicatul romîno-fran
cez redînd extrase din comunicat.

BUDAPESTA 3 (Agerpres).— Zia
rul „MAGYAR NEMZET“ relatează 
despre recepția de la ambasada ro
mînă de la Paris, subliniind parti
ciparea largă la această recepție, și 
despre călătoria prin Franța.

BELGRAD 3 (Agerpres). — Ziarul 
„BORBA“ publică o corespondență 
din Paris în care se relatează des
pre întrevederile cu președintele de 
Gaulle, primul ministru Pompidou și 
celelalte personalități franceze. „Au 
fost concretizate formele colaborării 
romîno-franceze, scrie ziarul. Așa 
cum era de prevăzut și cum a subli
niat și președintele guvernului ro- 
mîn, colaborarea aceasta se referă la 
lărgirea schimburilor economice, la 
cultură și știință. De ambele părți se 
subliniază atmosfera cordială în 
care s-au desfășurat convorbirile și 
înțelegerea reciprocă manifestată cu 
prilejul analizei problemelor ce con
diționează dezvoltarea colaborării 
franco-romîne“.

ROMA 3 (Agerpres).— Vizita de
legației guvernamentale romîne în 
Franța continuă să stea în atenția 
presei italiene care publică extrase 
din comunicatul romîno-francez și 
relatări despre vizită. „IL CORRIE- 
RE DELLA SERA“ inserează o co
respondență din Paris intitulată 
„Dezvoltarea schimburilor dintre 
Franța și Romînia“. Pe aceeași temă, 
ziarul „AVANTI“ publică un articol 
intitulat „Raporturi optime între 
Franța și Romînia“.

NEW YORK 3 (Agerpres). — In- 
tr-un articol intitulat „Franța și 
Romînia au încheiat un acord știin
țific“, corespondentul la Paris al 
ziarului „NEW YORK TIMES“, Drew 
Middleton, se referă la importanța a- 
ranjamentului de colaborare științi
fică și tehnică romîno-francez și a 
altor înțelegeri realizate în cursul vi
zitei delegației guvernamentale ro
mîne în Franța. Corespondentul ci
tează declarațiile făcute de tovară
șul Ion Gheorghe Maurer, relevînd 
evoluția favorabilă a relațiilor ro
mîno-franceze.

LONDRA 3 (Agerpres). — Intr-o 
corespondență din Paris, ziarul en
glez „GUARDIAN“ face luni un bi
lanț al vizitei delegației guverna
mentale romîne în Franța. Comuni
catul romîno-francez, scrie ziarul, a- 
rată că cele două guverne vor între
prinde pași spre o extindere a rela
țiilor comerciale, spre încheierea u- 
nui acord pentru schimburi cultura
le mai largi și pentru o îmbunătăți
re a relațiilor consulare.

BERNA 3 (Agerpres).— Continuînd 
să relateze despre vizita delegației 
guvernamentale romîne în Franța, 
ziarele elvețiene „GAZETTE DE 
LAUSANNE“ și „JOURNAL DE 
GENEVE“ publică extrase din inter
viul acordat de președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Romîne, 
Ion Gheorghe Maurer, agenției 
France Presse. Ziarul relevă, în
deosebi, acele pasaje în care se vor
bește despre prietenia diptre popoa
rele romîn și francez. „NEUE 
ZÜRCHER ZEITUNG“ publică o co
respondență a trimisului său la Pa
ris în care se relatează despre comu
nicatul romîno-francez.

Interviu acordat de N. S. Hrușciov
ziarelor „Pravda“ și „Izvestia“

MOSCOVA 3 (Agerpres). — După 
cum transmite TASS, cu prilejul îm
plinirii unui an de la semnarea Tra
tatului cu privire la interzicerea 
parțială a experiențelor cu arma nu
cleară, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, 
a acordat un interviu ziarelor „Prav
da“ și „Izvestia".'

Șeful guvernului sovietic a subli
niat că aplicarea tratatului are drept 
rezultat încetarea infectării aerului 
cu depuneri radioactive și a contri
buit la slăbirea încordării interna
ționale. în continuare, el a arătat că 
prin semnarea tratatului n-au fost 
rezolvate problemele radicale ale 
dezarmării. Tratatul a ajutat doar la 
apropierea de acele poziții de pe care 
este mai ușor să se treacă la rezol
varea acestei probleme extrem de 
importante.

