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Hotărîri ale Consiliului de Miniștri 
privind îmbunătățirea in continuare 

a contractării si circulației
7 7

idului
îndeplinirea
angajamentelor

industria legiunii

luata în partidului, al anului producție

L
ONER

REGIUNEA 
OLTENIA

Oamenii muncii din întreprinderile industriale ale regiunii Oltenia raportează că și-au îndeplinit angajamentele cinstea Congresului în primul semestru realizat peste plan ode 50 700 000 lei, cu aproape 20a globală în valoare milioane lei mai mult decît prevedeau angajamentele. De asemenea, a fost obținută peste plan o producție- marfă în valoare de circa 30 milioane lei. In această perioadă au fost livrate, peste prevederile planului, un generator electric pentru locomotive Diesel electrice de 2 100 C.P., 100 transformatoare de medie și joasă tensiune, 22 387 tone de cărbune, țiței și alte produse. Printre colectivele care au obținut realizări deosebite în întrecerea socialistă se numără cele de la uzinele „Electroputere'-Craiova, Uzinele mecanice Turnu Severin, ale minelor din Valea Motrului și Rovinari, ale petroliștilor din Țicleni, Tîrgu Jiu și altele.
REGIUNEA 
CRIȘANA

De la începutul anului și pînă în prezent, colectivele întreprinderilor industriale din regiunea Crișana au realizat peste plan o producție globală în valoare de peste 29 milioanede Iei, față de 22 500 000 de lei cît prevedea angajamentul luat în cinstea Congresului partidului; planul producfiei-marfă a fost depășit cu aproape 27 milioane de lei. Productivitatea muncii a crescut cu 1,4 la sută față de prevederi și s-au realizat economii suplimentare la prețul de cost de peste 12 milioane de lei. Realizări importante în întrecerea socialistă au obținut muncitorii, inginerii și tehnicienii de la uzinele de ma- șini-unelte „înfrățirea", fabrica „Refractar’-Aleșd, Uzina de utilaj minier din orașul Dr. Petru Groza, fabricile de încălțăminte „Crișul" și „Solidaritatea", Fabrica de confecții din Oradea.

I

A INTRAT ÎN FUNCȚIUNE
SISTEMUL HIDROTEHNIC
DE PE RlUL FIRIZA

BAIA MARE (coresp. „Scîn
teii'). — Ieri s-a inaugurat Siste
mul hidrotehnic de pe rîul Firiza 
care asigură îmbunătățirea ali
mentării cu apă potabilă și in
dustrială a orașului Baia Mare și 
creează posibilitatea irigării a 
peste 1 000 hectare teren arabil.

Construirea după o concepție 
modernă a barajului de la Strîm- 
tori, avînd o înălțime de 52 
metri, a creat un mare lac de 
acumulare. Jn aval de Strîmtori 
se înaljă barajul de la Berdu.

a 
lac de acu- 
Ultimul obiec- 
hidrotehnic îl 
de aducjiune 

La capătul 
nodul de pre-

între cele două baraje 
fost creat un 
mulare tampon, 
tiv al sistemului 
constituie tunelul 
lung de 5,6 km. 
aducfiunii se află 
siune de unde apa este dirijată 
prin conducte obiectivelor in- 

băimărene și refelei 
Pentru valorificarea 

a apei acumulate în 
lacuri s-a prevăzut 
a două uzine hidro-

dusfriale 
orașului, 
complexă 
cele două 
construirea 
electrice care vor furniza anual 
circa 10 milioane kWh.

Proiectul a fost realizat de 
institutul de specialitate al Co
mitetului de Stat al Apelor, iar 
lucrările au fost executate de 
I.C.H. aparținînd Ministerului 
Minelor și Energiei Electrice.

în vederea aplicării Hotărîrii Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român și a Consiliului de Miniștri privind îmbunătățirea regimului de valorificare a produselor vegetale și animale au fost emise Hotărîri ale Consiliului de Miniștri care prevăd o serie de măsuri stimulative pentru îmbunătățirea, în continuare, a condițiilor de contractare, recepționare și circulație a produselor agricole.Hotărîrea Consiliului de Miniștri privind regimul de contractare a griului, secarei și porumbului prevede că, Comitetul de Stat pentru Valorificarea Produselor Agricole va încheia în continuare contracte cu cooperativele agricole de producție, pe baze comerciale, cu respectarea riguroasă a principiului bunei învoieli, pentru cumpărarea producției marfă de grîu, secară și porumb. Contractele se pot încheia în tot cursul anului și devin valabile după aprobarea lor de către adunările generale ale cooperativelor. De asemenea, același organ de stat poate cumpăra pe bază de contract, prin intermediul cooperativelor agricole, produsele de mai sus oferite de țăranii cooperatori.Pentru operațiunile de valorificare către stat efectuate în contul membrilor lor, cooperativele a- gricole de producție vor primi un comision de 25 lei la tonă, precum și sporul de preț legal.Grîul, secara și porumbul, livrate pe bază de’ contract, se vor plăti cu prețurile de contractare, acor- dîndu-se un spor de 10 la sută pentru cantitățile ce depășesc 30 tone grîu, secară și orzoaică la un loc, sau 30 tone de porumb.Se va acorda un spor de preț și pentru grîul cu greutate hectolitri- că mai mare de 78 kg. Se prevede plata pentru boabele șiștave și spărturile de grîu și porumb, corespunzător valorilor calitative. Porumbul livrat sub formă de știu- leți se va plăti pe baza unei noi echivalențe cu porumb boabe, mai avantajoasă pentru producători.

