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IN iNTlMPINAREA CONGRESULUI PARTIDULUI
Raportăm îndeplinirea

! TOATE FORȚELE 
J PENTRU STRÎNGEREA 

| RECOLTEI
; LA TIMP
• Șl FĂRĂ PIERDERI

angajamentelor
întreprinderile
regiunii Banat

TIMIȘOARA (coresp. „Scîn
teii"). — Muncitorii, tehnicienii 
și inginerii industriei bănățene 
raportează că angajamentele 
luate în cinstea celui de-al 
IV-lea Congres al partidului 
au fost depășite. Desfășurînd 
larg întrecerea socialistă, co
lectivele de întreprinderi au 
tealizat o producție-marfă 
peste plan, de la începutul 
anului și pînă în prezent, în 
valoare de 169 039 000 lei. La 
economii, angajamentele au 
fost depășite, după numai 
5 luni, cu 4 166 000 lei, re- 
alizîndu-se peste plan suma 
de 33 378 000 lei. Pînă în pre
zent au fost date peste 
plan 4 582 tone fontă, mai bine 
de 17 000 tone otel, 7 500 tone 
laminate, peste 4 000 tone 
cărbune, 190 000 m.p. țesături, 
30 000 perechi pantofi, 212 mi- 
cromotoare, 6 macarale turn. în 
întrecere s-au remarcat co
lectivele de la Combinatul 
siderurgic Reșița, U.C.M.R., 
„Oțelul roșu", Uzinele de va
goane Arad.

Galati: CONSTRUCTORII

COMBINATULUI SIDERURGIC
de la trimisul nostru Mihai Stoian

șosele asfaltate, rețele elec- 
telefonice. conducte, căi fe-

dintre actualii constructori 
sosisetă incă pe-atunci Ion

Am fost martor, în urmă cu patru 
ani. mai exact la 17 iulie 1961, la ex- 
cavarea primei cupe de o tonă la 
temelia șantierului Combinatului 
siderurgic „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej" din Galati Pe platoul gălbui din
tre Mălina și Cătușa. în apropierea 
Dunării, secerătorile abia termina 
seră de strîns ultima recoltă de grîu 
Șantierului i se schițau primele tră 
sături: 
trice și 
rate.

Multi 
nici nu
Gheorghe, de pildă, bine cunoscut 
astăzi la fata locului (dacă te-ai lua 
fie și numai după frecventa cu care 
ii apare numele in ziarul șantieru
lui a venit „abia" 
1961—1962 Făcuse 
Hunedoara la Galați împreună cu 
alti 17 lierari-bet.onișli înainte de a 
lucra la combinatul hunedorean, 
muncise la Onești — la clădirea 
combinatului de cauciuc sintetic și 
produse petrochimice și a rafinăriei 
Aici, la Galati, a dat și el ..o mină 
de ajutor" — cum îi place să spună 
— la construirea halei de cofraje, a 
fabricii de betoane, a fabricii de oxi-

in iarna lui 
drumul de la

gen, a centralei termice și a multor 
altor obiective. Acum e prezent — 
cu cei 47 de oameni cîți compun bri
gada sa — la tunelul de gospodăria 
apei. Lui îi place să spună, cu o 
ușoară notă de „patriotism local", 
că brigada celor din 
brigada lui — e pe 
întrecerea socialistă 
rășii săi de muncă ii 
leni)

în cei patru ani care au trecut de 
ia acel miez de vară gălbui — cu 
ultimul secerat și prima excaVatie 
— s-au construit și dat în funcțiu
ne : atelierul de întreținere meca
nică și electrică, forja de întreți
nere, modelăria, baza de construc
ții. cantina-Nord. două centrale ter
mice ele.

Românești — 
primul loc în 
(33 din tova- 
sînt și consă-

(Continuare in pag. a III-a)

întreprinderile

INDUSTRIA ALIMENTARĂ

regiunii 
Dobrogea

Pe linia modernizării
■ ■ ■și diversificării producției
JANOS FAZEKAȘ 

ministrul industriei alimentare

Mărețul program de dezvoltare 
multilaterală a economiei națio
nale, înfățișat în proiectele de Di
rective ale Congresului al IV-lea 
al partidului, reflectă puternic 
preocuparea partidului și statului 
de a asigura creșterea continuă a 
bunăstării materiale și culturale a 
oamenilor muncii de la orașe și 
sate. La realizarea acestui obiectiv 
fundamental al politicii partidului, 
o contribuție însemnată este che
mată să aducă și industria ali
mentară.

Prevederile planului cincinal de 
dezvoltare a acestei ramuri, pe 
deplin realizabile, au Ia bază suc- 
crsele obținute pînă în prezent. 
Producția care se realizează astăzi 
este de 3,6 ori mai mare decît în 
1938; volumul producției globale 
va fi anul acesta cu circa 76 la 
sută mai mare decît în 1959.

Pentru următorii cinci ani, pro
iectul de Directive prevede ca pro
ducția industriei alimentare să 
sporească cu 50 la sută. Se va dez
volta cu precădere producția de 
alimente cu valoare nutritivă su
perioară : carne, produse lactate, 
pește, zahăr, ulei, conserve de le
gume și fructe. Creșterile prevă
zute sînt substanțiale ; la aceste 
produse, ele variază între 53 și 100 
la sută.

Una din sarcinile economice ma- 
j .re pe care proiectul de Directive 
le pune în fața industriei alimen
tare este ca în următorul cincinal 
să realizeze progrese însemnate în 
diversificarea producției și ridica
rea calității ei. Sîntem convinși că 
prin folosirea la maximum a po
sibilităților și resurselor existente 
putem obține rezultate tot mai 
bune în acest domeniu. Noile linii 
moderne de fabricație intrate în 
funcțiune în ultimii ani permit 
realizarea proceselor tehnologice la 
parametri optimi, astfel că produ
sele obținute își mențin valoarea 
nutritivă, conținutul în vitamine și 
însușirile legate de aromă, culoare, 
consistență. De aceea va trebui să 
folosim mai bine utilajele existente; 
cu ajutorul lor să extindem fabri
carea unor produse superioare ca
litativ, să introducem în producție 
noi sortimente.
anul 1965, 
de șuncă în 
1970 la 19 la sută din totalul 
conservelor de

ția de salam de Sibiu va spori de 
aproape 4 ori, iar produsele de cio- 
colaterie cu aproape 50 la sută. Se 
vor fabrica noi produse și șorti- 
mente, ca : supe concentrate, brîn- 
zeturi și produse lactate proaspete, 
produse dietetice din carne, lapte 
și legume, băuturi răcoritoare to
nice, sortimente noi de înghețată, 
sucuri cremogenate. O extindere 
mai mare va lua în următorii ani 
prelucrarea superioară a porum
bului, într-o varietate largă de 
produse alimentare.

Ridicarea calității produselor și 
lărgirea sortimentelor sînt strîns 
legate de progresul tehnic din în
treprinderi. Ministerul nostru a 
elaborat un ansamblu de măsuri 
privind determinarea operativă și 
reală a calității mărfurilor, re
examinarea normelor interne și a 
standardelor, însușirea fabricației 
produselor noi.

CONSTANTA (coresp. „Scîn- 
teii"). — întreprinderile in
dustriale din regiunea Dobro- 
gea au anunțat realizarea an
gajamentelor luate în cinstea 
celui de-al IV-lea Congres al 
partidului. Colectivele de fa
brici și uzine din aceasta par
te a țării au realizat peste 
plan importante cantități de 
materiale de construcții, acid 
sulfuric, de minereuri. Pro
ducția globală planificată a 
fost depășită cu peste 30 mi
lioane lei, iar producția 
marfă cu mai bine de 45 mi
lioane lei. La obținerea aces
tor rezultate a contribuit creș
terea productivității muncii cu 
1,8 la sută, față de 1 la sută 
cît prevedea angajamentul.

în comparație cu 
producția de conserve 

cutii se va ridica în

carne, produc-

In mai puțin de un minut, boabele din spicele grele de rod ajung in sacii purtați de comblnâ Foto : Gh. Vințilă
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In raioanele 
Băileștî și Corabia 
s-a terminat 
secerișul...

In dimineața de 12 iulie, raioanele 
Băileșfi fi Corabia au anunțai termi
narea recoltatului griului pe cele 
57 640 ha cultivate. Alte două raioane 
din sudul regiunii — Calafat și Caracal 
— sînt pe sfîrșlfe cu secerișul, iar în 
raioanele Vînju Mare și Craiova a- 
ceastă lucrare s-a executat pe mai 
mult de jumătate din suprafața însă- 
mințată. Acum, toate forțele s-au în
dreptat spre cele șase raioane din 
nordul regiunii, unde, datorită condi
țiilor pedoclimatice, cerealele păioase 
au intrat mai tîrziu In faza de coa
cere.

In timpul raidului nostru, din dis
cuțiile avute cu specialiștii consilii
lor agricole și din constatările făcute 
la fața locului a reieșit că experiența 
raioanelor din sud, privind organi
zarea muncii, folosirea judicioasă a 
mașinilor și a brațelor de muncă, esfe 
bine valorificată în cele mai multe 
locuri. în raionul Oltețu, de exemplu, 
s-au prevăzut măsuri pentru fiecare 
cooperativă agricolă de producție în 
parte. Combinele sînt pregătite, pro
bate și trimise pe tarlale. Pentru ca 
ritmul treierișului să se desfășoare în 
pas cu secerișul, pe întreg raionul au 
fost puse în stare de funcționare și 
35 de batoze, care vor lucra îndeo
sebi în cooperativele unde grîul se 
seceră mai mult manual. In cele 34 
de cooperative din raion lucrează, 
alături de combine, circa 8 000 de co
sași. Și în raionul Strehaia, munca

esfe bine organizată. Așa se face că 
în aceste două raioane s-au strîns, 
în prima zi 
cara de pe

de recoltare, griul și se- 
mai mult de 1 000 ha.

...iar in
abia a început

raioane din nordul regiu-In unele
nii, ritmul recoltării păioaselor poate 
fi însă intensificat. Unul dintre aces
tea este raionul Filiași. Aici, alături 
de unități fruntașe, cum este coope
rativa agricolă din (onești, unde pînă 
la data de 11 iulie s-au recoltat ce
realele de pe mai bine de jumătate 
din cele 762 ha cultivate, sînt altele 
rămase mult în urmă cu secerișul. La 
dala amintită, această lucrare nu în
cepuse încă în 10 cooperative din 
raion, iar în altele, cum este cea din 
Filiași, nu se recoltaseră decît 50 de 
hectare. în această unitate, în ziua 
de 11 iulie nu s-a strîns nici un bob 
de grîu, deși se putea face aceasta. 
O situație asemănătoare putea fi vă
zută la Melinești și în alte comune, 
unde combinele „se odihneau" la ca
pătul tarlalelor. în ultimele două zile, 
în lanurile Filiașului nu au lucrat, în 
medie, decît 42 de combine din cele 
181 existente. Și din acestea, multe 
cu un randament redus. în curtea 
S.M.T.-ului Filiași se întîlnesc și a- 
cum destule combine, prese de ba
lotat paie și batoze, mașini care tre
buiau să fie pe cîmp. Cum și-a înde
plinit planul de reparații S.M.T. Fi
liași, o spun faptele.

Dar și combinele care funcționează 
lucrează cu o productivitate scăzută. 
La Butoeșfi, cele patru combine au 
secerat și treierat toată ziua numai 
10 ha. Aceasta se datorește organi
zării defectuoase a muncii. Combi-

nele mergeau cu platformele pline 
de saci tocmai la capătul tarlalei, 
unde se aflau atelajele și cînfarul. 
Asemenea situații se întîlnesc și în 
alte unități. Datorită nefolosirii în
tregii capacități a utilajelor, precum 
și a timpului bun de lucru, pînă la 
data de 11 iulie în raionul Fi- 
liași nu s-a strîns recolta decît de 
pe 9 la sută din cele aproape 20 000 
ha cu grîu, ceea ce este mult sub po
sibilități. Dacă la 10 iulie în raionul 
Filiași ritmul mediu la recoltatul griu
lui și secarei a fost de 666 hectare, 
a doua zi el a scăzut la 328 ha. Pă
cat de grîul și secara care, în loc să 
ajungă în hambare, se scutură fără 
rost.

Timpul trumos, coacerea lanurilor 
de grîu și secară, ca și măsurile luate 
de consiliul agricol regional de a re
partiza raioanelor din nord încă a- 
proape 300 de combine, creează 
condiții dintre cele mai bune pentru 
intensificarea ritmului secerișului și 
treierișului în această zonă. Strînge- 
rea recoltei în timpul cel mai scurt și 
fără pierderi cere ca aceste posibi
lități să fie valorificate cu răspundere 
și cu mult mai mult simț gospodăresc, 
nu numai zi de zi, ci și oră de oră.

Victor DFLEANU 
coresp. „Scînfeii”

coase. Luni spre prînz, cînd lanu
rile s-au zvîntat, s-a început lu
crul cu combinele. „Pînă la sfîrși- 
tul acestei săptămîni — arăta tov. 
Constantin Marin, președintele 
Consiliului agricol regional Ploiești 
— avem condiții să terminăm se
cerișul. Forțe există. Este nevoie 
însă de mai multă organizare". In
tr-adevăr ritmul de strîngere a 
recoltei s-a intensificat. în zilele 
de 9 și 10 iulie, în raioanele Rm. Să
rat, Buzău și Mizil s-au atins vi
tezele planificate. Mai repede de
cît pînă acum s-a lucrat și in
lelalte raioane. Duminică seara 
procentul de recoltare a griului, pe 
regiune, ajunsese la 46,7 la sută, 
crescînd în două zile cu mai mult 
de 18 procente.

Constantin CAPRARU 
coresp. „Scînteii"

ce-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Fiecare oră 
de intirziere 
înseamnă pagubă

In regiunea Ploieș'i, deși du
minică a plouat, luni și marți s-a 
muncit cu spor pe tarlalele multor 
cooperative agricole de producție. 
Cooperatorii au ieșit la cîmp cu 
sutele, recoltînd grîul cu seceri și

CORIGENT! LA VACANȚA ȘCOLARĂ
........ -   - — -   — - - - -     -    -     - -' 

• Cel mai concludent certificat de sănătate • Citește cartea care urmează la rînd...

ANCHETA „SCÎNTEII" • Un „program bogat" la care puțini izbutesc să reziste

(Continuare în pag. a III-a) de luptă

Perspective noi Ia Oborul vechi

Vacanța, cel de-al patrulea „trimestru" școlar, înseamnă pentru 3 
milioane și jumătate de elevi odihnă și destindere după munca unui an, 
aer, soare, cîntec și voioșie. Tradiționalele tabere de pionieri și școlari 
și-au deschis de cîteva săptămîni porțile; șiruri lungi de școlari au por
nit să cutreiere țara, să cunoască frumusețile ei, realizările socialismului, 
locuri legate de trecutul

metodic, amănunțit, 
lui au participat pro-

«syWB

al poporului, de istoria partidului. 
Cum se înfățișează programul de 
vacanță, în ce măsură contribuie 
la reconfortarea și călirea elevilor, 
la îmbogățirea bagajului lor de cu
noștințe ? lată constatările unei 
anchete a redacției noastre.