După ce ă menționat o serie de 
probleme asupra cărora trebuie să 
se concentreze atenția pentru însă
nătoșirea climatului internațional, 
primul ministru sovietic a subliniat 
că în condițiile creării unui anumit

climat de încredere „se poate îna
inta mai departe spre slăbirea în
cordării internaționale și realizarea 
înțelegerii în diferite domenii, nu 
numai prin încheierea unor acor
duri oficiale, ci și pe baza politicii 
exemplului reciproc“. El a arătat că 
în acest scop trebuie să se mai de
pună multe eforturi.

La Santiago de Chile

Miting in sprijinul 
lui Salvador Allende

SANTIAGO DE CHILE 3 (Ager
pres). — Un număr de 150 000 de 
femei din capitala Republicii Chile 
au participat la 2 august la un mi
ting în sprijinul lui Salvador Allen
de, candidat din partea Frontului 
acțiunilor populare la alegerile pre
zidențiale ce vor avea loc la 4 sep
tembrie. Potrivit relatărilor presei 
chiliene, acesta a fost cel mai mare 
miting electoral din țară.

„Programul 0. N. U. pentru dezvoltare“
Prevederi ale Comitetului de coordonare 
al Consiliului economic și social al O.N.U.

GENEVA 3 (Agerpres). — La Ge
neva s-a anunțat că Comitetul de 
coordonare al Consiliului economic 
și social al O.N.U. a aprobat proiec
tul de rezoluție privind fuzionarea 
programului lărgit de asistență teh
nică cu fondul special al O.N.U. A- 
cest proiect va fi supus spre apro
bare viitoarei adunări generale a 
O.N.U.

Noul proiect prevede ca progra
mul lărgit și fondul special al O.N.U.

să fie contopite într-un singur pro
gram sub denumirea de „Programul 
O.N.U. pentru dezvoltare“. Pentru 
coordonarea politicii generale a nou
lui program va fi creat un comitet 
unic. Actualul director general al 
fondului special al O.N.U. va deve
ni directorul programului O.N.U. 
pentru dezvoltare, iar actualul pre
ședinte, director al Biroului de asis
tență tehnică, va deveni director 
adjunct.

Dezbateri furtunoase
în Parlamentul sud-coreean
• Demonstrații la Seul ® încordare intre guvern și opoziție

SEUL 3 (Agerpres). — Duminică 
seara au avut loc dezbateri furtu
noase în Adunarea Națională a Co
reei de sud în legătură cu așa-nu- 
mita „lege a presei“ propusă de gu
vern, în scopul de a-și asigura con
trolul asupra tuturor publicațiilor. 
Totodată, majoritatea guvernamen
tală a cerut ca toți ziariștii, care 
i-au cerut președintelui Pak Cijan 
Hi să demisioneze, să fie pedepsiți 
cu un an de închisoare, sau o a- 
mendă de 2 000 de dolari. Această 
pretenție a stîrnit proteste vehe
mente din partea opoziției. Nume
roși deputați din partea Partidului 
democrat au părăsit sala de ședințe 
în semn de protest, declarînd că nu 
pot accepta o asemenea măsură 
„antidemocratică și anticonstituțio
nală“. în fața Adunării Naționale, 
deputății opoziției au organizat o 
demonstrație împotriva planurilor 
guvernului de sugrumare a libertă
ții presei și drepturilor democratice 
ale studenților și corpului didactic 
universitar. Poliția a intervenit îm
prăștiind această demonstrație, pri
ma după anularea stării excepțio

nale. Datorită voturilor majorității 
guvernamentale, Adunarea Națio
nală a adoptat o hotărîre care pre
vede suspendarea ziarelor, agențiilor 
de presă și stațiilor de radio care 
s-au pronunțat pentru demisia pre
ședintelui Pak Cijan Hi. Comen- 
tînd această acțiune, agenția Asso
ciated Press arată că ea a provocat 
o situație extrem de încordată între 
guvern șl opoziție.

IN ORIENTUL APROPIAT Șl MIJLOCIU
Accentul pe colaborare economică

în a doua jumătate a lunii trecu
te, la Istanbul a avut loc conferința 
șefilor de state și de guverne ai Ira
nului, Pakistanului și Turciei, care a 
examinat problema extinderii cola
borării dintre cele 3 țări.