Printr-o altă Hotărîre a Consiliului de Miniștri sînt stabilite condițiile în care se încheie contracte pentru floarea-soarelui, o- rez, fasole boabe, orz, orzoaică, mazăre, semințe de in pentru ulei și alte produse vegetale. Prin aceeași hotărîre se majorează contractare la soia și dovleac.Producătorilor li se pentru întreaga suprafață cultivată în 1966 semințe de soiuri superioare, cu conținut ridicat de ulei, eliberîndu-li-se certificate de calitate pentru această sămînță. La livrarea producției contractate, acești producători vor primi pentru întreaga cantitate prețurile corespunzătoare soiurilor superioare.De asemenea, cooperativele agricole pot cumpăra la prețuri legale în vigoare, începînd cu recolta a- nului 1965, pentru fiecare tonă de semințe de floarea-soarelui livrată, cîte 75 kg de șroturi, iar începînd cu recolta anului 1966, pentru fiecare tonă de semințe de ricin decapsulat livrată; cîte 400 kg șroturi de ricin detoxicat.Avantajele prețurilor de contractare se vor acorda și pentru cantitățile livrate peste contract, atît la cereale cît și la celelalte produse agricole.începînd încă din acest an, transportul produselor agricole efectuat de producători se va plăti de către organele contractante — spre deosebire de situația veche — pe întreaga distanță, conform tarifelor în vigoare.Prin toate aceste măsuri producătorii vor realiza în anul 1965 importante venituri suplimentare.O altă Hotărîre a Consiliului de Miniștri se referă la vînzarea, cumpărarea și circulația griului, secarei, porumbului, precum și făinurilor acestora.Membrii cooperativelor agricole și producătorii individuali pot vinde la piață și schimba cu alte produse agricole grîu, secară, porumb și făinurile acestora, în orice re-

prețurile de semințe deva asigura

giune a țării. De asemenea, pot schimba grîu, secară, porumb și făinurile acestora cu alte produse, pentru nevoile de producție și consum, cooperativele agricole de producție.Pentru vînzările și schimburile de grîu, secară, porumb și făinurile acestora cu alte produse agricole, în afara localității de domiciliu, este necesar certificat de producător.Cooperativele agricole de producție, membrii acestora și producătorii individuali pot cumpăra sau obține prin schimb cu cartofi, fructe și alte produse agricole — grîu, secară, porumb și făinurile a- cestora necesare producției și consumului propriu.Cooperativele agricole de producție, membrii acestora și ceilalți locuitori din comunele de munte pot vinde sau schimba pe cereale — pentru nevoile de producție și consum propriu — fructe, material lemnos, material de construcție și produse gospodărești lucrate de ei.Produsele vîndute, cumpărate sau schimbate pot fi transportate cu orice mijloc blic sau propriu țării.Cooperativele ducție pot folosi mijloacele lor de transport atît pentru nevoile proprii de producție, cît și pentru valorificare, satisfacerea cerințelor membrilor și transportul persoanelor la locurile de muncă ale cooperativelor. în același scop, ele pot folosi mijloacele lor de transport la ajutorarea altor cooperative agricole de producție.Cumpărarea de cereale în scopul revînzării se poate face numai de organizațiile economice de stat și ale cooperației de consum prevăzute de legile în vigoare.Măsurile menționate asigură lărgirea posibilităților de circulație a acestor produse și o mai bună aprovizionare a populației din toate regiunile țării.

de transport pu- în toate regiunileagricole de pro-

TELEGRAME

SECERIȘUL!
Cu prilejul primei aniversări a proclamării independenței statului Malawi, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Române, Ion Gheorghe Maurer, a trimis primului ministru al statului Malawi, dr. Hastings Kamuzu Banda, o telegramă de felicitare.în răspunsul său, șeful guvernului malawian a transmis mulțumiri pentru felicitările adresate. (Agerpres)

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Române, Chivu Stoica, a primit joi pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste
Federativefrici, care și-a prezentat scrisorile de acreditare. (In pag. a IlI-a cu- 
vîntările rostite)

Iugoslavia, Iakșa Pe-

ZILE
HOTARITOARE

In raionul Făurei 
s-a terminat recoltatulFAUREI (coresp. „Scînteii"). — Țăranii cooperatori și mecanizatorii din raionul Făurei au terminat, primii din regiunea Galați, seceratul cerealelor păioase. Recolta de grîu, secară și orz de pe cele peste 40 000 hectare a fost strînsă în numai 11 zile. Primele unități agricole care au terminat secerișul sînt cele din comunele Jirlău, Galbenu, Robească, Lunca și altele. în prezent se lucrează intens la treieriș. Recoltatul grînelor se apropie de sfîrșit și în raioanele Brăila, Tecuci și Galați.