Ajungînd la oricare din taberele 
de vară ale elevilor, așezate în 
cele mai pitorești locuri din țară, 
te impresionează în primul rînd as
pectul plăcut și vesel al acestor 
mici așezări estivale. Peste tot te 
întîmpină copii vioi și zburdalnici, 
al căror „bronz" e un atestat de 
sănătate mai concludent decît ori
ce certificat medical.

Dar, chiar și după o scurtă vi
zită în aceste tabere, se impune și 
o a doua constatare : daca de la an 
la an sînt evidente progresele în 
asigurarea unor condiții materiale 
tot mai bune, nu în aceeași măsu
ră sporesc inventivitatea și fante
zia celor răspunzători de organiza
rea programelor de vacanță : di
recția de resort din Ministerul Invă- 
țdmîntului, secțiile de învățămînt ale 
sfaturilor populare, organizațiile 
U.T.M.

La Bobicești (raionul Balș), prof. 
Mircea Nicolaescu încerca să ne 
convingă că impresia despre mo
notonia din tabără este neînteme
iată.

— Mă miră că elevii v-au spus 
că se plictisesc. Noi am întocmit

un program 
la alcătuirea 
Șesori, instructori de pionieri, acti
viști U.T.M.

— Ați cerut și părerea copiilor ?
— A elevilor ? Nu știm noi 

vor ei ?
E rău cînd crezi că le știi 

toate, mai ales cînd realitățile 
rată contrariul. Din păcate, 
multe tabere programele 
anoste.
distracțiile pot fi... plicticoase, dacă 
nu se valorifică din plin toate 
posibilitățile pe care le oferă va
canța, dacă aceleași programe 
se repetă la infinit. La tabăra 
din Vălenii de Munte se prevede : 
dimineața — jocuri sportive, iar 
după-amiaza — scurte plimbări. 
Atît. și nimic mai mult. La Șoi- 
mul-Bușteni se înscriu în program 
pînă și trimiterile de scrisori aca
să sau la prieteni, ba chiar și jo
cul de cărți „Popa prostul"... Se 
vede că tovarășii de 
fundă organizarea 
atrăgătoare, pregătirea lor, 
programare rigidă, măruntă, a u- 
nor activități și a timpului copii
lor. O asemenea practică poate fi 
comodă pentru organizatori, dar 
nu face copiilor vacanța mai plă
cută și nu poate compensa lipsa 
de imaginație.

Programele artistice nu sînt nici 
ele totdeauna la înălțime. în seria 
trecută, la tabăra din Năvodari au 
poposit școlari din clasele I—IV. 
Timp de 14 zile petrecute aici, co
piii au văzut numai două specta-

ce

pe 
a- 
în 

tabere programele sînt 
Organizatorii uită că și

aici con- 
unor acțiuni 

cu o

cole de păpuși și trei filme, prin
tre care „Elena din Troia“.

— E potrivit un asemenea film ?
•— In școală se face istorie antică, 

ne-a răspuns tov. Ilie Prică, di
rectorul educativ al taberei. 
piii au prilejul să învețe astfel 
și în vacanță.

E adevărat, și din filme se 
te învăța, dar nu dintr-un aseme
nea rebut cinematografic, care 
nu are nimic comun cu istoria și 
cel mult poate strica gustul artis
tic în formare al micilor specta
tori.

E'orința firească a copiilor de a 
citi o carte interesantă, de a-și pe
trece timpul în tovărășia eroilor 
preferați nu e peste tot satisfă
cută. Bibliotecile taberelor de pe 
litoral sau din regiunea Ploiești 
n-au fost dotate anul acesta cu 
noutăți editoriale. La tabăra „Schi- 
ori“ din Sinaia am întîlnit o prac
tică de domeniul anecdotei. La în
ceput de serie, într-o anumită 
după-amiază, tinerii oaspeți tre
buie să treacă pe la bibliotecă unde 
i se repartizează fiecăruia cîte o 
carte. Nu cea pe care vrea s-o ci
tească, ci cartea care urmează la 
rînd în raft...

Peripeții nedorite ale vacanței 
ne-au semnalat și alți profesori.

— Nu o dată am văzut grupuri 
de elevi, chiar la ore tîrzii, aștep- 
tînd pe peronul Gării de Nord ple
carea trenului — ne-a spus 
prof. Grigore Uescu, din Capitală.

(Continuare în pag. a Il-a)
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INSTANTANEE

NU-I VORBA
DE GANGURI

Am 
poale 
spui că-i vorba de o „proble
mă". Dacă îi spui: 
ușa", el n-o închide. Dacă ii 
spui însă: „ce facem cu pro- 
hlema ușii e imediat con
vins și se simte obligat s-o în
chidă.

un cunoscut care nu 
rezolva nimic pînă nu-i

„închide

„o problemă", de

început al orică- 
esle să vezi dacă 
este cu adevărat

★
Ca orășean, din copilărie 

mi-a plăcut să scurtez drumul 
prin ganguri. De tapt însă, in 
cele de mai jos. nu-i vorba de 
ganguri.

E vorba de 
un principiu.

Punctul de 
tei schimbări 
schimbarea
necesară, dacă te duce la mai 
bine. înainte de a schimba un 
lucru, cauți să ghicești ce-a 
avut in vedere cel dinaintea 
ta.

Vechiul pasa/ de peste drum 
de clădirea telefoanelor s-a 
îmbogății recent cu un com
plex de unități ale cooperației 
meșteșugărești. Ne fusese lău
dat, cu multă vreme înainte, ca 
o unitate ce va fi model. De
verul nu e grozav și nici ser
viciul. dar pare-se că nu func
tionarea pi adică a intere
sat atît. cît instalarea unui ma
re și banal panou care astupă 
vizibilitatea pasajului. Alita lu
cru avea și pasajul acesta, o în
sușire elementară a unui pasaj 
aflat în linie dreaptă : vedeai de 
Ia un capăt la altul. Acum, un 
panou violent mozaical, împo
dobit cu alămuri și sticle, cu în
demnul „Apelați la Serviciile 
Cooperației meșteșugărești" și 
cu tot felul de inscripții astupă 
vederea.

Modest, locul de trecere se 
află între clădiri de piatră și 
avea în centru o balustradă de 
piatră, mărginind scara care te 
duce spre pasajul inferior. Ba
lustrada a fost acum acoperită, 
parte cu metal alb. parte cu 
mozaic — se pare că imbinarea 
dintre mozaic, lemn șl metal 
cu cit e mai nepotrivită, cu atil 
fascinează mai tare pe unii de
coratori. părîndu-li-se moder
nă — și s-a dobîndit astfel un 
remarcabil efect de „negli/en- 
tă cu luciu".

Sergiu FĂRCAȘAN

(Continuare în pag. a III-a)
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Contribuția României 
ia victoria asupra fascismului

In istoria partidului clasei muncitoare și a poporului nos
tru insurecția armată antifascistă din august 1944, participa
rea României la războiul antihitlerist au înscris pagini de ne
pieritoare glorie. Acestor momente istorice de o însemnătate 
deosebită în viața poporului nostru le sînt consacrate două 
volume ieșite zilele acestea de sub tipar în Editura politică: 
„CONTRIBUȚIA ROMÂNIEI LA VICTORIA ASUPRA FASCIS
MULUI" și „ARMATA ROMANA IN RĂZBOIUL ANTIHITLE
RIST". Volumele prezintă interes pentru cercurile cele mai 
largi de cititori, dornice să cunoască cit mai bine eroica 
luptă desfășurată de poporul nostru, sub conducerea parti
dului, pentru libertate și o viață mai bună.

Volumul „Contribuția României 
la victoria asupra fascismului" 
înmănunchează comunicările rea
lizate în colaborare de Academia 
R.P.R., Institutul de istorie a parti
dului de pe lîngă C.C. al P.M.R. și 
Ministerul Forțelor Armate ale 
R.P.R., *) care au fost prezentate 
de delegația română la Conferin
ța științifică de la Moscova din 
14—16 aprilie 1965 închinată îm
plinirii a două decenii de la vic
toria asupra Germaniei fasciste.

Rod al unei îndelungate munci 
de cercetare întreprinse în arhi
vele din țară și în cele din străină
tate, comunicările abordează as
pecte esențiale ale evenimentelor 
petrecute în România în anii 
1940—1945 : mișcarea de rezistență 
antifascistă, insurecția armată, 
participarea armatei române la 
războiul antihitlerist, contribuția e- 
conomică a României în acest răz-
boi.

Ca un fir roșu străbate prin în
tregul volum lupta eroică a forțe
lor patriotice populare și în primul 
rînd a clasei muncitoare, în frunte 
cu comuniștii, împotriva fascismu
lui și a războiului antisovietic, 
pentru apărarea independenței na
ționale.

Pe baza unei bogate documen
tări, în mare parte inedite, este 
prezentată dezvoltarea mișcării de 
rezistență antifascistă în anii dic
taturii fasciste, mișcare ce a cu
prins pe lîngă clasa muncitoare, 
păturile cele mai diferite ale popu
lației — țărănimea, intelectualita
tea, meseriași, funcționari, care 
vedeau în cotropitorii hitleriști 
dușmanul neîmpăcat al intereselor 
naționale. Chiar cercuri importante 
ale burgheziei, lovite în interesele 
lor de înfeudarea țării Germaniei 
hitleriste, aveau atitudine potriv
nică față de alianța cu aceasta. 
Ciuntirea teritoriului țării prin dic
tatul de la Viena, teroarea 
fascistă, jaful practicat de hi
tleriști au dat naștere de la început 
stărilor de spirit antihitleriste, care 
au crescut și s-au czcentuat pe 
măsura desfășurării războiului, 
luînd cele mai diverse forme de 
luptă contra dictaturii fasciste.

In volum își găsește oglindire 
vasta activitate politică și orga
nizatorică desfășurată de partidul 
comunist în vederea pregătirii ac
țiunii de răsturnare a dictaturii 
fasciste, activitate ce s-a concre
tizat în întărirea rîndurilor parti
dului, realizarea unității de acți
une a clasei muncitoare prin în
chegarea Frontului Unic Muncito
resc, făurirea unei largi coaliții a 
tuturor forțelor politice care se 
pronunțau pentru răsturnarea dic
taturii fasciste și scoaterea țării

•) „Insurecția armată antifascistă din 
august 1944 și participarea României la 
înfrîngerea Germaniei hitleriste. În
semnătatea lor în istoria poporului ro
mân" de Ion Popescu-Puțuri, Gheorghe 
Zaharia, g-ral-maior în rezervă, Iîie 
Rădulescu ; „Cercetarea istoriei mișcă
rii de rezistență antifascistă din Româ
nia" de prof. univ. Valter Roman, cer
cetător științific Vladimir Zaharescu, 
col. Aurel Petri •, „Cercetarea arhivisti
că privind participarea armatei române, 
umăr la umăr cu armata sovietică, la 
războiul antihitlerist" de g-ral-maior 
Constantin Popa, col, Leonida Ion, lt.- 
col Leonida Loghin ; „Rezultatele cer
cetării științifice cu privire la contribu
ția economică a României in războiul 
antihitlerist" de prof. univ. N. N. 
Constantinescu, col. Vasile Anescu.

din războiul hitlerist, constituirea 
unor forțe înarmate ale clasei 
muncitoare — formațiunile de lup
tă patriotice, atragerea armatei 
de partea forțelor antihitleriste, 
întreaga desfășurare a evenimen
telor din august 1944 — sublinia
ză autorii — a confirmat în mod 
strălucit justejea liniei politice a 
partidului comunist, care, ținînd 
seama de starea de spirit a po
porului, de interesele contradic
torii ale diferitelor categorii și 
grupări sociale și politice, de e- 
volutia raportului de forțe, folo
sind condițiile politice internațio
nale favorabile create de desfă
șurarea războiului antihitlerist, de 
victoriile strălucite ale armatei 
sovietice, a reușit să realizeze o 
largă coaliție de forțe, să asigure 
victoria insurecției armate. Prin

aceasta, experiența țării noastre 
a demonstrat, o dată în plus, ro
lul hotărîtor al forțelor interne în 
revoluție.

Este reliefată însemnătatea de
osebită pe care a avut-o insurec
ția armată atît prin influența ei 
imediată asupra desfășurării răz
boiului antifascist, cît și prin con
secințele de perspectivă, ca înce
put al revoluției populare.

Volumul prezintă în continuare 
principalele rezultate ale muncii 
de cercetare privind participarea 
armatei române alături de armata 
sovietică la războiul împotriva 
Germaniei hitleriste. Parcurgînd 
volumul, cititorul își poate da sea
ma de amploarea efortului Româ
niei în războiul antihitlerist. Numă
rul militarilor români pe frontul 
antihitlerist s-a ridicat la peste 
360 000.

Efortul economic și financiar al 
poporului român pentru susținerea 
frontului antihitlerist a fost, de a- 
semenea, substanțial, cerînd o 
extraordinară încordare a tuturor 
forțelor poporului.

Un bogat material documentar 
cu privire la efectivele armatei 
române participante la războiul 
antihitlerist în perioada 23 August 
1944—12 mai 1945 — rezultat al 
unei serioase investigații In Arhi
vele Marelui Stat Major — vine să

AU CUVÎNTUL
INSTITUȚIILE VIZATE

LA „ȘABLONUL
CULINAR"___ i

Numai indicații ?

Armata română în 
antihitlerist

completeze cunoștințele de pînă 
acum referitoare la aportul po
porului român la victoria asupra 
fascismului. Conținutul volumului 
este îmbogățit prin numeroasele 
facsimile după documente — 
multe inedite — hărți privind des
fășurarea insurecției și operațiu
nile de pe frorit, fotografii, planșe.

Prin nivelul de tratare și bogă
ția documentării, volumul repre
zintă o contribuție valoroasă la 
studiul istoriei contemporane a 
României.

Georgeta OANCEA 
Col. Constantin NICOLAE 
șef de sector la Institutul de 
istorie a partidului de pe lîngă 
C.C. al P.M.R.

războiul

„Armata română în războiul an
tihitlerist" este titlul unei bogate 
culegeri de articole memorialisti
ce, care au fost publicate în dife
rite ziare și reviste de luptători din 
formațiunile de luptă patriotice, 
participanți la insurecția antifas
cistă din august 1944, generali și 
ofițeri care au comandat unități și 
mari unități române în luptele îm
potriva Germaniei hitleriste.