După cum se știe, statele repre
zentate la această reuniune sînt 
membre ale blocului militar CENTO, 
cïëat în 1958 pe rămășițele Pactului 
dé la Bagdad. In fiecare dintre ele 
se fac auzite, de la o vreme, glasuri 
care se pronunță tot mai insistent 
pentru lărgirea cu precădere a cola
borării economice și culturale și nu 
cr celei militare; cercuri largi ale o- 
piniei publice din cele trei țări sînt 
de părere că sumele Importante des
tinate înarmării afectează serios bu
getele respective, creînd în același 
timp greutăți în calea dezvoltării e- 
conomice. Aceste cercuri se pronun
ță pentru o reevaluare a relațiilor 
tripartite prin mutarea accentului pe 
o colaborare care să ducă la 
dezvoltarea economică a fiecăre
ia dintre cele trei țări și la întări
rea păcii în această parte a lumii. 
Ecouri ale unei asemenea stări de 
spirit au putut fi constatate atît în 
perioada premergătoare conferinței 
de la Istanbul cît șl în timpul des
fășurării ei. „Această conferință la 
nivel înalt — arăta agenția France 
Presse — va avea ca scop de a e- 
xamina proiectul unei cooperări mal 
strînse între țările regiunii, în afara 
CENTO'. în cercurile interesate — 
scria la rîndul său ziarul turc „Mil
liyet" — se declară că această co
operare se va desfășura în primul 
rînd în domeniile economic, cultural 
și tehnic și că ea se va dezvolta rapid 
către stabilirea unei politici comune. 
Aceste cercuri subliniază, de aseme
nea, că este necesar ca cele trei țări, 
care în principiu sînt atașate Occi
dentului, să se unească pentru a se 
face auzite mai puternic de către a-

liații lor în problemele ce le Intere
sează.

Conferința la nivel înalt a celor 
trei a examinat raportul elabo
rat de către experți în cursul 
conferinței ce a avut loc cu 
numai cîteva zile înainte la Ankara. 
Au urmat apoi o serie de alte con
sultări consacrate lărgirii colaboră
rii între Turcia, Pakistan și Iran : 
„Nici o problemă militară — 
scria în acele zile agenția Fran
ce Presse — nu va fi examina
tă, potrivit ordinii de zi, problemele

Tratativele de la
De cîteva luni, în localitatea libia- 

nă Beida au loc tratative între dele
gațiile guvernelor Libiei și S.U.A. cu 
privire la viitorul bazei militare a- 
mericane de la Wheelus Field. Situa
tă la cîțiva kilometri spre răsărit de 
Tripoli, aceasta este una dintre 
cele mai mari baze militare din 
lume. Aici sînt staționate 14 000 de 
persoane. Conform acordului ame- 
ricano-libian dreptul de folosire a 
bazei Wheelus Field s-ar extinde 
pînă în anul 1971. Guvernul Libiei, 
care, alături de celelalte state ale 
Africii, membre ale Organizației U- 
nității Africane, s-a angajat să lup
te pentru lichidarea bazelor militare 
străine de pe teritoriul continentu
lui, nu este de acord însă cu menți
nerea bazei încă șapte ani.

După cum se știe, parlamentul li
bian a adoptat în cursul acestui an 
o rezoluție cu privire la desființarea 
bazelor militare străine de pe terito
riul țării și a cerut guvernului să în
ceapă în acest sens tratative cu gu
vernele S.U.A. și Angliei. Rezultatele 
discuțiilor avute pînă acum cu ambe
le țări sînt diferite. Intr-o declarație 
făcută zilele trecute la Cairo. Hus-

politice făcînd deja obiectul unui 
schimb de păreri în cursul dineului 
pe care Ismet Inönü l-a oferit șahu
lui Iranului și președintelui pakista
nez, mareșalul Ajoub Khan”. Comu
nicatul comun dat publicității la în
cheierea conferinței confirmă aceas
tă stare de lucruri. în el sînt pre
cizate liniile generale ale colaboră
rii viitoare dintre cele trei țări în 
domeniile economic, tehnic, turistic 
și cultural. De asemenea, în comuni
cat se exprimă acordul privind crea
rea unui „consiliu ministerial la ni
velul miniștrilor afacerilor externe 
cu participarea altor miniștri ai gu
vernelor respective, în vederea luă
rii de măsuri în interesul comun"