Trecutul și viitorul 
se unesc 
și mai strîns

de Mihail CRUCEANU

fl Autoperfecționare
de prof. univ. Dimitrie MACREA
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NEISTOVITUL FOC
Fânuș NEAGU

Acest iulie tulburător, fierbinte șl robust, timp de împlinire și de meditații, se înscrie ca un arc incandescent în conștiința generației mele, generație care s-a întîlnit cu partidul firesc, fără căutări și ocolișuri, așa cum te întîlnești cu vîn- tul și cu iarba într-o dimineață la colțul străzii și făclia albastră a cerului îți inundă sufletul. Totul s-a
Drumul combinelor
spre alte lanuriPe ogoarele regiunii Bgcurești, recoltatul y ă în toi. Mii de mecanizatori și cooperatori zoresc strîngerea recoltei de grîu, eliberarea terenului și efectuarea arăturilor de vară. Intre unități, raioane s-a format un decalaj în executarea acestor importante lucrări. In timp ce unele unități au încheiat re

coltatul, altele mai au de strîns grîul de pe suprafețe însemnate.In cooperativele a- gricole din raionul Zimnicea, raion ce se menține pe loc de frunte, s-a strîns recolta de grîu în proporție de 89,5 la sută din suprafață, timp, cu batozele treierat 2 000 ha. Pentru recolta

anului viitor au fost a- rate 3 780 ha. Această lucrare va fi intensificată prin organizarea schimbului doi pe un număr mai mare de tractoare.
In acelașis-apegriul de

DEZVOLTAREA

Florea CEAUȘESCU
coresp. „Scînteii"

(Continuare 
în pag. IlI-a)

INDUSTRIEI

RITMURILE CHIMIEI
în cadrul programului de dezvoltare a economiei naționale în perioada viitorului plan cincinal, cuprins în proiectul de Directive ale celui de-al IV-lea Congres al partidului, industria chimică ocupă un loc important. Ca și în anii șe- senalului, partidul pune în fața a- cestei ramuri sarcina de a valorifica cît mai complex și multilateral resursele naturale ale țării, de a crea noi materii prime și materiale sintetice pentru industrie și agricultură.

Ing. Mihail FLORESCU 
ministrul industriei petrolului 

și chimiei

CHIMICE

MU TfiHE <

CHIMICE
ÎNGRĂȘĂMINTE

La baza îndeplinirii sarcinilor care revin industriei chimice în perioada următoare stau succesele și experiența în producție dobîndi- te de oamenii muncii din această ramură, puternica bază tehnică creată în noile combinate și instalații realizate în anii șesenalului, investițiile care se vor aloca în continuare pentru dezvoltarea industriei chimice. în anii șesenalu
lui, industria chimică a cunoscut un 
ritm rapid de dezvoltare, depășin- 
du-se prevederile Directivelor Con
gresului al Ill-lea al P.M.R., în ce 
privește volumul și dinamica pro
ducției. Anul acesta, producția globală a industriei chimice este de circa 3,6 ori mai mare decît în 1959, față de 3,3 ori cît a fost stabilit. Creșteri importante s-au înregistrat la produsele chimice destinate agriculturii, la fibre și fire chimice, cauciuc sintetic, materiale plastice, anvelope, coloranți, medicamente.Eforturi deosebite au fost depuse în anii șesenalului pentru dezvoltarea petrochimiei, ramură cu o ridicată eficiență economică și multiple posibilități de a realiza o gamă largă de materiale sintetice. Combinatul de și produse ț orașul Gh. Gheorghiu-Dej, Com-: cauciuc sintetic petrochimice din

blnatul chimic Craiova, Combinatul de îngrășăminte chimice Tr. Măgurele, Combinatul petrochimic Ploiești — sînt cîteva dintre marile „cetăți" ale petrochimiei românești, care contribuie la valorificarea superioară a produselor petroliere și gazelor naturale.Producția industriei chimice anorganice, bazată pe valorificarea minereurilor (sare, minereuri cu sulf), a crescut în 1965 de 2,4 ori față de 1960 ; acest sector livrează cantități importante de produse sodice, clor, acid sulfuric etc., necesare economiei naționale. S-a lărgit mult baza de materii prime a industriei de celuloză și hîrtie. în 1965, din totalul producției de celuloză și semiceluloză circa 39 la sută se obține folosindu-se ca materii prime stuful și paiele, față de numai 4 la sută în 1959. Se economisesc astfel anual sute de mii de metri cubi de lemn.Dezvoltarea industriei chimice a permis creșterea aportului ei la satisfacerea necesităților celorlalte ramuri ale economiei naționale, la crearea unor disponibilități cres- cînde pentru export. Exportul de produse chimice a atins anul acesta un nivel de aproape 6 ori mai ridicat față de 1960, iar gama sortimentelor livrate peste hotare a fost lărgită cu numeroase produse noi ca fenol și xileni, cauciuc sintetic, materiale plastice, medicamente, coloranți, detergenți, solvenți etc.
(Continuare în pag. a IlI-a)