Autorii redau cu plasticita
tea și pasiunea unor oameni 
ce au trăit evenimentele pe 
care le relatează acțiunile duse 
de formațiunile patriotice și osta
șii armatei române împotriva ocu- 
panților hitleriști. In articolele care 
evocă principalele lupte insurecțio
nale din interiorul și zonele orașe
lor sau regiunilor București, Ploiești, 
Valea Prahovei, Dobrogea, Brașov, 
Turnu Severin, Orșova, Călărași, 
Cerna Vodă, Timișoara, Arad, 
Giurgiu și altele, se arată cum au 
fost dezarmate și capturate sau 
nimicite forțele hitleriste din par
tea centrală, de sud-est, sud și 
sud-vest a țării (Muntenia, Olte
nia, Dobrogea, Banat și sudul 
Transilvaniei), în timp ce trupele 
sovietice, care nimiciseră gro
sul forțelor grupului de armate 
german „Ucraina de sud" în bătă

lia de pe frontul Iași-Chișinău, își 
continuau înaintarea pe teritoriul 
României.

In continuare, culegerea înmă
nunchează articole ce se referă la 
luptele duse de ostașii români, 
cot la cot cu ostașii sovietici, pen
tru eliberarea părții de nord-vest 
a României, și dincolo de granițele 
ei, pe teritoriile Ungariei și Ceho
slovaciei pînă la victoria finală 
împotriva Germaniei fasciste.

Din conținutul lucrării se dega
jă cu pregnanță faptul că la baza 
succeselor obținute de trupele 
noastre a stat în primul rînd ca
pacitatea Partidului Comunist Ro
mân d'e a concepe și realiza insu
recția armată din punct de vede
re politic și militar. Sprijinindu-se 
pe forța socială fundamentală 
— clasa muncitoare, unită în Fron
tul Unic Muncitoresc — partidul co
munist a mobilizat în luptă masele 
largi ale populației ; folosind con
tradicțiile din sînul claselor domi
nante, el a atras în acțiune aliați 
vremelnici din rîndul burgheziei 
și monarhia, realizînd o largă coa
liție de forțe, criteriul de bază al 
acestei alianțe fiind participarea 
la lupta de eliberare a țării.

Din punct de vedere militar, 
este relevată iscusința în îndepli
nirea concepției insurecționale de 
zdrobire a trupelor hitleriste din 
interiorul țării și, concomitent, de 
sfărimare a încercărilor de pă
trundere a altor forțe inamice de 
peste granița de vest și de sud- 
vest a țării și din partea de nord 
a Transilvaniei, de împiedicare a 
unor resturi ale trupelor hitleriste 
de a ieși din țară.

Parcurgînd volumul, cititorul 
poate cunoaște acțiunile operati
ve și tactice duse de marile uni
tăți române. Rezistența înverșunată 
a trupelor hitleriste pe teritoriul ță
rii și apoi dincolo de hotarele ei, 
păminturile desfundate de ploi din 
stepa ungară, barierele munților 
Cehoslovaciei troieniți de zăpadă 
nu au putut stăvili înaintarea 
impetuoasă și voința neclintită 
de a învinge a luptătorilor ro
mâni, animați de patriotism fier
binte, de hotărîrea nestrămutată de

a contribui la înfrîngerea Germa- I 
niei hitleriste.

Fapte eroice sînt presărate a- I 
proape în fiecare articol. Ele dau I 
o imagine asupra epopeii erois- | 
mului de masă și individual al B 
ostașilor noștri în războiul antifas- 9 
cist, asupra calităților morale și R 
de luptă ale Armatei române.

Articolele înfățișează coope- I 
rarea strînsă dintre trupele ro- | 
mâne și trupele sovietice pe fron- M 
tul antihitlerist, luptele în cursul I 
cărora, prin eroismul comun, s-a B 
cimentat frăția de arme dintre ■ 
poporul român și poporul sovietic. |

Lucrarea pune în lumină spriji- | 
nul dat de populație luptătorilor B 
români în timpul insurecției ar- B 
mate și al acțiunilor pentru zdro- H 
birea ofensivei inamice din sep- | 
tembrie 1944 în Banat, Crișana și a 
în centrul podișului Transilvaniei, | 
ca și sprijinul dat trupelor româ- | 
ne și sovietice în lupta pentru eli- I 
berarea părții de nord a Transjl- B 
vaniei.

Materialele cuprinse în culege
re redau, de asemenea, capacita
tea organizatorică și de conduce
re a cadrelor militare de coman
dă, concretizată în concepția ope
rațiilor și luptelor elaborată de 
comandanții de armate, corpuri și 
divizii, în acțiunile de pe Tisa, de 
la Budapesta, din masivele mun
toase. Capacitatea organizatorică 
și de comandă a cadrelor armatei 
române a fost însoțită în perma
nență de vitejia și spiritul lor de 
sacrificiu. Cei peste 5 000 de ofi
țeri și generali căzuți în lupte și 
tot atîția subofițeri constituie o 
confirmare a eroismului lor.

Lucrarea „Armata română în 
războiul antihitlerist" îmbogățește 
cunoașterea participării României 
la războiul antihitlerist, slujind 
deopotrivă la educarea patriotică 
a maselor, la cultivarea tradițiilor 
de luptă ale poporului nostru.

Lt. col. Ilie PETRE
cercetător științific la Institutul 
de istorie a partidului de pe 
lîngă C.C. al P.M.R.
Lt. col. Matei DUMITRU 
din secția studii istorice a 
Marelui Stat Major

în articolul cu titlul de 
mai sus, publicat în 
„Scînteia" nr. 6 627, se 
punea în fața forurilor 
de resort problema im
primării unui puternic 
spirit de combativitate 
împotriva mentalităților 
înapoiate și a atitudinilor 
șablonarde din alimentația 
publică, ca și cerința de 
a se crea în aceste uni
tăți un climat propice 
dezvoltării inițiativei, for
melor avansate de co
merț, prin extinderea o- 
perativă, pe scară largă, 
a experienței pozitive.

Recunoscînd temeinicia 
celor arătate de ziar, răs
punsul Direcției alimen
tației publice din Minis
terul Comerțului Interior 
informează că „articolul a 
fost prelucrat cu condu
cerile organizațiilor res
pective". Că s-a luat a- 
ceastă măsură — e bine. 
Ne întrebăm însă : de ce 
numai cu organizațiile 
vizate, de vreme ce se 
știe bine că lipsurile a- 
mintite sînt proprii mult 
mai multor unități de a- 
limentație publică ? Și a- 
poi, era pusă în discuție 
o problemă de principiu : 
cum să se deșablonizeze 
activitatea în acest sec
tor. N-ar fi meritat a- 
ceastă problemă o dezba
tere mai largă, mai a- 
profundată, care să ducă 
la rezultatele de multă 
vreme așteptate de con
sumatori ?

Este adevărat că în 
răspuns se mai amintește 
de existența unor brigăzi 
ale M.C.I. care, analizînd

situația în șapte regiuni 
cu trasee turistice, ur
măresc și ridicarea nive
lului activității in ali
mentația publică. Dar în 
restul regiunilor, cind se 
vor lua asemenea măsuri?

Scrisoarea adresată zia
rului, în urma aceluiași 
articol, de Direcția co
mercială a Sfatului popu
lar al Capitalei con
firmă că „într-un număr 
însemnat de unități se 
mențin încă meniuri șa
blon". Ce s-a întreprins? 
Au fost organizate dez
bateri cu toți șefii bu
cătari și personalul care 
lucrează în bucătăriile și 
centrele de fabricație ale 
TAPL-ului București, 
aspectele semnalate s-au 
discutat în unitățile de 
desfacere, s-au dat indi
cații cu privire la spori
rea numărului de prepa
rate culinare. După cite 
știm, asemenea indicații 
s-au mai dat de multe 
ori în cursul ultimilor 
ani. Ce garanție există 
că măcar de astădată 
vor fi respectate ? O mă
sură în acest sens, care 
ar putea stimula inițiati
va lucrătorilor, ar fi sim
plificarea evidențelor 
procesului de producție 
din bucătării, ca și aceea 
a stabilirii prețurilor. 
Din păcate, însă, din a 
doua jumătate a lunii 
mai, cind a apărut arti
colul, aceste posibilități 
— așa cum ni se anun
ță în scrisoarea de răs
puns — continuă să fie 
analizate, studiate. Pe 
cind soluționarea ?

bunurilor respective. Pe
riodic, se analizează cu 
uzina „Electronica" situa
ția aprovizionării cu pie
se de schimb și se stabi
lesc măsurile necesare 
pentru înlăturarea greu
tăților semnalate pe par
curs.

în continuare, scrisoa
rea informează că se ține 
o permanentă legătură cu 
Ministerul Comerțului In
terior și cu ICRM pentru 
ca piesele primite din im
port să fie repartizate și 
livrate operativ uniunilor 
regionale ale cooperative
lor meșteșugărești. De a- 
semenea în depozitul 
UCECOM s-au creat 
stocuri de rezervă de pie
se de schimb la reperele 
principale, acestea fiind 
distribuite uniunilor re
gionale pentru reparațiile 
solicitate și pentru satis
facerea unor cereri supli
mentare.

Pentru înlăturarea lip
surilor și în scopul îm

bunătățirii muncii de a- 
provizionare în cooperati
ve, s-au organizat dife
rite consfătuiri și schim
buri de experiență și s-au 
făcut instructaje în aceas
tă privință. Totodată, a 
fost intensificat controlul 
pe teren la uniunile re
gionale, iar acestea, la 
rîndul lor, și-au intensifi
cat munca de îndrumare 
și control în cooperative.

UCECOM a întocmit un 
plan de control și îrv'. 
mare a unităților dy de
panare radio și televiziu
ne din întreaga țară, plan 
care se află în curs de 
desfășurare.

Cumpărătorii nădăjdu
iesc că măsurile bune, 
promise de UCECOM, se 
vor aplica cu perseve
rență, că se va asigura, in 
toate unitățile cooperației 
meșteșugărești din țară, o 
deservire promptă, conști
incioasă și atunci cind e 
vorba de mărfuri în ter
men de garanție.

T E A T R E
Teatrul Mic : (Str. C. Miile nr. 16) : Doi pe un ba

lansoar (orele 20). Teatrul satirlc-muzical ,,C. Tănase" 
(grădina Boema) : Veselie la 174 (orele 20). Circul de 
stat : Spectacol excepțional (orele 20). Teatrul de vară 
din parcul „N. Bălcescu" : Concert-spectacol prezentat 
de un ansamblu din R. P. Polonă (orele 20). Teatrul 
de vară din parcul Herăstrău : Mam-zelle Nltoiiche 
(spectacol prezentat de Teatrul de stat de operetă — 
orele 20).

CINEMATOGRAFE

Corigenti la vacanta școlara
(Urmare din past. I-a)

Propun ca In contrele de maximă a- 
glomerafie, cum este Bucureștiul, 
tă se amenajeze puncte de tranzit, 
de preferință în localurile unor 
școli, în care elevii să se poată o- 
dihni peste noapte sau pînă la con
tinuarea călătoriei.

Mai mulți părinți ne-au relatat 
că personalul din gări sau de la 
bazele de transporturi nu se poartă 
cîteodată cu solicitudinea cuvenită 
față de copii. In drum spre Cheia, 
în seara de 4 iulie, la orele 22,55, 
au sosit în gara Mîneciu-Ungureni 
150 de elevi din Bacău. Cu toate că 
de la București li se comunicase 
că au asigurat transportul mai de
parte, șeful gării a suspendat cursa 
obișnuită. Copiii au stat în stație 
pînă a doua zi dimineața, în timp 
ce inițiatorul acestei măsuri s-a 
dus, probabil, liniștit acasă să se 
culce. Pentru a ajunge din gara 
Pietroșița (raionul Tîrgoviște) la 
tabăra de la Gîlma și invers — ne 
informează prof. Victoria Matache 
— în zilele de început și sfîrșit de 
serie oaspeții nu au la dispoziție 
decît un singur autobuz. Majorita
tea copiilor sînt nevoiți să parcurgă 
această distanță pe jos. Cu toate 
solicitările făcute, conducerea 
I.R.T.A.-Pucioasa nu și-a onorat o- 
bligația de a asigura transportul 
țevilor în vacanță, limitîndu-se 
(doar- la promisiuni. Uneori, grupu

rilor de elevi plecați în excursie 
li se repartizează locuri în vagoane 
diferite, provocîndu-se astfel greu
tăți celor care-i însoțesc.

Transmitem aceste constatări or
ganelor de resort ale Ministerului 
Transporturilor și Telecomunica
țiilor.

★
Din cele aproape 3 luni de va

canță, elevii petrec, de regulă, în 
tabere, în excursii sau drumeții 
doar 20 sau 30 de zile. Pentru res
tul vacanței s-au amenajat tabere 
locale și cluburi școlare. Din păca
te, multe au soarta cenușăresei.

După cum ne-a relatat prof. Ni- 
colae Vlad, șeful secției de învă- 
țămînt a Sfatului popular regional 
Argeș, anul trecut, în taberele lo
cale, în loc de activități recreative, 
de sport, de plimbări în aer liber, 
elevii ascultau una după alta, con
ferințe și expuneri. E clar că pînă 
la urmă se plictiseau repede și 
ocoleau cu grijă „programul" de 
tabără. „De aceea — a adăugat 
interlocutorul nostru — am hotă- 
rît că e bine să organizăm doar 
15—20 de tabere în fiecare raion, 
dar să le asigurăm un program, bo
gat".

Să vedem cum arată în realitate 
un asemenea „program bogat". La 
taberele locale din comunele Bog- 
dănești. raionul R.m. Vîlcea. Teas- 
cu, raionul Craiova, sînt pre
văzute mai ales „acțiuni de came

ră" : lecturi în bibliotecă, ur
mate de întrebări și răspunsuri, 
care amintesc mai degrabă lecții
le obișnuite de limba română. Ca 
să nu mai spunem cît e de neinspi
rată ideea ca în plină vară să-i a- 
duni pe copii între patru pereți. 
Cît privește „activitățile" în aer 
liber, ele cuprind vizite în 
grădina de zarzavat și în sectoa
rele zootehnice ale cooperativei a- 
gricole de producție — pe care, 
după cît se pare, elevii le cunosc 
mai bine chiar decît unii organi
zatori. Nu e de mirare că, dintre 
cei aproximativ 240 de elevi ai fie
cărei școli, au rezistat pînă la urmă 
acestui „program bogat" doar 
20—30. La Vîlsănești, în raionul 
Balș, organizatorii au fost mai 
inventivi. Au înscris în pro
gramul de tabără competiții de 
șah, volei, fotbal. S-a uitat însă un 
mic amănunt : că fotbal și volei 
se joacă cu mingea, iar pentru șah 
e nevoie de piese. Lipsește, cum se 
zice, „materialul sportiv".

E de la sine înțeles că asemenea 
tabere locale devin o formalitate 
de care nimeni nu are nevoie.