Beida
sein Mazak, ministrul afacerilor ex
terne al Libiei, a declarat că, potrivit 
unui acord încheiat cu Marea Brita- 
nie, instalațiile militare și trupele en
gleze vor fi retrase în următorii tre. 
ani, ceea ce înseamnă că bazele 
de la El Adem și Tobruk se găsesc 
în ultima fază a existenței lor. Une
le comentarii din presa engleză par 
să arate totuși că lucrurile nu sînt 
atît de simple. Ziarul „Scotsman", 
bunăoară, scria nu de mult că ne
gocierile voi mai dura încă multă 
vreme și că trupele britanice n-au 
de gînd să părăsească baza de la 
El Adem într-un viitor apropiat.

In ce privește tratativele în le
gătură cu baza de la Wheelus Field, 
Mazak a precizat încă o dată că Li
bia nu va consimți ca ea să-și con
tinue existența pe teritoriul libian 
pînă în anul 1971. In cazul că propu
nerea Libiei de a se retrage baza 
militară la o dată mai apropiată nu 
va fi acceptată, a adăugat Mazak, 
guvernul său va studia posibilitatea 
de a denunța în mod unilateral tra
tatul privind prezența acesteia pe te
ritoriul Libiei.

Nicolae N. LUPU

p»te
I

La Roma s-a desfășurat o mare demonstrație de protest împotriva politicii rasiste a guvernului sud-african

HOTA DE RĂSPUNS A R.P. CHINEZE
ADRESATĂ U.R.S.S.
IN PROBLEMA LAOSULUI

WASHINGTON 3 (Agerpres). — 
După cum relatează presa america

nă, președintele Johnson a cerut lui 
Robert Kennedy, ministrul justiției, 
să preia conducerea campaniei elec
torale a partidului democrat, în ve
derea alegerilor prezidențiale. Ac
tualul ministru al justiției a condus 
în 1960 campania electorală a frate
lui său, fostul președinte John Ken
nedy.

★

Vorbind în cadrul unui program 
televizat, senatorul democrat Hubert 
Humphrey, considerat a fi cel mai 
probabil candidat al partidului său 
la postul de vicepreședinte al S.U.A., 
a declarat că unele din declarațiile 
lui Goldwater privitoare la secu
ritatea națională și politica atomică 
„sînt foarte îngrijorătoare“. Demo
crații, a precizat Humphrey, vor 
duce o campanie electorală care va 
constitui „un tribut adus memoriei 
președintelui Kennedy".

DUPĂ INCIDENTELE

DE LA ROCHESTER

Guvernatorul statului New York, 
Nelson Rockefeller, a ordonat ca 1 500 
de oameni ai gărzii naționale, stațio
nați la Rochester în urma inciden
telor rasiale, să părăsească orașul, 
întrucît situația s-a ameliorat. Cu 
toate acestea, ca măsură de preve-

La Paris s-a deschis o expoziție comemorativă consacrată împlinirii a
50 de ani de la începutul primului război mondial

ROMA. în vederea celui de-al 
15-lea Festival internațional al filmu
lui documentar, ce se va deschide la 
Veneția, au fost selecționate 76 de 
filme din cele 160 prezentate. Printre 
cele selecționate se află și filmul ro- 
mînesc „Cotidiene“, realizat de 
Olimp Vărășteanu.

NICOSIA. Potrivit relatărilor agen
țiilor de presă, ciocnirile dintre ci- 
prioții greci și turci au provocat luni 
o nouă creștere a tensiunii în rîndul 
celor două comunități. Coresponden
tul din Nicosia al agenției France 
Presse relatează că în diferite locali
tăți ale Ciprului, în special în regiu
nea trecătorii Saint Hilarion, la Man
sura, precum și în unele cartiere măr
ginașe ale capitalei Ciprului au avut 
loc în tot cursul dimineții de luni 
ciocniri însoțite de schimburi de 
focuri între ciprioții greci și turci.