Coloane argintii avintate spre 
înălțimi

petrecut, cum spune poetul, la vîrs- ta primelor iubiri și inima noastră s-a umplut — ca de atunci să se reverse mereu, generoasă — de dragostea nobilă și sfîntă pentru om și pentru pămîntul acesta în care pulsează sîngele milioanelor de răzvrătiți prin veacuri, în care albesc osemintele trașilor pe roată, ale împușcaților din 1907 și de la Grivița Roșie.Din umbră și din solzii ei de negură, o lume veche, fisurată de toate patimile și poftele lacome, ne pîndea ca să ne arunce în vălmășagul deznădejdii sau cel puțin într-o boemă cu visuri stîlcite și năluci dansînd pe pereții închipuirii. O lume care ne oferea mirajul „turnului de fildeș", al izolării de cei ce te-au născut și în mijlocul cărora ai crescut, al ruperii de pămîntul ce l-ai simțit reavăn sau aspru sub tălpile tale, de sevele ce hrănesc fiecare cuvînt așternut pe hîrtie.Partidul — acest măreț front a! luptei și al muncii — ne-a întors fața spre calea demnității, și gîndul și pașii noștri n-au șovăit o clipă să urmeze chemarea și îndemnul lui. Inimă, pas și gînd s-au înrolai sub steagul curajului și al mîndriei — steagul partidului nostru — și acea fragedă generație de adolescenți, păstrînd în ea mireasma și arsura teilor din fața casei părintești sau a școlii, a crescut o dată cu țara, izbind cu tîrnăcopul la Bumbești-Livezeni, răsturnînd brazda în cîmpiile așternute soarelui, bubuind cu ciocanul în cazangerii sau adunînd în cuvinte cu mîngî- ieri de plopi învălmășiți de ape, visele unui popor de bărbați dîrji și neplecați furtunilor.Distanța dintre ceea ce sîntem și ceea ce am fi putut fi e năucitoare și nu se poate măsura. Trăim un timp vijelios de prefaceri structurale. Scriitorii de toate vîrstele, și nu numai cei din generația mea, au găsit bulgărele de jar, neistovitul foc și tremur înnoitor fără de care creionul se fringe și devine vreasc și dîră de cenușă. Cei care am avut fericirea să nu fim martorii timpurilor apuse, refacem din pagini de carte și ziar dramele înaintașilor noștri, răsucirile și încovoierile lor, drumurile lor înfundate.
(Continuare în pag. a Il-a)



PAGINA 2 SCÎNTEIA

Trecutul și viitorul
se unesc și mai strîns

Proiectele de Directive ale a- propiatului Congres al partidului au entuziasmat toată suflarea țării — muncitori, țărani, intelectuali. Fiecare vede în aceste documente nu numai ceea ce am înfăptuit în toți acești ani, dar și la ce nivel înalt se ridică astăzi aspirațiile noastre, grație muncii libere pe care a depus-o întregul popor sub conducerea partidului. Proiectele de Directive au un răsunet cu atît mai puternic în inimile noastre, cu cît ele se întemeiază pe realitatea nedezmințită a succeselor de pînă acum ce ne dă siguranța că vor fi îndeplinite fără greș. Dezbaterea largă a proiectelor de Directive, nenumăratele adunări și întruniri în care oamenii muncii, practic întregul popor, și-au exprimat adeziunea lor totală la aceste documente și au făcut propuneri pe marginea lor, arată odată mai mult că partidul nostru este strîns legat de masele cele mai largi ale poporului, că politica partidului este expresia propriilor lor năzuințe. în această dezbatere se oglindește profundul democratism al regimului nostru, în care toți cetățenii sînt liberi să-și spună cuvîntul asupra problemelor de importanță vitală pentru dezvoltarea economică și socială a țării.Ca vechi membru al partidului care am trăit anii luptei ilegale, nu pot să nu compar condițiile în care se desfășoară acum pregătirile pentru Congresul cu cele gresele vremea șieresc. depărtat. Căci ce înseamnă patru decenii și mai bine în viața unui popor ! Dar cît de profunde sînt schimbările care s-au petrecut, cît de uriașă este deosebirea de condiții ! Sînt deosebirile ce separă două epoci istorice !Congresul de întemeiere a partidului comunist, din mai 1921, la care am participat, s-a ținut cu ușile localului zăvorite de poliție, lucrările lui au fost întrerupte cu brutalitate, cea mai mare parte a delegaților au nimerit de la Con-

partidului în care se pregăteau con- partidului în trecut, pe regimului burghezo-mo- Este un trecut nu prea în