★
Unii dintre cei cu care am stat 

de vorbă sînt înclinați să explice 
deficiențele semnalate prin faptul

că nu există un regulament de 
funcționare a taberelor. Poate să 
fie și așa. Dar nu mai puțin ade
vărat est.e că în organizarea tabe
relor se valorifică prea puțin ex
periența pedagogică a cadrelor di
dactice care au dovedit inițiativă 
și fantezie în organizarea activi
tății cu elevii. Tocmai de aceea 
este necesar ca prin consultarea 
celor mai pricepuți educatori să 
se folosească pe timpul vacanței 
formele de activitate potrivite 
vîrstei și preferințelor elevilor, 
care să le stimuleze curiozitatea, să 
le cultive aptitudinile fizice și inte
lectuale, dorința de a-și pune în 
valoare calitățile în întreceri spor
tive, artistice cu colegii de tabără. 
Adoptarea acelor forme și metode 
care se bucură de participarea ti
nerilor va contribui la îmbogăți
rea programelor de tabără, evi- 
tind monotonia, activitățile rigide 
ce nu-și au locul în rîndurile 
vîrstei tinere.

în acest scop ar fi bine ca și 
publicațiile de tineret să acorde 
în paginile lor un spațiu mai larg 
popularizării experienței pozitive 
a unor colective didactice și orga
nizații de tineret privind organi
zarea vacanței elevilor într-un 
mod interesant și recreativ.

Anchetă realizată de : Florica DINULESCU, 
Aurelia GOLIANU, Mihai IORDANESCU, Mihai 
VASILE

PRESA Șl „TELEGARII" POȘTEI

Difuzarea va cîștiga 
in operativitate

Raidul-anchetă cu ti
tlul de mai sus, publicat 
în „Scînteia" nr. 6 639, 
semnala o serie de defi
ciențe în difuzarea pre
sei.

Direcția generală a 
poștelor și telecomunica
țiilor — se spune în răs
punsul pe care aceasta 
l-a adresat ziarului — a- 
nalizînd deficiențele sem
nalate a hotărît ca pînă la 
15 iulie a.c. să se reanali- 
r.er.e. modul de îndrumare 
a presei pentru toate loca
litățile din țară și să se 
facă corecturile necesare 
acolo unde există posibi
lități ca ziarele să ajun
gă mai devreme la oficii. 
S-au luat măsuri de 
respectare strictă a tim
pilor de control pre- 
văzuți pentru recepționa- 
rea, preluarea și distri
buirea presei, iar acolo 
unde este posibil, de re
ducere a acestora.

Pentru îmbunătățirea 
difuzării presei în mediul 
rural, pe lîngă unele mă
suri de mecanizare a cir
cumscripțiilor rurale s-a 
revăzut, în comun cu 
Centrocoop, normele de

lucru privind desfacerea 
presei prin cooperative, 
elaborîndu-se noi instruc
țiuni care stabilesc răs
punderi mai precise atît 
pentru unitățile P.T.T.R., 
cît și pentru cele ale co
operației de consum.

S-a amintit mai sus 
și despre unele mă
suri prevăzute de Cen
trocoop. Mai amănunțit 
acestea sînt arătate în 
însuși răspunsul Centro- 
coopului. între altele, 
sîntem informați că apa
ratul Oficiului difuzării 
cărții din Centrocoop și 
organele centrale care se 
deplasează pe teren vor 
controla și indruma în
deaproape activitatea de 
difuzare a presei prin u- 
nitățile cooperației de 
consum.

Măsuri pe linia difuză
rii operative a presei s-au 
angajat să ia și Direc
țiile regionale P.T.T.R. 
Iași, Oltenia, Maramureș, 
Direcția regională C.F.R. 
București, Oficiul special 
Poșta Centrală, Uniunea 
regională a cooperative
lor de consum Oltenia.

| Un angajament de onoare:?
1 TERMENUL OE GARANȚIE
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Măsuri încurajatoare
După cum s-a semna

lat într-o rubrică anteri
oară, UCECOM nu a dat 
cititorilor un răspuns 
satisfăcător în urma pu
blicării articolului „Un 
angajament de onoare 
— termenul de garanție". 
Insușindu-și critica a- 
dusă de ziar cu privire 
la seriozitatea răspunsu
rilor ce trebuie adresate 
presei, UCECOM ne tri
mite — de astă dată sub 
semnătura unui vicepre
ședinte — o scrisoare cu- 
prinzînd amănunțit măsu

rile luate pentru repara
rea obiectelor în termen 
de garanție.

întrucît una din pro
blemele principale este 
asigurarea pieselor de 
schimb necesare, depozi
tul UCECOM a organizat 
magazii separate de ase
menea piese. In același 
timp, se preiau de la 
ICRM București și de la 
uzina „Electronica" pie
sele de schimb pentru re
parațiile ce se fac în ter
menul de garanție înainte 
de punerea în vînzare a

Laleaua neagră — film pentru ecran panoramic : Pa
tria (completare A cui e vina) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 
21,30. . Intîlnire la Ischia — cinemascop : Republica
(completare Spre cer) — 8,30; 10,45; 13,15; 16; 18,45; 21,15, 
București (completare Elevul de serviciu) — 9,15;- 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,15, Arenele Libertății (completare O 
călătorie spre inima Reșiței) — Parcul Libertății — 
orele 20,30, Grădina „Progresul" (completare Elevul de 
serviciu) — str. Ion Vidu nr. 5 — orele 20,30, Excel
sior (completare Melodiile străzi* — cinemascop) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19, 21,30, Grivița (completare Melodiile 
străzii — cinemascop) — 10, 12.30; 15; 17.30; 20, Modern 
(completare O călătorie spre inima Reșiței) — 9; 11,30; 
14: 16,30; 19; 21,30. Un lucru făcut la timp : Luceafărul 
(completare Elevul de serviciu) — 9,30; 11,45; 15; 16,15; 
18,30; 20,45, Festival (completare A cui e vina) — 9.15; 
11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15: la grădină — Pasajul 
Eforie — orele 20,30, Expoziția realizărilor economiei 
naționale a R.P.R. (completare A cui e vina) — Piața 
Scînteii — orele 20,30, Feroviar (completare A cui e 
vina) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30. Hamlet — cinema
scop : Carpați — 10; 13; 16,30: 19,30. Cum se reușește in 
dragoste : Capitol (completare Mîine începe azi) — 9; 
11,30; 14: 10,30; 19: 21,15; la grădină — orele 20.30. F1O- 
reasca (completare Caii arabi) — 11; 14; 16; 18,15; 20.30, 
Flamura (completare 180 de zile în Atlantic) — 10; 
12.15: 16; 18,15; 20.30. Winnetou — cinemascop : Victo
ria (completare Drumuri) — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 21. 
Pace noului venit: Central — 10,15; 12,15; 14,15: 16,15; 
18,15; 20,30. Jungla tragică : Lumina — 9.15; 11,45; 14; 
16,15; 18.30; 20,45. Flacăra — 15,45; 18: 20,15, Grădina 
..Tomis" (completare Sport nr. 3/1965) — Calea Văcă
rești nr. 21 — orele 20.45. De doi bani violete : Union 
(completare La cel mai înalt nivel) — 15,30; 18; 20,30. 
Program pentru copii : Doina (orele 10 dimineața). 
Umbrelele din Cherbourg: Doina — 11,30; ■ 13,45; 16; 
18,15; 20.30. Valurile Dunării : Grădina ..Doina" (Str. 
Doamnei nr. 9) — orele 20,30. Oltenii din Oltenia — 
Melodiile străzii — La cel mai înalt nivel — 180 de 
zile în Atlantic — Sport nr. 3/1965 : Timpuri Noi — 
10—21 în continuare. Nuntă cu peripeții : Giulești 
(completare Mîine începe azi) — 16; 18,15; 20,30. Arena 
circului : Cultural (completare Pictînd natura) — 16; 
18,15; 20,30 Fiul căpitanului Blood — cinemascop : în
frățirea între popoare (completare Bun gust... gust 
hun) — 10,30; 15,45; 18; 20,15 Miorița (completare O 
călătorie spre inima Reșiței) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45. Cînd Martin avea 14 ani : Dacia (comple
tare Pionieria nr. 3/1965) — 9,15—21 în continuare. 
Neamul Șoimăreștilor — cinemascop (ambele serii) : 
Buzești (completare Șopîrle) — 15,30; 18,30; la grădină
— orele 20,30, Populai (completare Laminorul de țevi)
— 10,30; 16,15; 19,30. Alerg după o stea : Crîngași — 
16: 18,15: 20,30. Bădăranii : Bucegi (completare La ho
tarul a două lumi) — 10; 12,15; 16; 18,30; la grădină — 
orele 20,30. Spre culmi : Unirea — 16: 18,15; la grădină
— orele 20,30, Colentina — 15; 17; 19; 21: la grădină —
orele 20,30. Săritură în întuneric : Tomis (completare 
Sport nr. 3/1965) — 9,30; 11,45; 14: 16,30: 18,45, Volga
(completare 180 de zile în Atlantic) — 9,45; 12; 14,15; 
.16,30; 18.45; 21. Doi băieți ca pîinea caldă : Vitan (com
pletare Oltenii din Oltenia) — 16; 18; 20. Scaramouch*
— cinemascop : Munca (completare Acolo unde Carpa- 
ții întîlnesc Dunărea — cinemascop) — 10,30; 14; 16,30; 
19; 21,15. Hochelștii — cinemascop : Arta (completare 
Soare în sticlă) — 18; 18,30. Roșu și negru — ambele 
serii : Moșilor — 15,30: 19,15; la grădină — orele £ 30. 
Ianoșik — cinemascop (ambele serii) ; Cosmos — 1? ’5; 
19,45. Animalele : Viitorul (completare Sport nr. 3/1965)
— 16; 18,15; 20,.'10, Rahova (completare Trei grăsuni) — 
15,30; 18: la grădină — orele 20,30. Femeia necunoscută: 
Stadionul Dinamo (completare La cel mal înalt nivel)
— Șos. Ștefan cel Mare — orele 20,30. Melodia (com
pletare La cel mai înalt nivel) — 9,45 ; 12,30 ;
15.30 : 18,15 ; 21,15. Micul pescar — cinema
scop : Progresul — 15,30; 18; 20,15. Oliver Twist : Lira
— 15; 17.15; 19,30; la grădină — orele 20,30, Pacea — 16; 
18.15; 20.30. Spărgătorul — cinemascop : Grădina Vi
tan’ (Calea Dudești) — orele 20,30. Regina cîntece’or : 
Grădina ,,Progresul-Parc" (Piața Libertății) — orele 
20.30. Bufonul regelui : Grădina ..Arta (Calea Călărași 
nr. 153) — orele 20,15. America. America (ambele 
serii) : Drumul Sării (completare Locuința) — 16: 19,30. 
Asta-i tot ce s-a întâmplat : Ferentari (completare 
Zilele Sighișoarei) — 16; 18.15: 20,30. Procesul maimu-, 
țelor : Cotroceni — 15,30; 18; 20,30.

TELEVIZIUNE
r

Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii. 19.20 — Pentru 
cel mici : „Năzdrăvăniile vulpii" — Vulpea și șoricelul. 
20.00 — Filmul documentar „Construcția pachebotului 
France". 21,00 — Teatru în Studio : ..Zorile la 
4.54" — de Ionel Hristea. In încheiere : buletin de știri, 
buletin meteorologic.

Cum e vremea
Ieri in țară : Vremea a continuat să se încălzească 

ușor. Cerul a fost variabil. Innourări mai accentuate 
s-au produs în nord-vestul șl sud-estul țării unde 
Izolat a plouat. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit! 
din sectorul nordic, cu intensificări locale în sudul 
Moldovei, Bărăgan și Dobrogea. Temperatura aerului 
la ora 14 era cuprinsă intre 10 grade la Huedin, Med
gidia, Corugea și Adamclisi și 20 la Sinnicolau, RSuțl 
și Tr. Măgurele. In București : Vremea a fost în gene
ral frumoasă, cu cerul variabil, mai mult noros dimi
neața. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit din nord- 
est. Temperatura maximă a aerului a fost de 31 grade.

Timpul probabil pentru următoarele trei zile : 
In țară : Vreme călduroasă, cu cerul mai mult senin 
in Dobrogea, Bărăgan și sudul Moldovei și variabil 
în celelalte regiuni, unde vor cădea ploi locale. Vîntu! 
va sufla slab pînă la potrivit din sectorul vestic. Tem
peratura minimă va fi cuprinsă între 1(1 și 20 grade, 
iar maxima intre 24 ți 34 grade. In București : Vreme 
călduroasă, cu cerul mai mult senin. Vint slab. Tem
peratura în creștere.
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CONFERIREA UNOR ORDINE Șl MEDALII 
DE CĂTRE CONSILIUL DE STAT

Consiliul de Stat al R. P. Ro
mâne a emis un decret prin care 
conferă, pentru merite deosebite 
in realizarea sarcinilor prevăzute 
în Directivele celui de-al III-lea 
Congres al P.M.R., ordine și me
dalii unui număr de aproape 6 000 
de tovarăși — muncitori, ingineri 
și tehnicieni din industrie și agri
cultură, membri ai cooperativelor 
agricole de producție, activiști de 
partid și de stat, lucrători din in- 

Situții centrale și organizații ob- 
“ști, oameni de cultură și știință. 
O parte din aceste distincții au 

fost înmînate la Palatul Consiliu
lui de Stat marți, în cursul dimi
neții, de tovarășul Ștefan Voitec, 
iar în cursul după-amiezii de to
varășul Avram Bunaciu, vicepre
ședinți ai Consiliului de Stat. Au 
fost de față tovarășii Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului de 
Stat, Anton Breitenhofer și Ludo
vic Takacs, membri ai Consiliului 
de Stat.

Analele Institutului de istorie a partidului 
de pe lingă C. C. al P. M. R.“ «« 31965

Acest număr al revistei se des
chide cu editorialul: Măreț pro
gram de dezvoltare multilaterală a 
României socialiste. în continuare, 
revista inserează articolele : Dez
voltarea economiei naționale în 
anii 1956—1960. Victoria socialis
mului în România de GH. SUR
PAT; Contribuția, intelectualității 
Ia lupta antifascistă din România 
(1933—1944) de TITU GEORGES
CU ; Lupta muncitorilor metalur
gici din România împotriva ex
ploatării capitaliste și a pericolu
lui fascist (1934 — februarie 1938) 
de GH. I. IONIȚÂ, C. BOTORAN.