NEW YORK. Pînă în anul 1971 va 
fi pusă în funcțiune cea mai mare re
țea de transportare a energiei elec
trice din Statele Unite. Construcția ei 
va costa 700 milioane dolari, dintre 
care 300 milioane vor fi acoperite de 
guvernul federal.

SINGAPORE. Starea excepțională 
declarată în acest oraș după inciden

dere, la Rochester vor mai rămîne 
200 de soldați. Totodată, agențiile 
americane de presă relatează despre 
noi incidente cu caracter rasial în 
orașul Jersey City (statul New Jer
sey), unde manifestanți de culoare 
au protestat împotriva arestării a 
doi negri.

ÎNCHEIEREA ÎNTÎLNIRII 
REPREZENTANȚILOR VIEȚII 
PUBLICE DIN U.R.S.S. SI S.U.A.

LENINGRAD 3 (Agerpres).— La 
Leningrad a luat sfîrșit întîlnirea 
tradițională a reprezentanților vieții 
publice americani și sovietici, con
sacrată căutării căilor concrete de 
îmbunătățire a relațiilor dintre 
S.U.A. și U.R.S.S.

La conferința de presă care a avut 
loc s-a arătat că participanții la în- 
tîlnire au constatat cu satisfacție 
îmbunătățirea climatului internațio
nal în decursul ultimului an. Ei 
și-au exprimat speranța că „necesi
tatea relațiilor pașnice dintre state, 
recunoscută pretutindeni, își va găsi 
expresia în acțiuni concrete“ care 
ușurează apropierea continuă între 
țări în domeniile economic, comer
cial, științific și cultural.

PEKIN 3 (Agerpres). — După cum 
informează agenția China Nouă, gu
vernul R. P. Chineze a trimis guver
nului U.R.S.S. o notă de răspuns la 
recenta propunere sovietică în pro
blema Laosului. în notă se arată că 
guvernul chinez sprijină propunerea 
guvernului sovietic cu privire la con
vocarea în luna august a acestui an, 
la Geneva, a unei conferințe a celor 
14 țări, pentru discutarea măsurilor 
care să asigure o reglementare paș
nică a situației din Laos, în confor
mitate cu acordurile de la Geneva. 
Numai prin convocarea unei aseme
nea conferințe, se spune în notă, se 
pot menține acordurile și poate fi 
soluționată pe cale pașnică problema 
Laosului. Guvernul chinez își expri
mă speranța că se vor depune efor
turi permanente pentru a salvgarda 
acordurile de la Geneva și a apăra 
pacea în Indochina.

Luptele din Angola
CAIRO 3 (Agerpres). — Un repre

zentant al guvernului angolez în exil 
a declarat la Cairo că unități ale 
forțelor de eliberare națională au 
pătruns în capitala Angolei, Luanda, 
lansînd un atac prin surprindere 
împotriva trupelor portugheze. Un 
mare număr de militari portughezi 
au fost uciși și răniți.

ÎN DOMENIUL ȘTIINȚEI Șl TEHNICII
Congres internațional 
de antropologie

MOSCOVA 3 — Coresp. Agerpres 
transmite : La 3 august la Moscova 
s-a deschis cel de-al Vll-lea Con
gres internațional de antropologie și 
etnografie. La lucrările congresului 
participă circa 2 000 de delegați din 
56 de țări. La congres participă și o 
delegație de oameni de știință ro
mâni condusă de acad. Ștefan Milcu, 
vicepreședinte al Academiei R. P. 
Romîne. Membrii delegației romîne 
vor prezenta peste 50 de comunicări.

Vas de cercetări științifice
La 30 iulie a.c. a fost inaugura

la Fécamp vasul „Chaterine-Laii ■ 
rence", un mic vas științific de 24 
m., 100 tone, cu motor Diesel de 215 
CP. avînd la bord 14 oameni (echi
paj și personal științific). Este sin
gurul vas francez științific echipat 
special pentru studii de geologie și 
geofizică submarină. El va constitui 
un principal instrument de lucru 
pentru echipa care se consacră cer
cetărilor de geodinamică.

Vasul va pleca în rută la 8 sau 10 
august.

Tunelul de sub Canalul Mînecii

încep prospecțiuni geologice
După cum s-a mai anunțat, în 

luna februarie a.c., guvernele brita
nic și francez au hotărît ca pînă în 
anul 1970 să fie construit un tunel 
sub Canalul Mînecii, idee dezbătută 
timp îndelungat de cele 
verne.