Neistovitul

foc
(Urmare din pag. I-a)Primejdia ratării îl pîndea pe artist. Nepăsarea oficială, ignorarea artistului ca om, împrejurările vitrege au uscat nu puțini arbori pletoși și au prăbușit în ceață speranțe și țîșniri de vis. De aici tristețile lungi și bolnave și dorul pentru zări inexistente ale celor de mai înainte, pe care generația mea nu le-a trăit.Partidul revoluției și al construcției desfășurate, forță vie și năvalnică pulsînd în arterele întregului popor, a ridicat la luptă o țară, a descătușat energia și vigoarea celor mulți — și în această înălțare spre culmi, omul simplu s-a găsit pe sine. Cu trudă aspră și cu sacrificii, înțelept și dăruindu-se total acestei epoci de izbînzi, poporul român s-a înălțat în amiaza celei mai înfloritoare civilizații, aceea a socialismului. Exploatatul de ieri, devenit stăpîn pe pămîntul dintre Dunăre și Carpați, a întors constelațiile destinului și, în această splendidă încleștare, a valorificat imensele sale resurse morale și spirituale. Aceasta e materia și plasma cărților noastre. O viață în care rugina nu are cum să pătrundă, o viață în continuă frămîntare oferă artistului de orice vîrstă inepuizabile surse de inspirație. Realitatea socială a României contemporane, opera strălucitoare a poporului condus de partid, este un izvor limpede și proaspăt ca rouă dimineții. De el te apropii cu sentimentul că de aici vei culege ori- cînd puterile neistovite ale operei tale. O tipologie umană diversă și plină de inedit așteaptă necontenit să fie turnată în tiparele poemului sau ale romanului. Ea nu se epuizează niciodată și e mereu nouă.Scriind „Apostol”, Cezar Petrescu închidea o lume — aceea a învățătorilor — la care n-avea cum să se mai întoarcă, pentru că eroul ră- mînea sub lacătul și zăvorul unei orînduiri ce nu-i permitea să-și salte fruntea peste gardul împovărat de ploi și de veștede tufe de lămîl- ță al școlii. Cunosc bine lumea învățătorilor din zilele noastre și pot afirma că singură această zonă umană ar putea furniza subiecte unei întregi literaturi. Și nu numai ea. In cenușiul de altădată o existență omenească însuma un lanț de tragedii și umilințe. In lumina prefacerilor din zilele noastre, o existență omenească însumează necontenita afirmare, necontenite năzuinți spre alte zări.Croind drum liber afirmării fiecărui om, partidul nostru, inimă din inima poporului, a deschis fîntînile cu răcoare fără de care arta înțepenește și se usucă. Trăim o viață răscolitoare și captivantă. Pentru acest fabulos cîmp de frumuseți — partidului, credința și puritatea primei noastre iubiri.

Mihail CRUCEANU

greș direct la închisoarea Văcărești.Ieșisem de cîteva luni din închisoare, în urma procesului din Dealul Spirii, cînd am pășit la pregătirea celui de-al II-lea Congres. Ne-am dat seama că, deși formal eram liberi să greșul, poliția, pas cu pas, voia fășurarea lui.Singura cale de a asigura ținerea Congresului era să-1 organizăm secret, fără ca poliția să cunoască locul și data. Locul a fost găsit la Ploiești în podul locuinței pictorului Vodă, situată în piața centrală a orașului. Delegații care soseau de la gară, în acea dimineață de octombrie, treceau prin mulțimea care forfotea în piață și se strecurau rînd pe rînd în podul casei. Cine ar fi putut bănui că tocmai acolo, într-un loc atît de populat, își ținea Congresul său partidul comunist!Congresul a adoptat provizoriu al partidului, Congresul I nu-1 putuse cauza arestării delegaților. o zi și o noapte de dezbateri, Congresul s-a încheiat prin alegerea noului Comitet Central. Delegații au plecat tot atît de discret pe cum veniseră, amesteeîndu-se în mulțimea din piață, ca niște pașnici cetățeni și luînd drumul spre gară pe cunoscutul bulevard al Ploieștilor.A doua zi „Socialismul" — organul partidului, publica pe două mari pagini dezbaterile Congresului, rezoluțiile adoptate. La început poliția nici n-a vrut să creadă că Congresul într-adevăr avusese loc. Dar știrea s-a confirmat, spre stupefacția poliției și bucuria tovarășilor noștri din întreaga țară.După cum se știe, la numai doi ani după Congresul al II-lea, în 1924, partidul comunist a fost ile- galizat. Au urmat ani de prigoană și mai cruntă. în ciuda terorii, a

organizăm Con- care ne urmărea să împiedice des-

statutul pe care vota din După

jertfelor grele date în luptă, ciuda multor greutăți pe care le-a avut de înfruntat, partidul comuniștilor a rămas neclintit la postul său de apărător al intereselor vitale ale poporului. Cuvîntul partidului pătrundea în mase, le îmbărbăta și le mobiliza în lupta revoluționară. Sub steagul lui s-au dat toate acele bătălii și au fost repurtate acele strălucite victorii care au făcut din țara noastră o țară socialistă înfloritoare, iar din poporul român singurul și adevăratul stăpîn al destinelor lui. Ceea ce era doar ideal în trecut a devenit realitate. Eliberat exploatare și asuprire, nostru și-a putut făuri ani condiții de existență avut niciodată.De aci și nemărginita și autoritate de care se bucură partidul comuniștilor în rîndurile poporului. Bogata experiență pe care a acumulat-o de-a lungul deceniilor de luptă, devotamentul său față de popor sînt o chezășie că partidul, Comitetul ne vor conduce și de spre noi și strălucite înainte de a încheia duri, țin să-mi exprim deplina a- deziune față de proiectul -noului Statut al partidului, pe care urmează să-l adopte Congresul. Cum e și firesc, principiile ideologice și organizatorice ale partidului de tip nou, proprii partidului nostru, își găsesc reflectarea și în noul Statut. Ca unuia ce am participat Ia votarea primului statut al P.C.R. în 1922, prevederile noului proiect de Statut îmi vorbesc despre întregul care partidul tunci, despre dezvoltare la mare a călirii politico-ideologice.Prin noua denumire care se propune partidului, denumire legată de tradițiile revoluționare și în același timp de țelul final pentru care militează partidul, trecutul și viitorul se unesc și mai strîns, insuflîndu-ne noi energii în lupta pentru înălțarea luminosului edificiu al socialismului.