Revista mai publică comunică
rile : Istoria Rezistenței și noua 
generație din R.P.R. de GH. MA
TEI ; Studierea istoriei Rezisten
ței în învățămintul de toate grade
le din R.P.R. de A. PETRIC ; Ma

IN iNTlMPINAREA CONGRESULUI PARTIDULUI
Noi lucrări 
muzicale

Noi lucrări simfonice, vocal-sim- 
fonice și cîntece de masă inspirate 
din viața de azi a tării, de munca 
și aspirațiile oamenilor ei, sint oma
gii pe care compozitorii noștri le 
aduc Congresului al IV-lea al par
tidului. Compozitorul Alfred Men
delsohn a compus Balada pentru 
cor și orchestră simfonică „Cei pu
ternici" pe versuri de Nicolae Labiș, 
Gh. Dumitrescu — Cantata festivă pe 
versurile lui Cezar Baltag, iar Ște
fan Niculescu — Cantata a IlI-a pen
tru mezzosoprană și cvintet de suflă
tori pe versuri din ciclul „Țara mea" 
de Tudor Arghezi, Radu Palady a ter
minat de curind Cantata pentru so

Pe linia 
modernizării 
și diversificării 
producției

(Urmare din pag. I-a)
O aten(ie sporitâ se va acorda 

prezentării produselor alimentare. 
Vom extinde preambalarea zahă
rului, făinii, untului, uleiului co
mestibil, pastelor făinoase și bis
cuiților. Noua fabrică de prepa
rate de carne din București va fi 
■rtzestrată cu instalații moderne de 
preambalare, care vor asigura con
diții optime de igienă, conservare 
și prezentare a produselor.

In realizarea unei producții ca
litativ superioare, un rol impor
tant are calitatea materiei pri
me. Introducerea în cultură a 
soiurilor cu un conținut bogat de 
substanță utilă la sfecla de zahăr, 
floarea-soarelui, orzoaică, roșii,’ 
cultivarea unor legume (mazăre, 
fasole), precum și a unor soiuri de 
cartofi care dau bune rezultate în 
procesul de industrializare, a unor 
grine bogate in gluten, recoltarea 
igienică și buna păstrare a lapte
lui în gospodării pînă la livrarea 
către industrie sînt condiții de cea 
rnai mare importanță pentru fabri
carea unor produse alimentare de 
înaltă calitate. în noul plan cinci
nal, producția industriei alimenta
re va fi orientată pe linia valori
ficării mai complete a materiilor 
prime agricole. însemnătatea eco- 
nomică a înfăptuirii acestei sanțtei 
este reliefată de volumul conside
rabil de materii prime care se 
prelucrează în industria alimen
tară. O contribuție importantă la 
asigurarea materiilor prime agri
cole vor aduce gospodăriile agri
cole de stat. Complexele de creș
tere a porcilor, pe care gospodăriile 
agricole de stat le vor pune în 
funcțiune în anii cincinalului, 
combinatele avicole cu producție 
de păsări în serie, fermele de vaci 
cu o ridicată producție de lapte 
vor asigura industriei alimentare 
mari cantități de materii prime.

Politica consecventă a partidu
lui și guvernului de cointeresare 
materială a țărănimii stimulea
ză creșterea producției agricole 
și, pe această bază, a produc
ției alimentare. Hotărîrea C.C,

După solemnitate, tovarășii Ște
fan Voitec și Avram Bunaciu au 
felicitat călduros, în numele C.C. 
al P.M.R., al Consiliului de Stat și 
al guvernului, pe cei decorați, 
urîndu-le noi succese în activitatea 
lor viitoare.

Din rîndul celor distinși, nu
meroși tovarăși au mulțumit cu 
căldură pentru înalta apreciere 
primită din partea partidului și 
statului. Ei s-au angajat să-și în
chine cu entuziasm întreaga lor 
putere de muncă și energie pentru 
dezvoltarea multilaterală a econo
miei și culturii noastre, pentru tra
ducerea în viață a sarcinilor ce 
vor fi trasate de apropiatul Con
gres al partidului, exprimîndu-și 
convingerea nestrămutată că, sub 
îndrumarea înțeleaptă a partidu
lui, poporul nostru va obține noi 
succese în înflorirea României so
cialiste.

(Agerpres)

nifestații de protest ale maselor 
populare din Arad împotriva dic
tatului de la Viena (septembrie 
1940) de TR. BUNESCU ; Partici
parea delegațiilor române la Con
gresele internaționale antifasciste 
din anii 1933—1934 de I. BABICI; 
Acțiuni ale șomerilor din Bucu
rești în anii crizei economice (1929 
— februarie 1933) de V. PETRI- 
ȘOR, T. PINTEAN. La rubrica 
„Discuții" revista publică articolul 
Unele aspecte privind poziția par
tidelor politice din România In 
preajma instaurării dictaturii re
gale de AL. GH. SAVU, iar la ru
brica „Documente" sînt inserate 
Documente privind poziția intelec
tualității satelor față de răscoala 
țăranilor din 1907.

Revista mai cuprinde rubricile : 
„Recenzii" și „Note bibliografice".

liști, cor și orchestră „Poem de slavă 
partidului" pe versuri de Corneliu 
Serban, iar Zoltan Aladar — Cantata 
a IV-a pe versuri de Hajdu Zoltan. 

în domeniul muzicii instrumental- 
orchestrale au fost create, de ase
menea, baletul „Oțelul" de Dumitru 
Capoianu, „Simfonia coregrafică" 
de Dumitru Bughici, Concertul pen
tru pian, alămuri și percuție de 
Aurel Stroe, Poem pentru violă și 
orchestră de Diamandi Gheciu.

Numeroase lucrări au fost scrise 
si în domeniul muzicii corale și cin- 
tecelor de masă : „Cîntare tării" 
(versuri Tiberiu Utan) și „înalță-te 
frumoasă țară" (Versuri de Eugen 
Frunză) creații ale compozitorului 
Ion Chirescu, „Imn patriei" de D. D. 
Botez (versuri de Victor Tulbure), 
„Legendă nouă" de Teodor Bratu 
(versuri Anghel Dumbrăveanu), 
„Partidul" de Achim Stoia (versuri 
Horia Zileru), „în frunte e partidul" 

al P.M.R. și a Consiliului de Mi
niștri privind unele măsuri de îm
bunătățire a regimului de valori
ficare a produselor vegetale și 
animale prevede noi măsuri stimu
latorii, menite să contribuie la 
sporirea producției agricole, la 
îmbunătățirea în continuare a a- 
provizionării populației cu produse 
alimentare. Legăturile între între
prinderile industriei alimentare și 
producătorii agricoli se bazează pe 
sistemul contractelor avantajoase 
încheiate prin bună înțelegere. 
Principiile comerciale, de liberă 
înțelegere între stat și producă
torii agricoli, prevederile stimula
tive din contracte au făcut să 
crească și mai mult interesul pro
ducătorilor agricoli de a încheia 
contracte cu statul. La fructe și 
legume, încheierea contractelor este 
astfel orientată incit să permită 
zonarea materiei prime în jurul 
fabricilor, micșorarea distanțelor de 
transport și mărirea posibilităților 
industriei de a prelucra materia 
primă recoltată. In ce privește a- 
provizionarea cu materii prime 
agricole de origine animală — car
ne și lapte — prevederile proiec
tului de Directive asigură corelarea 
sarcinilor de producție industrială 
cu mărirea efectivelor de animale, 
cu măsurile de cointeresare a pro
ducătorilor agricoli.

Proiectul de Directive prevede 
continuarea dezvoltării și moder
nizării bazei tehnice de producție 
a industriei alimentare. în perioa
da 1966—1970, ministerul nostru 
are de înfăptuit un volum de in
vestiții eu 50 la sută mai mare 
decît valoarea lucrărilor realizate 
în anii planului șesenal. Peste 80 
la sută din fonduri sînt destinate 
construcțiilor de fabrici și unități 
noi : în următorii cinci ani vor fi 
construite 89 fabrici și 35 secții de 
producție, ceea ce va accentua 
transformarea industriei alimen
tare într-o ramură modernă, cu un 
grad avansat de mecanizare și au
tomatizare. Pe seama noilor capa
cități se va obține circa 65 la sută 
din sporul producției globale pre
văzut pentru anul 1970. în urmă
torii ani se vor construi încă 
cinci mari antrepozite, ceea ce va 
permite ca în anul 1970 să avem 
în aproape toate regiunile țării 
spații frigorifice.

în afara acestor obiective, pen
tru creșterea producției de pește, 
industria alimentară va fi dotată 
cu încă 3 nave de pescuit oceanic 
și vor fi executate lucrări impor
tante de amenajări piscicole în 
Delta Dunării și în apele interioa
re pentru valorificarea resurselor 
existente de hrană naturală. în 
bazinele viticole vor fi construite

Cronica
zilei

MEMBRI AI ORGANIZAȚIEI 
AMERICANE „PROMOVAREA 

UNEI PĂCI TRAINICE" PRIMIȚI 
LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
„Vizita noastră ne-a făcut să în

țelegem că România, care ne era 
doar cunoscută de departe, în
seamnă oameni prietenoși, ce 
ne-au primit cu ospitalitate, în
seamnă un exemplu de construc
ție economică". Această declarație 
a fost făcută de reprezentantul 
grupului de 50 de membri ai or
ganizației din S.U.A. „Promovarea 
unei păci trainice", care se află 
în vizită în țara noastră, cu pri
lejul întrevederii avute cu Gogu 
Rădulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri. La întrevede
re a asistat și Mircea Malița, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe. în timpul întrevederii, 
care a decurs într-o atmosferă 
cordială, vicepreședintele Consi
liului de Miniștri a vorbit oaspe
ților despre problemele dezvoltării 
țării noastre. El a răspuns pe larg 
la numeroase întrebări puse de 
cei prezenți, care și-au manifestat 
dorința de a cunoaște cît mai 
multe despre România.

în aceeași zi, oaspeții au făcut 
o vizită la Comitetul Național 
pentru apărarea păcii, unde au 
avut o convorbire cu reprezen
tanți ai acestei organizații.

SEARA CULTURALA 
CU PRILEJUL ZILEI 

NAȚIONALE A FRANȚEI
Ziua națională a Franței, 14 

iulie, a prilejuit ieri Institutului 
român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea organizarea în Ca
pitală a unei seri culturale fran
ceze. După un cuvint introductiv 
rostit de Ion Pas, președintele in
stitutului, a luat cuvîntul Jean 
Louis Pons, ambasadorul Franței 
la București, care a mulțumit or
ganizatorilor reuniunii. Criticul 
literar Valeriu Ripeanu, care a vi
zitat de curînd Franța, a ținut apoi 
conferința „Imagini franceze". El 

de Dieter Ackler (versuri Vladimir 
Ciocov) și alte cîntece semnate de 
Gheorghe Bazavan, Vasile Popovici, 
Liviu Ionescu, Zaharia Popescu, Du
mitru Stancu etc.

Manifestări 
cultural- 
artist ice

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — Nu
meroși oameni de știință și cercetă
tori au ascultat cu interes, in cadrul 
simpozioanelor organizate de filiala 
din Cluj a Academiei R. P. Române, 
comunicarea acad. Raluca Ripan: 
„P.M.R. conducătorul și îndrumăto
rul cercetării științifice in țara noas
tră", cea a prof. D. D. Roșea, mem

uzine de vinificare și depozitare 
cu o capacitate de 13100 de va
goane.

Pentru sporirea eficienței eco
nomice a investițiilor, unele obiec
tive vor fi amplasate în apropierea 
întreprinderilor industriei alimen
tare existente în orașele mari, 
spre a se putea folosi în comun 
energia electrică și termică, apa, 
drumurile, liniile de garaj etc., 
precum și în scopul realizării 
cooperării în producție.

Industrializarea țării în ritm 
susținut constituie baza lărgirii și 
înnoirii tehnice a industriei ali
mentare. Industria noastră cons
tructoare de mașini ne asigură la 
un nivel ridicat cea mai mare 
parte a utilajului necesar. Ea a asi
milat și continuă să asimileze uti
laje și linii complete pentru indus
tria alimentară. Solicităm din par
tea uzinelor constructoare de mașini 
să continue eforturile pentru per
fecționarea constructivă a utilajelor 
necesare industriei alimentare, să 
livreze noile agregate și aparatura 
respectivă la termenele prevăzute 
și în condiții tehnice superioare.

La noile unități și la cele ce vor 
fi dezvoltate și modernizate, va 
trebui să se acorde o atenție deo
sebită introducerii și folosirii din 
plin a tehnicii noi, îndeosebi a li
niilor și proceselor tehnologice 
continue. Realizarea de produse de 
bună calitate pune în fața ministe
rului nostru și a conducerilor de 
întreprinderi cerința de a se ocupa 
încă de acum de perfecționarea 
pregătirii profesionale a muncito
rilor, tehnicienilor și maiștrilor, 
de organizarea la un nivel supe
rior a cursurilor de ridicare a ca
lificării cadrelor. Ne vom mobi
liza toate forțele pentru a asigura 
populației cantități sporite de pro
duse alimentare în sortimente 
variate și de bună calitate.

Toate forțele 
pentru stringerea 
recoltei la timp 
și fără pierderi

(Urmare din pag. I-a)

Realizările obținute la seceriș 
puteau fi și mai mari dacă peste 
tot s-ar fi lucrat într-un ritm mai 

a vorbit despre unele aspecte ale 
culturii de azi a Franței, despre 
tradiția culturii franceze și a le
găturilor culturale dintre popoa
rele român și francez. în conti
nuare, artiști ai teatrelor din Ca
pitală au susținut un recital de 
poezie franceză, după care a fost 
prezentat un film documentar. Au 
participat Pompiliu Macovei, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Demostene Botez, președin
tele Uniunii Scriitorilor, oameni de 
artă și cultură, diplomați străini.

VIZITA ÎN ȚARA NOASTRĂ 
A SECRETARULUI GENERAL 

AL MINISTERULUI 
PETROLULUI ȘI CHIMIEI 

AL INDIEI
La invitația Ministerului Petro

lului și Chimiei, între 6 și 12 iu
lie ne-a vizitat țara P. R. Nayak, 
secretar general al Ministerului 
Petrolului și Chimiei al Indiei, 
în timpul șederii în țară, oas
petele a vizitat mai multe uzi
ne constructoare de mașini, în
deosebi de utilaj petrolier și 
chimic, combinatul petrochimic 
Ploiești, rafinăria Brazi și instala
ții românești de foraj în exploa
tare. El a purtat discuții cu spe
cialiști din industria petrolieră și 
din comerțul exterior. Oaspetele 
indian a fost primit de Mihail 
Florescu, ministrul industriei pe
trolului și chimiei, și Mihail Petri, 
ministrul comerțului exterior. Mi
nistrul industriei petrolului și chi
miei a oferit în cinstea lui P. R. 
Nayak o masă, iar ambasadorul 
Indiei la București, K. R. F. Khil- 
nani, un cocteil.

SĂPTĂMINA 
MUZICII POLONEZE LA RADIO

Posturile noastre de radio trans
mit, începînd de vineri 16 iulie, o 
Săptămînă a muzicii poloneze, cu 
prilejul celei de-a 21-a aniversări 
a eliberării poporului polonez de 
sub jugul fascist.