Zilele acestea urmează 
prospecțiunile geologice 
deschiderii șantierelor tunelului 
se prevede că durata lor va fi de un 
an — relatează ziarulI Monde". Operațiunile

două gu

șă înceapă 
prealabile

?»

parizian „Le 
care se vor

face pe baza programului de pro
specțiuni vor fi coordonate, înregis
trate și interpretate de inginerii- 
consilieri ai grupului pentru studiul 
tunelului de sub Canalul Mînecii. 
Se vor face între 50 și 60 de foraje, 
la o adîncime de 65 m sub fundul 
mării, care în anumite puncte ale 
traseului este la 60 m de suprafață. 
Grupul pentru studiul tunelului a- 
firmă cu precizie că aceste foraje nu 
se vor izbi de straturi petroliere.

SCURTE ȘTIRI
tele sîngeroase din 2 iulie între gru
purile de naționalități din acest oraș, 
a fost ridicată la 2 august. Activitatea 
în oraș a fost restabilită total. In ra
portul final al poliției, dat publicității 
la 3 august, se arată că în cele patru 
zile, cît au durat ciocnirile, un număr 
de 22 persoane au fost ucise, iar alte 
461 rănite. în perioada stării excep
ționale au fost arestate 2 641 per
soane.

DALLAS. Avocații lui Jack Ruby, 
asasinul lui Oswald Harvey, amenință 
să se dea în judecată reciproc. Avo
catul Tonahill într-o scrisoare adresa
tă lui Sol Dann îl prevenea că va 
iniția „un proces împotriva lui în fața 
tribunalului din Texas“. Clayton 
Fowler, consiliei principal al apărării 
lui Ruby, s-a pronunțat în favoarea 
lui Tonahill. Din partea sa, Dann a 
formulat acuzații împotriva lui Fow
ler și Tonahill. Fowler este al cincilea 
avocat principal al apărării lui Ruby. 
Predecesorii săi au renunțat sau arr 
fost concediați.

BUENOS AIRES. Guvernul argen
tinian a dat publicității proiectul de 
lege privitor la extinderea limitelor 
apelor teritoriale ale Argentinei de la 
3 mile la 6 mile și la afirmarea suve
ranității asupra zonei submarine de-a 
lungul coastei sale atlantice.

BERLIN. A fost semnat un acord 
comercial și de plăți pe anul 1964 în
tre R. P. Chineză și R. D. Germană.

ATENA. Presa greacă a publicat luni 
declarația ministrului adjunct de in
terne care, în legătură cu evenimen
tele din luna trecută, cînd elemente 
fasciste au atacat Parlamentul rănind 
și maltratînd pe unii deputați, arată 
că în urma anchetei a reieșit că o 
parte din vină pentru incidente revi
ne directorului și unor ofițeri supe
riori ai poliției Atenei. Directorul po
liției a fost destituit.

RABAT. Agenția A.D.N. anunță că 
la Rabat a fost semnat un acord co
mercial și de plăți pe termen lung 
între R. D. Germană și Maroc. 
R.D.G. va livra produse ale industriei 
constructoare de mașini și ale indus
triei chimice și altele, importînd mi
nereuri și produse agricole.

DJAKARTA. După cum relatează 
agenția Antara, vulcanul Sangeant 
din insula Sumbawa a început să 
erupă de cîteva zile. Peste 1 000 de 
persoane au fost evacuate din regiu
nea amenințată. Orașul Malang, si
tuat în apropiere de un alt vulcan — 
Semiru — care, de asemenea, a în
ceput să erupă în ultimele zile, a fost 
acoperit cu un strat subțire de cenu
șă vulcanică.

Obiectivele celor șase camere de 
televiziune ale navei spațiale ame
ricane „Ranger-7" care au fotogra- 

liat porțiuni ale suprafeței Lunii

LOCARNO. Duminică s-a încheiat 
Festivalul internațional al filmului la 
care au fost prezentate 28 de filme 
din 18 țări. Premiile „Vălul de aur“ 
și „Vălul de argint“ pentru filme de 
lung metraj au fost decernate filmelor 
cehoslovace „Asul de pică“ și respec
tiv „Marele zid"
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