său Central aci înainte victorii, aceste rîn-

din orice poporul în puțini cum n-adragoste

Din noul peisaj al orașului Pitești

CINEMATOGRAFE

Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii.
,20 — Pentru copii și tineretul șco

lar ; Fantezie și indemînare. 19,50 — 
Șah. 20,00 — Săptămîna. 21,00 — Avan
premieră. 21,10 — Emisiune de artă 
plastică : Noi lucrări ale graficieni
lor noștri. 21,30 — In obiectiv. 21,35 — 
Pagini din creația compozitorilor 
noștri. în încheiere : Buletin de știri, 
buletin meteorologic.

Teatrul de vară parcul He
răstrău : Mam-zelle Nitouche (spec
tacol prezentat de Teatrul de stat de 
operetă — orele 20). Teatrul satlrlc- 
muzlcal „C. Tănase** (grădina 
Boema) : Veselie la 174 (orele 20). 
Circul de stat : Spectacol excepțional 
(orele 20).

AUTOPERFECȚIONARE

Manifestări cultural-artistice

care

drum de luptă pe l-a străbătut de a- stadiul superior de care a ajuns, ca urși maturizării lui
prof. univ. Dimitrie MACREA 

membru corespondent al Academiei 
R. P, Române

terminarea fa- o bună parte studenții

întîlnit totuși, și aici în Bucu- tineri profesori care nu s-ar pu-

cerceta mai profundproblemelor a-Și se

bunăoară, Ia

In întreaga țară continuă să se desfășoare numeroase manifestări cultural-artistice în întîmpinarea Congresului partidului.„Te slăvim partid iubit" a fost tema unei seri literare care a avut loc ieri după-amiază în sala Ateneului R. P. Române sub auspiciile Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă și Uniunii Scriitorilor. A luat cuvîntul scriitorul Demostene Botez, președintele Uniunii Scriitorilor, după care cunoscuți poeți au citit din versurile lor.
★In orașul Brașov, în cinstea Congresului, a fost organizată o decadă a dramaturgiei originale, la care participă colectivele teatrelor populare din Mediaș și orașul Victoria, precum și opt formații de teatru de pe lîngă casele de cultură și cluburi.Tot la Brașov s-a deschis o expoziție a artiștilor plastici din

regiune. Lucrările expuse cuprind aspecte ale noului peisaj industrial al țării, imagini din munca de fiecare zi, portrete ale unor fruntași în producție, peisaje din cele mai frumoase locuri ale regiunii, afișe care oglindesc prevederile proiectului de Directive etc.
★La Hunedoara, în Valea Jiului și la Deva au avut Ioc simpozioanele „Marele circuit al metalului", „Știința-tehnica-producția", „Bilanț însuflețitor — perspective luminoase" Simpozioane, conferințe, și expuneri pe teme cum ar fi „Legea fundamentală a României socialiste", „Noua tinerețe a orașelor patriei", „Itinerar industrial prin șesenal", „Cultura României în plin progres" etc. au fost prezentate și în fața a numeroși oameni ai muncii din Alba Iulia, Orăștie, Brad, Ilia, Sebeș.

Din Capitală și pînă în satele de munte cele mai îndepărtate, pretutindeni în țară, activitatea a mii și mii de slujitori ai școlii atestă un mare adevăr : profesorul este un om de înaltă cultură, erudit în domeniul specialității sale, căruia îi sînt a- propiate marile valori ale literaturii, științei și artei românești, precum și cele universale. Școala noastră superioară asigură, an de an, însemnate promoții de profesori, care-și îndeplinesc cum se cuvine obligațiile la catedră, fiind, totodată, purtătorii făcliei științei și culturii în orașele și satele unde-și desfășoară activitatea.Am chiar rești, despre tea spune că „sclipesc" într-un dialog care depășește sfera materiei ce o predau și m-am întrebat, firește, de ce î Explicația cred că trebuie să o căutăm, mai întîi, în formula unor cursuri pe care le-au audiat în institutele pedagogice sau în universități. Din păcate, după părerea mea și a altor colegi, unele prelegeri și seminarii privind cuceririle diferitelor domenii ale științei nu se încadrează într-un context de cultură generală, nu trezesc setea de

asensurilepe care profesorul nu le poate decît aminti în treacăt în timpul orei ce-i este rezervată. Pe lîngă îndreptarea acestui neajuns mi se pare 
că ar fi necesar să se 
studieze posibilitatea 
introducerii unor cursuri 
sau seminarii, chiar și 
cu caracter facultativ, 
menite să lărgească 
sfera de pregătire a 
viitorilor profesori. Mă 
gîndesc, 
un curs de istorie a ar
tei și a literaturii uni
versale destinat celor 
care studiază științele 
exacte, sau la un curs 
de istorie generală a 
științelor pentru studen
ții facultăților cu profil 
umanistic.Cultura nu este o stare, ci o devenire continuă. Tocmai de aceea, în perioada studiilor u- niversitare, trebuie să cultivăm responsabilitatea viitorului profesor pentru continua auto- perfecționare după do- bîndirea diplomei. Deși toată lumea este de a- cord că pentru educarea acestei responsabilități nu ajung numai îndemnuri ocazionale, practic se face prea puțin în această privință.