(Agerpres)

bru corespondent al Academiei: 
„Caracterul partinic al științei" si 
altele. In același timp cadre didac
tice de la facultatea de științe juri
dice a universității clujene și alți 
juriști au conferențiat la Turda, 
Năsăud, Huedin etc, precum și la 
sate despre „Legea fundamentală a 
României socialiste". La Palatul Cul
turii din Cluj s-a deschis recent o 
expoziție a artiștilor plastici clujeni 
care cuprinde aproape 200 de expo
nate selecționate din cele mai va
loroase lucrări de pictură, sculptură 
și grafică.

*
La Tg. Mureș a avut loc ieri sea

ră primul spectacol al Teatrului de 
stat din localitate in cadrul „Săp- 
tămînii dramaturgiei originale", ma
nifestare închinată Congresului 
partidului. Colectivul teatrului a 
reprezentat piesa „Ștafeta nevăzută" 
de Paul Everac. In zilele următoare 
se vor mai prezenta piesele „Șeful 
sectorului suflete" de Alexandru 
Mirodan, „Cuib familiar" de Szabo 
Lajos și „Passacaglia" de Titus Po
povici. (Agerpres) 
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viu, ca în unitățile fruntașe. în 
unele locurv recoltarea se face în
cet, neritmic datorită slabei organi
zări. La cooperativa agricolă de 
producție Topliceni, raionul Rm. 
Sărat, lucrează 3 combine. în ziua 
de 8 iulie ele au obținut un ran
dament de aproape 17 000 kg grîu; 
în ziua de 9 iulie — 28 000 kg, ca 
apoi, pe 10 iulie, să scadă fără nici 
un motiv, la 11 000 kg. Lăsînd la 
o parte faptul că randamentul este 
scăzut, să vedem ce s-a întîmplat 
în ultima zi. Mașinile s-au defec
tat — ni se spunea. Ele au trebuit 
să fie oprite des.

Cu prilejul unui alt raid privind 
pregătirile pentru campania de 
vară mulți directori de S.M.T., in
gineri mecanici au declarat că în 
acest an s-au realizat reparații de 
bună calitate la tractoare și ma
șini. Cele întîlnite pe cîmp în a- 
ceste zile dovedesc că declarațiile 
respective au fost cam lăudăroase. 
Ce poate spune acum ing. Ion Zăi- 
neanu, șeful serviciului tehnic de 
la S.M.T. Inotești, cînd cele 3 com
bine de la cooperativa agricolă de 
producție Baba Ana mai mult stau? 
Acum două săptămîni ne spusese 
că le-au făcut reparații de cea mai 
bună calitate. Altă combină din 
brigada lui Paul Stanciu de la 
S.M.T. Ziduri, raionul Rm. Sărat, 
s-a oprit din cauză că tractorul s-a 
stricat și nu erau piese de re
zervă.

Din discuțiile avute cu inginerul 
Mihai Nicolau, președintele Consi
liului agricol raional Rm. Sărat, și 
alte cadre de conducere de la 
S.M.T. și G.A.S. se degajă o ati
tudine de autoliniștire cu totul ne
justificată. Ing. Nicolau spunea: 
„Mergem bine și nu avem de ce 
să fim îngrijorați". Din situațiile 
încheiate duminică seara s-a văzut 
însă că la Rm. Sărat, comparativ 
cu raioanele vecine — Buzău și 
Mizil — procentul de recoltare a 
griului este mai mic.

într-un ritm nesatisfăcător se 
lucrează în gospodăriile de stat. 
Pe întreaga regiune Ploiești, aces
te unități n-au recoltat decît 26,4 
la sută din cereale. Aceasta se da
torează randamentului scăzut ob
ținut pe combine.

Cu prilejul raidului s-a semna
lat și o altă deficiență: ariile nu 
au fost peste tot bine organizate, 
iar deplasarea batozelor de la un 
loc la altul se face greoi. în ra
ioanele Mizil, Rm. Sărat, Cislău 
sînt cooperative agricole de pro
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Substratul economic

Săptămînalul vest-german „DIE ANDERE ZEITUNG” publică un articol 
despre substraturile economice ale acjiunilor militare desfășurate în prezent 
de Statele Unite.

' die ™e

„Motivele politice și militaro-sfrate- 
gice nu sînt pe deplin suficiente pen
tru a explica de ce S.U.A. se întorc la 
politica «marii bîfe» și — după cum 
o arată evenimentele sîngeroase din 
Republica Dominicană și din Vietna
mul de sud — se erijează în jandarm 
mondial, care calcă în picioare drep
tul de autodeterminare al popoare
lor.

Oricare ar fi argumentele cu ajuto
rul cărora Washingtonul încearcă să 
justifice folosirea trupelor americane 
pe teritorii străine, întotdeauna un 
rol hotărîfor îl joacă considerentele 
economice.

Un exemplu fipic îl constituie Re
publica Dominicană care, în 1962, a 
fost constrînsă să semneze un acord 
privitor la securitatea capitalului ame
rican investit în această (ară. Prin 
intermediul acestuia, băncile și mono
polurile din S.U.A. și-au asumat con
trolul asupra celei mai mari părți a 
comerțului exterior al țării și asupra 
a 60 la sută din industria prelucră
toare.

Cînd președintele Francisco Caa- 
mano, ales de Congresul dominican, 
a preluat puterea, monopolurile First 
National City Bank of New York, 
South Puerto Rico Sugar Company, 
Alcoa Exploration Company, United 
Fruit Company au apreciat că s-ar 
putea ivi o primejdie pentru domi
nația lor. Washingtonul a reacționat 
fără întîrziere și, invocînd argumen
tul inconsistent că trebuie să „apere 
viafa cetățenilor americani’ și că tre-

„Moartea absurdă 
a minelor"

„In cadrul măsurilor de reducere a 
producției industriei carbonifere vest- 
germane vor fi închise încă 20 de 
mine cu o capacitate anuală de 16,8 
milioane tone cărbune. 7 mine, cu o 
capacitate de 8,9 milioane tone, au și 
încetat să producă. într-un viitor 
apropiat vor ti închise alte 6 mine 
mai mici cu o capacitate de 0,2 mi
lioane tone, deși proprietarii acestora 
nu sînt membri ai asociației de rațio
nalizare a industriei carbonifere. Ace
eași soartă așteaptă incă 14 mine — 
anunță ziarul „DIE WELT".

Președintele asociației de raționa
lizare, dr. Heinz Reintges, a arătat că 
în acest iei industria carboniferă 
vest-germană abandonează rezerve de 
cărbune evaluate la 5,4 miliarde tone.

Pentru abandonarea extracției de 
cărbune, proprietarii minelor ce se 
închid primesc o compensație de 25 
mărci de tonă cărbune, din care 12,50 
mărci se plătesc din fondurile fede
rale, iar restul de 12,50 mărci — de 
societățile care preiau cotele de ex
tracție'.

„SĂ SE PUNĂ CAPĂT MORT» 
ABSURDE A MINELOR" — sub 
această lozincă minerii din Ruhr au 
demonstrat la Essen Împotriva închi
derii de noi mine (în fotografia ală
turată).

ducție unde treierișul n-a început, 
deși se seceră de zor. Așa este ca
zul la Ciorani, Sălciile, raionul 
Mizil, și în alte părți. în alte locuri 
batozele se defectează necesitînd o- 
priri îndelungate. Tovarășul Valter 
Popa, vicepreședinte al Consiliului 
agricol regional Ploiești, vorbind 
despre această situație, arăta că 
conducerile S.M.T.-urilor Inotești, 
Buda și Ziduri, mai ales, nu au 
dat dovadă de suficient simț de 
răspundere la efectuarea reparații
lor, că recepția nu s-a făcut cu e- 
xigență. „Ce le cerem acum direc
torilor de S.M.T. ? — sublinia el. 
Să se miște operativ, să-și mobili
zeze toate forțele incit defecțiunile 
semnalate la batoze, combine, 
tractoare să fie remediate opera
tiv". Este just. De ce face însă con
siliul agricol regional această con
statare abia acum? De ce nu a 
făcut-o și n-a luat măsurile nece
sare din timp, astfel ca în aceste 
zile mașinile să funcționeze din 
plin ?

Griul a ajuns la maturitate și 
este bun de secerat și în raioanele 
de deal : Cîmpina, Teleajen. Aici, 
procentele la recoltat sînt cuprinse 
între 3 și 13 la sută. Se cere ca 
specialiștii să cerceteze zilnic tar
lalele și acolo unde lanurile s-au 
pîrguit să se înceapă recoltatul fără 
întîrziere. Nu trebuie să se uite că 
fiecare oră pierdută poate aduce 
pagube.

în regiunea Ploiești sînt condiții 
ca pînă la sfirșitul săptămînii să 
se recolteze toată suprafața culti
vată cu grîu. Reușita depinde, sub
liniem din nou, de buna organi
zare a muncii. în această privință 
se cere o îndrumare» mai concretă, 
mai operativă a cooperatorilor și 
mecanizatorilor din partea specia
liștilor din unități și a lucrători
lor de la consiliile agricole.

Nu-i vorba 
de ganguri

(Urmare din pag. I-a)

Pasajul de lingă ..Bijuteria", cu Ur
me vechi și urite, se află ihtr-un 
stadiu avansat de neglijare. Sub blo

buie „să men(ină legalitatea și ordi
nea”, și-a trimis trupele interventio
nists care au acordat sprijin milita
rilor dominicani docili S.U.A. și au 
adus, concomitent, la bordul port
avionului lor „Boxer", pe marioneta 
Imbert — „noul’ șef de guvern.

S.U.A. urmăresc planuri neocolo- 
nialisfe și în Vietnamul de sud, con
siderat drept cheia pentru întreaga 
Indochină.

Încălcînd acordurile de la Geneva 
din 1954, în Vietnamul de sud au fost 
staționați primii militari americani ca 
membri ai „grupului de ajutor și con
silieri militari’. Regimul de marionete 
din Saigon a început să primească 
un ajutor în dolari mai substanțial. 
Intre 1954—1960, acesta însuma a- 
proximativ 2 miliarde de dolari, iar 
între 1961—1964 — peste 2,4 mi
liarde dolari. Tn anul 1964, cheltuie
lile S.U.A. se ridicau la aproximativ 
2 milioane de dolari pe zi. Peste 80 
la sută din sumele alocate între anii 
1954—1964 au fost folosite pentru 
acoperirea cheltuielilor militare di
recte.

Poverile militare, distrugerile pro
vocate de război, dumpingul și ex
ploatarea neocolonialisfă au ruinat 
economia sud-vietnameză. Impor
turile au crescut de la 8,4 mi
liarde piaștri în 1960 la 9,2 miliarde 
piaștri în 1962, în timp ce exportu
rile au scăzut în aceeași perioadă de 
la 2,9 miliarde la 1,9 miliarde piaș
tri. Datorită acestui lucru s-a creat un 
uriaș deficit al balanței de plăji.

Monopolurile americane cîșfigă 
de pe urma războiului murdar și a 
exploatării țării anual aproximativ 
260 milioane de dolari și speră ca 
in urma politicii de „escaladare", 
urmărită de guvernul S.U.A., să-și 
sporească și mai mult profiturile.

Ceea ce vrea și dorește populația 
din Vietnamul de sud și din diferite 
alte state este retragerea neîntîrziată 
a trupelor infervenționisfe americane 
și lichidarea dominației monopoluri
lor și băncilor din S.U.A. în alte țări, 
pentru ca fiecare popor să-și poată 
hotărî în pace și în condiții de ne- 
atîrnare dezvoltarea sa socială, poli
tică și economică, liber de influente 
străine și de presiune militară".

cul „Magazinul copiilor" se află, de 
asemenea, un gang ; nu vă sfătuiesc 
să treceji prin el, deși se află in cen
tru. Curăjenia Iui lasă de dorit. S-ar 
mai putea semnala și alte locuri ne
glijate, dar nu e vorba de „proble
ma gangurilor", ci și de felul cum 
se fac in București unele schimbări,

Nu departe de fostul „Taica La- 
zăr", la încrucișarea dintre Călărași 
și Sfinta Vineri, s-au înlăturat o se
rie de clădiri vechi și s-a creat mult 
spațiu liber. In profunda mea nepri
cepere de nespecialist, eram sigur că 
acolo unde se creează spațiu liber, 
urbaniștii proiită imediat de ocazie 
ca să lărgească drumul și să mai des
funde circulația. Ei bine, s-a pus 
pămint, s-a pus iarbă, s-au pus flo
ricele. iar infundarea a fost păstra
tă cu religiozitate, parcă agravată.

Aceste lucruri le constată multi 
cetățeni care n-au nici o pretenție 
de a se pricepe și nici un titlu afară 
de acela de locuitori ai orașului, 
născuti sau adoptați aici, iubindu-1, 
plimbindu-se prin cartierele Iui noi, 
bucureștenii Capitalei noastre.

Constructorii 
combinatului 
siderurgic

(Urmare din pag. I-a)

Se lucrează în ritm intens în 
hala laminorului de tablă groasă, 
unde s-au și montat pînă în prezent 
pe fundație utilaje, în greutate de 
aproape 7 000 de tone Totul sub cu
pola albastră — fier, beton, sticlă 
— care adăpostește un spațiu de 
peste 150 000 metri pătrați. E cea

Șantierul este o uriașă tablă de șah pe care fiecare miș
care trebuie temeinic chibzuită, în raport strict cu alte și alte 
mișcări, din toate zonele viitorului combinat siderurgic. Tu
turor acestor „mișcări" le imprimă un ritm deosebit de viu 
entuziasmul cu care se muncește în vederea întîmpinării ce» 
lui de-al IV-lea Congres al partidului cu noi succese.

Sindromul opiniei 
publice turcești

Sub titlul ,,Neutralism datorită pe
trolului", ziarul parizian „COMBAT" 
publică un articol referitor la Turcia 
semnat de comentatorul Georges 
Andersen.

„In luna octombrie — scrie auto
rul — poporul turc se va prezenta 
la urne și rezultatele scrutinului 
vor fi tot atît de importante pe plan 
internațional ca și alegerile din Ger
mania occidentală din septembrie...

Ultimul sindrom antiyankeu se re
levă prin violente campanii declan
șate în presă, în întruniri publice și 
prin afișele și manifestele împotri
va societăților petroliere străine, a- 
cuzate că storc milioane de dolari 
din săraca Turcie pentru hidrocar
buri importate, că transferă ilegal 
sumele dobîndite în interiorul țării 
și că nu dezvoltă, ba chiar ascund 
posibilitățile de producere a petro
lului indigen, cu scopul de a putea 
vinde aici mărfurile lor.

Acțiunea, ale cărei rădăcini tre
buie căutate in cercurile și partidele 
de stingă, va avea desigur repercu
siuni parlamentare și va duce la re- 
vizuirea legii asupra petrolului, pro
mulgată in 1954.

Profesorii universităților din An
kara și Istanbul, cît și ofițerii iau 
parte activă la campania de protest 
și de «recuperare a bogățiilor sub
solului național». Șoferii taxiurilor 
sînt invitați să se aprovizioneze nu
mai la stațiile unde se distribuie 
benzină turcească. La rîndul lor, stu
denții s-au aruncat în bătălia care 
tinde să oblige pe deputați să vo
teze naționalizarea puțurilor, adică 
integrarea lor în societatea hidro
carburilor naționale „T.P.A.O.".