După părerea mea, sociațiile studenților organizațiile U.T.M. preocupă încă prea puțin de dezvoltarea pasiunii pentru lectură a studenților, de valorificarea întregului timp de studiu de care dispun.Un rol important îl are, în această privință, și exemplul profesorului. Ca să mă refer doar la un singur caz, voi aminti că pentru generația de studenți clujeni dintre cele două războaie mondiale, din care am făcut și eu parte, a rămas mereu viu și stimulator exemplul savantului Emil Ra- coviță, care citea în permanență, pe stradă, în pauza de la teatru sau de la concerte, în tren. Curiozitatea lui intelectuală nepotolită a influențat pe mulți dintre cei care se aflau în jurul lui.După cultății, dintre devin profesori se îndreaptă spre școlile din țară. Unii sînt tentați să creadă că, părăsind orașul, nu mai au posibilitatea de a fi la curent cu noutatea culturală. Desigur, la sate

sînt mai puține librării ca în București sau în Cluj, filmele și cărțile ajung cu o oarecare în- tîrziere. Dar acum, în iiecare localitate, datorită cinematografiei și televiziunii, unei rețele vaste de publicații literare, artistice, științifice, tinerele cadre didactice au posibilitatea să fie la curent cu cele mai noi creații. Totuși, cred că mai sînt multe de făcut. Mi se pare că secțiile de Invățămînt regionale și raionale se prevalează de prea multe prevederi birocratice pentru a justifica de ce primesc bibliotecile școlilor cu în- tîrziere lucrările fundamentale din domeniul științei și culturii. Nu e mai puțin adevărat însă că măsurile organizatorice cele mai bine gîndite își pierd eficiența în condițiile în care din partea profesorilor există un interes insuficient pentru îmbogățirea propriilor cunoștințe. Cel puțin eu, și cred că și alții, nu-mi pot închipui un profesor care n-are personală, măcar la cultură.Responsabilitatea au- toperfecționării e deci caracteristică omului de înaltă cultură, căruia poporul îi încredințează educarea multilaterală a tineretului de astăzi și de mîine.

o bibliotecă nu e abonat o revistă de

Expoziția

In dezbaterile științifice contemporane un loc din ce în ce mai însemnat îl ocupă problemele teoretice și metodologice ale cunoașterii științifice. Fenomenul acesta, caracteristic tuturor ramurilor științei, generat de lărgirea permanentă a problematicii abordate, de interesul oamenilor de știință pentru aprofundarea' cercetării și sporirea eficienței acesteia, capătă o amploare tot mai mare in domeniul științelor sociale și umanistice. Aceste științe străbat un proces de adîncă restructurare, datorat, în primul rînd, concepției marxist-leniniste, care a revoluționat întreaga gîndire socială.Oamenii de știință din țara noastră au obținut rezultate de seamă în studierea aspectelor iilozofice ale științelor sociale pe baza principiilor materialismului istoric și a generalizării experienței partidului și poporului nostru. Rodnica activitate desfășurată pe acest tă- rîm se reflectă și în culegerea de studii „Teorie și metodă în știin
țele sociale" (vol. I), apărută zilele acestea înInițiativa paralel cu dialectic și la vol. X, consacrate șl metodologice ale științelor sociala este binevenită, răspunzind unor necesități reale ale frontului ideologic, științific și cultural.Lectura celor 25 de studii semnate de reprezentanți de prestigiu ai diferitelor discipline sociale și de unii tineri cercetători învederează cîteva coordonate și caracteristici de bază ale volumului.Una din aceste caracteristici este diversitatea tematică, volumul îm- brățișind probleme actuale — teoretice și metodice — ale științelor istorice, economiei, statisticii, sociologiei, istoriei marxiste a culturii și literaturii, esteticii etc.Liantul acestei diversități tematice este ideea, reliefată în toate studiile, că numai aplicarea consecventă și creatoare a principiilor