Napoleonul acestei ofensive nu 
este altul decît Thsan Topaloglu, 
președintele „T.P.A.O.", denumit 
«Mattei turc», care intenționează să 
creeze un imperiu național, urmind 
exemplul lui E.N.I., însărcinat cu 
producția, desfacerea și transportul 
petrolului turcesc".

mai mare hală de acest tip din țară S 
un kilometru lungime, 150 de metri 
lățime, 35 de metri înălțime.

lată ce raportează în aceste zile 
premergătoare Congresului parti
dului colectivele din întreprinderile 
combinatului :

• Linia de laminare din ca
drul laminorului de tablă groa
să — predată integral la mon
taj cu 12 zile înainte de ter
men.

• Parterul sălii de mașini 
nr. 1 — predat la montaj cu 20 
de zile înainte de termen ; sala 
de mașini nr. 2 — cu 30 de 
zile ; sala de mașini nr, 3 — 
cu 23 de zile.
• Terminarea cu 55 de zile 

mai devreme a părții de con
strucție la chesonul prizei de 
apă Șiret (lucrare aflată acum 
in stadiul de finisaj).

• Creșterea capacității de 
producție a întreprinderii de 
construcții și montaj siderur
gice, de la media lunară a anu
lui trecut — 35 de milioane de 
lei, la 70 de milioane de lei. 
Creșterea productivității mun
cii — cu 62 la sută, compara
tiv cu primul an de după inau
gurarea șantierului.

★
Iată și cîteva exemple conclu

dente despre calitatea muncii :
• Pe șantierul 6 instalații- 

montaj, controlul tehnic de ca
litate n-a găsit nici o abatere 
de la proiect sau de la tehno
logie. verificind munca echipe
lor conduse de Gheorghe Me
hedinți. Radu Vtlcu, Gheorghe 
Udroiu. Anghelută Neagu, llie 
Lupașcu, Gheorghe Mitroi.

• 36 de proiecte avizate au 
primit calificativul: „excepțio
nal" și „foarte bine".
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IN SUDANUL
MERIDIONAL
• Tentativa rebelilor de 
a ocupa orașele Juba și 
.Wau a eșuat • Peste 400 

de morți
KHARTUM 13 (Agerpres). — 

In ultimele zile situația din pro
vinciile meridionale ale Sudanu
lui s-a agravat brusc. Agențiile 
de presă au făcut cunoscut că 
importante contingente de rebeli 
au atacat luni trupele de securi
tate din două principale centre 
din această parte a Sudanului: 
Juba și Wau Un comunicat dat 
publicității de Ministerul de In
terne sudanez arată că forțele 
rebele au încercat să ocupe cele 
două mari orașe pentru a-și asi
gura puncte de sprijin solide și 
a-și, instala guvernele lor separa
tiste. Agenția France Presse ara
tă că, deși atacurile declanșate 
de rebeli au fost extrem de pu
ternice. ele au eșuat. La Juba 
numeroase case au fost incen
diate în cursul luptelor de stra
dă. Locuitorii orașului s-au refu
giat în tabere militare. La Wau,’ 
capitala provinciei Bahr-El-Gha- 
zal, au avut loc, de asemenea, 
lupte între rebeli și trupele de 
securitate care s-au soldat cu 
250 de morți. Potrivit unor ra
poarte neoficiale, in luptele din
tre rebeli și trupele guvernamen
tale, peste 400 de persoane au fost 
omorite (Associated Press). Gu
vernatorii provinciilor Equatoria 
și Bahr-El-Gazal au ordonat des
chiderea generală a focului. A 
fost interzisă circulația.

Pe de altă parte, un lider 
sudist, George Kwanai, secreta
rul de presă al Frontului națio
nal de eliberare „Azania", for
mat în această lună în Uganda, 
a dhclarat că frontul va cere 
sprijinul statelor membre ale Or
ganizației Unității Africane. El a 
afirmat, de asemenea, că se va 
cere O.U.A. să trimită o comisie 
de anchetă în Sudanul meridio
nal. ,

Agenția France Presse trans
mite că Etiopia și-a rechemat 
ambasadorul din capitala suda-. 
neză. „In cercurile diplomatice 
și guvernamentale 
transmite agenția, 
rire a guvernului 
interpretată ca un . 
triva politicii Sudanului față de 
Etiopia".

din Khartum, 
această hotă- 
etiopian este 

protest împo-

înregistrare a divergențelor 
fără perspectiva aplanării lor

Dificuitățile partenerilor N. A. 
provocate de politica S. U. A.

PARIS 13 (Agerpres). — Marți 
a avut loc la Paris sesiunea ex
traordinară a Consiliului N.A.T.O., 
la care au fost examinate pro
bleme în legătură cu situația din 
Republica Dominicană, Vietnam și 
alte probleme internaționale.

Un purtător de cuvînt al N.A.T.O. 
a declarat la sfîrșitul ședinței de 
marți dimineață că George Ball, 
subsecretarul de stat al S.U.A., a 
expus în amănunțime politica a- 
mericană în Vietnam. El a subli
niat că „S.U.A. își mențin anga
jamentele pe care și le-au luat 
față de autoritățile sud-vietna- 
meze...“.

Au mai luat cuvintul George 
Thomson (Anglia), Serge Ignatieff 
(Canada) și Paul Henri Spaak (Bel
gia), care au recunoscut că „Statele 
Unite se găsesc într-o situație di
ficilă in Vietnam". Ei au vorbit 
despre dificultățile pe care le-au 
întîmpinat, ca parteneri în N.A.T.O., 
din partea opiniei publice din ță
rile lor, care protestează împotri-

T. O.

va intervenției S.U.A. în 
și și-au exprimat teama 
tură cu continuarea „i 
în Vietnam".

Pierre de Leusse, reprezentantul 
Franței, a reamintit poziția guver
nului său în această problemă, 
prezentată, de altfel, de ministrul 
de externe Couve de Murville la 
sesiunea N.A.T.O. din primăvară 
ce s-a ținut la Londra. Se știe că 
Franța se pronunță pentru înce
tarea ostilităților în Vietnam și 
convocarea unei conferințe la care 
să se. hotărască rezolvarea proble
mei vietnameze.

După cum 
torii politici, 
ale N.A.T.O. 
și nici nu se 
in discuție. Sînt confirmate, 
fapt, părerile că actuala 
prilejuiește numai o trecere în re
vistă de rutină a problemelor afla
te pe ordinea de zi, cu perspectiva 
înregistrării divergențelor și nici
decum a aplanării lor.

Vietnam 
în legă- 

,escaladării

pronosticau observa- 
problemele specifice 
nu au fost abordate 
crede că vor fi luate 

de
sesiune

Ședința Consiliului de Miniștri 
francez
„In Piața comună lucrurile au rămas pe loc“

PARIS 13 (Agerpres). — Marți 
a avut loc o ședință a Consiliului 
de Miniștri francez. Referindu-se 
la convorbirile avute cu președin
tele Republicii Chile, Eduardo 
Frei, ministrul de externe fran
cez, Couve de Murville, a subliniat 
că punctele de vedere ale ambelor 
părți au coincis în problemele po
litice, economice și sociale inter
naționale și, îndeosebi, în legă
tură cu principiul autodetermină
rii popoarelor, al independenței 
naționale și neintervenției în afa
cerile interne ale altor țări.

Președintele de Gaulle a mențio
nat în fața Consiliului de Miniștri 
că Republica Chile „este una din
tre țările principale ale Americii

Latine și succesul experienței pre
ședintelui Frei este în măsură să 
influențeze nu numai viitorul po
litic al Arrffcricii Latine ci și în
țelegerea între continentul latino- 
american și Europa".

în încheierea ședinței, Alain 
Peyrefitte a declarat că în ce pri
vește problemele Pieței comune, 
„lucrurile au rămas pe loc. Nu 

în atitudinea
Franța în această

există schimbări 
adoptată de 
chestiune".

Plaga analfabetismului
GENEVA. La Palatul Wilson au în

ceput lucrările celei de-a 28-a sesiuni 
a Conferinței internaționale pentru 
învățămînt. Ia care participă repre
zentanți din aproape 90 de țări. Din 
R. P. Română participă o delegație 
condusă de Ionescu Bujor, director 
general în Ministerul lnvățămintului. 
Andre Chavanne, președinte în exer
cițiu al Comitetului Executiv al Bi
roului international de educație, a 
subliniat că din 965 milioane de co
pii de vîrstă școlară, cit se află în 
prezent in întreaga lume, numai 44

la sută frecventează cursurile școlilor 
și facultăților. Dintre aceștia, 79 la 
sută sînt înscriși în școlile elemen
tare, 18 la sută în învățămîntul se
cundar și 3 la sută în învățămîntul 
superior. Dacă se are în vedere că 
din aceste procente marea majoritate 
revine țărilor dezvoltate din punct de 
vedere economic, rezultă că analfa
betismul este o adevărată plagă pen
tru țările în curs de dezvoltare. Da
torită neștiinței de carte, 750 de mi
lioane de adulți nu pot participa la 
viața socială și culturală a țărilor lor.

VIETNAM
• Sensul unor schimbări

Y-'v, GENEVA

„Dezechilibrul 
dramatic"

■i

Dezbaterile din cadrul sesiunii 
Consiliului Economic și Social al 
O.N.U. se canalizează din ce în ce 
mai insistent pe problemele „dece
niului de dezvoltare". Ele au depășit 
faza analizei, concenfrîndu-și focul 
critic asupra uneia dintre realitățile 
majore ale epocii noastre : dezechi
librul dramatic între țările industriali
zate și așa-zisa „a treia lume”. Deca
lajul dintre forța lor economică, de
parte de a se micșora, crește an de 
an. Aceasta esie aprecierea unanimă 
care se poate degaja din cuvînfările 
delegation

„Deceniul de dezvoltare’ — care 
a început în anul 1960 — avea
drept obiectiv creșterea în medie 
anuală cu 5 la sută a producției ță
rilor în curs de dezvoltare pînă în 
anul 1970. Aceasta presupunea va
lorificarea într-o măsură mai largă 
a resurselor naturale și folosirea 
eficientă a resurselor umane, deci 
măsuri adecvate în domeniul agri
culturii, al sănătății și construcției 
de locuințe. De asemenea, creșterea 
exporturilor. Fapt este că, de la 4,5 
la sută în 1955—1960, ritmul mediu 
de creștere a producției țărilor în 
curs de dezvoltare a scăzut, în pe
rioada 1960—1963, la aproximativ 
4 la sută. Dacă se ține seama de 
creșterea demografică intensă din 
aceste țări, tabloul evolufiei lor apa
re în culori din cele mai sumbre. 
Poate mai mult decît în cadrul lucră
rilor propriu-zise ale sesiunii, critica 
evoluției „deceniului” s-a produs, 
în zilele din urmă, în conferinfe de 
presă și întîlniri ale ziariștilor cu 
unii reprezentanți proeminenți ai 
organizațiilor economice internațio
nale. La o asemenea conferință de 
presă, 
rinței

Râul Prebish, aflat la Geneva, a de
clarat că nu se poate vorbi de o 
evoluție favorabilă în dezvoltarea 
economică a țărilor recent elibe
rate, ci mai curînd de o tendință 
contrarie, care face ca prăpastia să 
se adîncească mereu. Preturile unor 
produse provenite din aceste țări 
au scăzut în mod catastrofal, an- 
trenînd implicit o scădere conside
rabilă a producției țărilor în curs 
de dezvoltare. Pe de altă parte, în 
pofida prevederilor „deceniului" și 
a negocierilor din cadrul „rundei 
Kennedy", unele țări capitaliste in
dustrializate au ridicat o serie de ob
stacole în calea promovării comer
țului cu țările în curs de dezvoltare.

Cu prilejul unei convorbiri cu un 
cerc redus de corespondenți acredi- 
tafi pe lîngă Palatul Nafiunilor, pre
ședintele G. A. T. T., ambasadorul 
K. B. Lall, a făcut, de asemenea, a- 
precieri puțin măgulitoare la adresa 
egoismului manifestat de unele țări 
industrializate, care „caută o justi
ficare în sărăcia țărilor în curs de 
dezvoltare pentru a menfine res
tricțiile discriminatorii”.

Delegații din țările în curs de 
dezvoltare subliniază cu fermitate 
necesitatea unor măsuri hotărîte 
pentru a se ameliora situația creată, 
printre care măsuri de dezvoltare a 
schimburilor reciproc avantajoase, 
în spiritul celor mai bune soluții 
preconizate la Conferința pentru 
comerț și dezvoltare.

Horia LIMAN

Dezbateri
la Congresul 
mondial al păcii••

secretarul general al Confe- 
pentru comerț și dezvoltare,

GENEVA. Consiliul Economic și Soc lai al O.N.U. In șadlnță plenară

LUPTE ÎNVERȘUNATE 

IN VECINĂTATEA SAIGONULUI

în rîndul marionetelor • Aviația americană

a bombardat centre populate și obiective economice din R. D. Vietnam

SAIGON 13 (Agerpres). — în lo
calitatea Van Canh — centrul dis
trictului cu același nume din Viet
namul de sud — au avut loc luni 
seara ciocniri intre formațiuni ale 
forțelor de eliberare națională și 
trupele guvernamentale. într-un 
comunicat dat publicității la Sai
gon se menționează că un convoi 
militar guvernamental a fost sur
prins într-o ambuscadă la 40 kilo
metri de Saigon. Două care de 
luptă au fost avariate. în vecină
tatea Saigonului au loc, de aseme
nea, lupte înverșunate între tru
pele guvernamentale și forțele de 
eliberare națională.

Din Saigon se anunță că gene
ralului Nguyen Huu Co, ministru 
de război și secretar de stat al 
apărării naționale, urmează să i se 
încredințeze și funcția de șef al 
statului major general. Agenția 
France Presse consideră că această 
cumulare a trei funcții de către 
Nguyen Huu Co urmărește un scop 
propus mai de mult: trecerea con
trolului complet al armatei și vie
ții politice de la Saigon în mîinile 
unui om cunoscut prin intențiile 
sale de a continua cu orice mij
loace războiul împotriva patrioți- 
lor sud-vietnamezi.

Ha Tinh, Quang Binh și din insu
lele Bach Long Vi, Hon Ngu și 
Con Co Deosebit de grave au fost 
bombardamentele efectuate în a- 
ceeași zi asupra orașului Lao’ Kai 
și a mai multor regiuni populate 
din provincia Lao Kai, în imediata 
apropiere a frontierei dintre R. D. 
Vietnam și R. P. Chineză.

• Asociația pentru răspîndirea 
cunoștințelor științifice și tehnice 
din R. D. Vietnam a adresat oa
menilor de știință din S.U.A., or
ganizațiilor științifice și oamenilor 
de știință din lumea întreagă un 
apel în care cere să se condamne 
cu hotărire folosirea de către 
S.U.A. a substanțelor chimice to
xice in Vietnamul de sud.

Conferință de presă 
a președintelui Johnson

WASHINGTON 13 (Agerpres). 
Președintele S.U.A., Lyndon John
son, a ținut marți o conferință de 
presă în care s-a ocupat de unele 
probleme ale situației internațio
nale. Referindu-se la problema 
vietnameză, el a 
viitorul apropiat 
hotărîri serioase, 
te măsuri pentru 
boiul început în 
sud" și că sînt 
pentru ca „rezervele în oameni și 
echipament din Statele Unite să fie 
în întregime adecvate pentru a face 
față oricăror evenimente".

subliniat că „în 
vor fi necesare 
noi și importan- 
a rezista în răz-

Vietnamul de 
necesare măsuri

Semnarea unui acord 
între R. P. Chineză 
și R. D. Vietnam

13PEKIN 13 (Agerpres). — La 
iulie, informează agenția China 
Nouă, între guvernele R. P. Chine
ze și R. D. Vietnam a fost semnat 
un acord cu privire la ajutorul 
economic și tehnic acordat Repu
blicii Democrate Vietnam. Acordul 
a fost semnat de Li Sien-nien, vi- 
cepremier al Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, și de Le Thanh 
Nghi, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. D. Vietnam. La 
semnare au fost de față Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, și alte persoane ofi
ciale. în aceeași zi, Ciu En-lai, 
vicepreședinte al C.C. al P.C. Chi
nez, premierul Consiliului de Stat, 
a primit pe membrii delega
ției vietnameze în frunte cu Le 
Thanh Nghi, membru în Biroul 
Politic al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, cu 
care a avut o convorbire priete
nească.

Continuîndu-și lucrările. Congre
sul mondial pentru pace, inde
pendență și dezarmare de la Hel
sinki a ținut luni noaptea o șe
dință plenară suplimentară. în 
cursul ședinței au luat cuvintul 
șefii delegațiilor din R. P. Chine
ză, Indonezia, Statele Unite, Gui
neea, Polonia, Iordania și alte 
țări. Vorbitorii au condamnat in 
unanimitate agresiunea america
nă în Vietnam și și-au exprimat 
sprijinul față de lupta poporului 
vietnamez. Congresiștii au aplau
dat declarația șefului delegației 
de partizani ai păcii din S.U.A. 
C. Goodglet : „Noi, americanii, 
care participăm la acest Congres 
mondial al păcii, declarăm că 
guvernul S.U.A. folosește mijloace 
imorale în Vietnam pentru a atin
ge un scop imoral. Cerem retra
gerea tuturor forțelor militare ale 
S.U.A. din Vietnam".

în cursul zilei de marți cele 
șapte comisii ale Congresului 
și-au continuat lucrările. S-au 
discutat probleme legate de de
zarmarea generală, cucerirea 
independenței economice de
pline, consecințele sociale și 
economice ale cursei înarmărilor. 
Intervențiile prezentate ieri de 
acad. Athanase Joja și de ceilalți 
membri ai delegației române au 
fost urmărite cu atenție. în comi
sia a șasea, care se ocupă cu 
urmările sociale și economice ale 
cursei înarmărilor, delegatul fran
cez Jean Schaffer a propus ca in
tervenția română, prezentată de 
Nestor Ignat, să fie folosită îm
preună cu alte cîteva intervenții 
la redactarea raportului acestei 
comisii. în comisia a șaptea, Justin 
Moisescu, mitropolitul Moldovei

HANOI 13 (Agerpres). — Agen
ția V.N.A. anunță că misiunea de 
legătură a înaltului comandament 
al Armatei populare vietnameze 
a adresat un mesaj Comisiei in
ternaționale de supraveghere și 
control din Vietnam, în care pro
testează împotriva raidurilor ae
riene efectuate la 11 iulie de către 
avioane americane care au bom
bardat și mitraliat capitala pro
vinciei Yen Bai, un mare număr 
de regiuni populate și obiective 
economice din provinciile Yen Bai, 
Lai Chau, Thanh Hoa, Nghe An,

• La Los Angeles și San Diego 
(California), unde vicepreședintele 
S.U.A., Hubert Humphrey, a rostit 
cuvîntări în sprijinul politicii a- 
mericane în Vietnam, au avut loc 
demonstrații inițiate de organiza
ția „Femei, luptați pentru pace" și 
„Comitetul pentru încetarea războ
iului din Vietnam". Agenția U.P.I. 
menționează că demonstranții 
purtau pancarte cu inscripțiile : 
„Război împotriva sărăciei — nu 
împotrivă oamenilor !“, „încetarea 
focului — acum !“, „Să se pună ca
păt asasinatelor în masă !“.

• Potrivit relatărilor corespon
dentului din Seul al agenției Asso
ciated Press, ministrul apărării al 
Coreei de sud, Kim Son In, a fă
cut cunoscut că Statele Unite au 
promis să înzestreze cu armament 
trei divizii ale forțelor armate 
sud-coreene în schimbul trimiterii 
unei divizii sud-coreene în Viet
namul de sud.

REDACTIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București. Plata
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SANTIAGO DE CHILE. Ziarul 
„El Siglo" anunță că între 11 și 17 
octombrie va avea loc Congresul 
al XllI-lea al Partidului Comunist 
din Chile.

JANEIRO. A- 
s-a realizat o 

re-
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și al Sucevei, a vorbit despre 
crearea unei atmosfere favorabile 
păcii și despre rolul culturii și 
educației în acest scop. In comi
sia a treia, care se ocupă cu pro
blemele dezarmării, deputatul 
Evanghelidis, membru al delega
ției Greciei, s-a oprit în expune
rea sa la propunerea guvernului 
român cu privire la instaurarea în 
Balcani a unor relații de bună 
vecinătate, de colaborare paș
nică, calificînd-o ca o contribuție 
la asigurarea păcii și coexisten
ței pașnice între țări cu orînduiri 
sociale diferite.

Aurel CERNEA

FRAGA. Marți au început 
Praga lucrările celei de-a 29-a 
siuni a Comitetului Executiv 
Federației Sindicale Mondiale, 
examinează probleme legate
pregătirea celui de-al VI-lea Con
gres sindical mondial, ce va avea 
ioc în octombrie la Varșovia. l.a 
lucrări participă și Constantin Dră- 
gan, președintele C.C.S. din R,P. 
Română, membru al Comitetu' 
Executiv al F.S.M. ,x.

Disputa 
parlamentară 
și fragila 
majoritate

„Privilegiul parlamentar* — acel 
drept al deputatului britanic de a-și 
exprima părerile în cadrul unor li
mite bine definite — a devenit de 
cîteva zile o coardă sensibilă în 
duelul dintre laburiști și conserva
tori. Speakerul Camerei Comunelor, 
Sir Harry Hylton-Foster, de prove
niență conservator, însă presupus a 
fi „deasupra partidelor" în postul 
pe care-l ocupă, a constatat că mi
nistrul finanțelor, James Callaghan, 
ar fi încălcat așa-numitul „privilegiu 
parlamentar" într-un discurs rostit cu 
o săpfămînă în urmă. Fraza incri
minată se referea la conservatorii 
care combat cu multă înverșunare 
proiectul de lege bugetar, îndeo
sebi capitolul care se referă la taxele 
asupra corporațiilor, și sună astfel : 
„Atunci cînd privesc la unii mem
bri conservatori ai Camerei Comu
nelor nu văd în ei pe onorabilii 
domni X, Y, Z. li privesc și spun : 
investifii ale trusturilor, speculanți 
cu capital sau oameni de bursă care 
obțin profituri din specularea ac
țiunilor guvernamentale". Deputafii 
conservatori vizafi și-au exprimat 
indignarea, iar speakerul a deferit 
cazul Comitetului parlamentar pen
tru privilegii. Replica taberei ad
verse a venit însă fără întîrziere : 
mai mulfi deputafi laburiști, conform 
unei înfelegeri prealabile, au inclus 
în cuvîntările lor rostite în circum
scripții exact aceleași cuvinte pe 
care le-a pronunțat James Callag
han, dar ca

întorsătura 
lucrurile nu 
servatorilor, 
daune 
amplificare

fiind ale lor proprii, 
pe care au lual-e 

a mai convenit con- 
cărora le-ar aduce 

electorale o asemenea 
a dezvăluirii legă

turilor dintre deputafi și monopo
luri. De aceea, insistența conserva
torilor pentru discuții în comitetul 
privilegiilor a încetat brusc. Laburiș
tii însă, dornici să dea amploare 
discuției, au luat hotarîrea de a se 
„autoacuza", adică pur și simplu de 
a sesiza ei pe speaker că în cu
tare și cutare loc au rostit fraza cu 
pricina”.

Și totuși cei aproximativ 15 de- 
pufafi laburiști cărora le aparfine 
această inițiativă au păstrat luni în 
Camera Comunelor o surprinzătoare 
tăcere : conducerea laburistă ar dori 
să evite crearea unei sifuafii dificile 
pentru speakerul conservator al 
Camerei Comunelor care, conform 
tradiției, votează întotdeauna 
favoarea guvernului.

Liviu RODESCU

grecia : Excluderea ministrului apărării 
din partidul Uniunea de centru

ATENA 13. — Corespondentul 
Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite : întrunit în ședință extraor
dinară, sub președinția premieru
lui Papandreu, grupul parlamen
tar al partidului Uniunea de cen
tru a hotărît marți dimineața, în

de forțele patriotice sud-Vietnamese în urma unul atac victoriosMaterial de luptâ capturat

unanimitate, excluderea din partid 
a lui Garoufalias, ministrul apără
rii. Se așteaptă ca acesta să pre
zinte șefului guvernului demisia 
sa. în cazul în care, totuși, el nu 
va demisiona, 
zenta regelui 
destituirea lui

Observatorii 
îndepărtarea din guvern a minis
trului apărării a devenit acum o 
problemă minoră, de procedură. 
Respectînd strict prevederile con
stituției, ar trebui să fie convocat 
parlamentul pentru a vota o mo
țiune de cenzură împotriva lui Ga
roufalias. întrucît acesta se află în 
vacanță, avînd în vedere spiritul 
constituției, se poate considera că 
un asemenea vot din partea grupu
lui parlamentar al Uniunii de cen
tru, care dispune de majoritatea 
absolută în parlament, poate avea 
aceeași valoare.

După cum se știe, cauza princi
pală a excluderii lui Garoufalias 
din rîndurile partidului de guver
nământ și din funcția deținută a 
fost poziția sa potrivnică măsuri
lor anunțate de premierul Papan- 
dreu privind operarea unor epurări 
în rîndurile armatei, afectînd ele
mentele compromise ale dreptei. 
Premierul Papandreu urmează să 
preia personal conducerea Ministe
rului Apărării pentru a facilita 
transpunerea în practică a acestor 
măsuri.

premierul va pre- 
un decret privind 

Garouf alias.
politici consideră că
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Mărfi dimineața, in sala de la 
etajul 12 al hotelului „Moscova" 
a avut loc coniermfa de presă a 
delegației de cineaști români pre- 
zenti la iestivalul de la Moscova. 
Ziariștii s-au interesat de dezvol
tarea cinematografiei in tara noas
tră. de cele mai noi filme româ
nești, de planurile studioului 
..București" pentru viitorul apro-' 
piat, de coproducțiile cinematogi 
Hei noastre cu cea sovietică și <i*<j 
altor țări. Mihriea Gheorghiu, vice
președinte al Comitetului de Stai 
pentru Cultură și Artă, Ion Popes- 
cu-Gopo, Irina Petrescu, Florin 
Piersic și Cristea Avram au răs
puns la Întrebări.

SEUL. Adunarea Națională a 
Coreei de sud, convocată într-o 
ședință extraordinară pentru a ra
tifica tratatul privitor la „normali
zarea" relațiilor japono—sud-co
reene, nu s-a putut întruni marți, 
deoarece guvernul și partidele de 
opoziție nu au căzut de acord asu
pra stabilirii ordinii de zi a dezba
terilor.

MOSCOVA. La invitația Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și a guvernului U.R.S.S., 
președintele R.A.U., Gama] Abdel 
Nâsser, va sosi la 27 august în 
U.R.S.S. într-o vizită oficială.

cu vizita oficială făcută 
Bulgaria de ministrul de 
al Austriei, dr. Bruno 

se exprimă dorința de a 
relațiile economice, de a 

turistice

RIO DE 
nul acesta

B producție mondială
■ cord de cafea — aproxi-

I mativ 4,5 milioane tone.
Brazilia deține 43 la sută 

B din cantitatea produsă.
SOFIA. In comunicatul comun 

bulgaro-austriac, dat publicității în 
legătură 
în R. P.
externe 
Kreisky, 
se lărgi 
se dezvolta schimburile 
și de a se adinei legăturile cul
turale între cele două țări. Cele 
două părți și-au exprimat neliniș
tea în legătură cu înrăutățirea si
tuației în unele regiuni ale lumii.
NISIP DE AUR ȘI... PETROL

PARIS. Sezonul balnear de pe 
Coasta de Azur, în plină desfășu
rare, a fost tulburat de purtătorul 
de avioane american „Shangri-la". 
care, dintr-o eroare tehnică, a 
pierdut o mare cantitate de petrol 
în apele mării. După puțină vreme 
petrolul a fost dus de valuri și 
vînt spre plaja de la Cannes. In
dignați, vilegiaturiștii au părăsit 
plaja devenită de nefolosit. Auto
ritățile franceze locale au adresat 
un protest comandantului flotei a 
6-a americane, din care face parte 
nava amintită.

In fotografie: pe plajă, marinari 
americani ...scot petele de petrol.

Alex QuaisonACCRA.
președintele Adunării Generale 
O.N.U., a sosit la Accra pentru 
depune jurămintul în funcția 
ministru al afacerilor externe 
noul guvern al Ghanei prezidat 
Kwame Nkrumah.

Sackey, 
a 
a 

de 
în 
de

SI LA C.E.C.O. 
UN „SCAUN GOL"
încă un „scaun goi". 

La reuniunea Consiliului 
ministerial al Comunității 
Europene a Cărbunelui ș; 
Otelului (C.E.C.O.) de L 
Luxemburg au participat 
numai cinci reprezentanji 
ai „celor șase". Repre
zentantul Franfei a fost 
și de data aceasta absent.

MISTERIOSUL OBIECT 
ZBURĂTOR DEASUPRA 

CIPRULUI
NICOSIA. Obiectul zburător, 

semnalat zilele trecute deasupra 
Antarcticei, apoi a Americii Lati
ne și, în cele din urmă, deasupra 
Portugaliei, a fost zărit luni după- 
amiază deasupra Ciprului. Martori 
oculari din Famagusta au arătat 
că obiectul s-a oprit cîteva se
cunde apoi a dispărut în direcția 
mării, lăsind în urma sa o trenă 
de foc.
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