Editura editurii ciclul științele o serie de problemelor teoretice
politică.de a publica, „Materialismul naturii", ajuns volume

teoretice și metodologice ale materialismului dialectic și istoric permite tiecărei discipline sociale particulare să generalizeze științific faptele pe care le studiază, să se orienteze just în complexul realității sociale în rapidă și continuă evoluție și să ajungă, astfel, la concluzii de importanță practică pentru dezvoltarea economiei și culturii noastre socialiste. Astfel, acad. A. Oțetea — în studiul : Marxismul și cercetarea istorică — relevă importanța materialismului dialectic și istoric pentru analiza și rezolvarea științifică a unor probleme legate de istoria României, cum ar fi periodizarea istoriei poporului român, rolul maselor populare ca factor decisiv în toate momentele importante ale istoriei noastre, locul mișcării muncitorești în viața social- politică a țării. Studiul Iui T. Vianu, — Materialismul istoric și dialectic în studiul istoriei literare — subliniază că cercetătorul din zilele noastre, pentru a face o muncă într-adevăr științifică, trebuie să folosească cu pricepere instrumentul de cercetare pe care îl constituie concepția marxistă.In întregul său, volumul degajă pregnant ideea că materialismul istoric își sporește eficiența teoretică și practică, prin îmbogățirea continuă a tezelor și categoriilor sale pe baza prelucrării teoretice a celor mai noi rezultate obținute de științele sociale. Astfel, studiul „Statistica și sociologia" de prof, univ. Manea Mănescu subliniază aportul statisticii în înțelegerea mecanismului intim al unor fenomene social-economice, în cunoașterea transformărilor profunde care au loc în societatea noastră, precum și valoarea metodelor elaborate de teoria statisticii, aplicate pe scară largă în cercetarea sociologică.O altă trăsătură comună a studiilor care alcătuiesc volumul este combativitatea ideologică la adresa diferitelor teorii și teze neștiințifice ale filozofiei și sociologiei

burgheze contemporane, dezvăluirea funcției lor apologetice reacționare. Astfel, sînt combătute argumentat concepțiile idealiste și metafizice susținute de reprezentanți de vază ai filozofiei burgheze a istoriei și culturii (în studiile acad. Ath. ‘ _ ....riei, tica ginii veanu și V. Constantinescu), ai antropologiei filozofice burgheze (studiul lui E. Gali), ai psihologismului sociologic burghez (studiul lui M. Ralea), se demonstrează neputința sociologilor burghezi contemporani de a elabora o teorie și metodologie generală aplicabilă tuturor fenomenelor sociale (studiul lui I. Drăgan). Criticii sociologiei burgheze îi sînt consacrate studiile semnate de Ovidiu Bădina și D. Stoianovici, Octavian Chețan, L. Griimbeig — cît și paragrafe substanțiale din alte articole.Respingerea punctelor de vedere și interpretărilor neștiințifice din filozofia și sociologia burgheză contemporană este permanent însoțită de valorificarea critică o- biectivă, de pe pozițiile ideologiei marxist-leniniste, a elementelor raționale, pozitive, conținute în diferite sisteme sociologice din trecut sau din prezent.Un merit al volumului este punerea în discuție a unor probleme controversate, încurajarea schimburilor de păreri principiale în probleme actuale, ca de pildă în problema obiectului materialismului istoric și socialismului științific și a raportului dintre ele. Discuția pe aceste teme purtată în principal între punctul de vedere susținut în articolul „Considerații cu privire la obiectul materialismului istoric, sociologiei și socialismului științific" de conf. univ. R. Florian, și opiniile exprimate în articolul „Materialismul istoric și socialismul științific" de conf. univ. P. Popovici și lector univ. Ovidiu Trăznea, poate contribui la o repartizare mai judicioa-

Joja, — acad. C. marxistă culturiiȘi
Despre logica isto- I. Gulian — Dialeo- și problema ori- spirituale, V. Li-

să a sarcinilor de cercetare, la studierea unor probleme sau aspecte care n-au fost suficient elucidate, la îmbunătățirea programelor și sistemului de predare a științelor sociale în învățămîntul superior.Preocuparea de a desprinde concluzii practice din studiul diferitelor probleme sociologice este proprie și altor articole, dintre care menționăm: „Calcule economice de natură probabilistă", de acad. Gh. Mihoc, „Accelerarea dezvoltării sociale și învățămîntul", de prof. univ. P. Apostol și „Aspecte sociologice în organizarea sistemului de servicii sociale în mediul rural" de I. Matei.Contribuții Ia tratarea unor probleme teoretice-metodologice ale esteticii aduc studiile prof. univ. M. Breazu și M. Popescu (Dialectica marxistă în teoria valorii estetice), prof. univ. S. Iosifescu (învățătura marxistă și cîteva probleme actuale ale istoriei literare), eoni, univ. I. Ianoși (Unitatea și diversitatea artei) ; ale pedagogiei — studiul prof. dr. Stanciu Stoian ; ale psihologiei — articolul prof, dr. Gh. Zapan și conf. univ. P. Po- pescu-Neveanu; ale ciberneticii și sociologiei — articolul lui Lantoș Lâszlo.Nădăjduim că în volumele următoare ale colecției, inaugurate prin volumul recenzat, își vor găsi mai mult loc studiile inedite, că vor fi mai larg abordate domeniile științelor economice, ale științei politicii, juridice, demogra- iiei etc. Totodată, păstrînd diversitatea disciplinelor, și chiar lăr- gind-o în sensul sugerat — culegerile următoare ar fi, credem, și mai utile, dacă vor avea o structură tematică mai închegată.Primul volum din ciclul „Teorie și metodă în științele sociale" îndreptățește interesul și pentru volumele care vor urma.
Conf. univ. I. REBEDEU 
Lector univ. P. PÎNZARU

cărții social-politice
1960-1965Latură importantă a vastei și multilateralei activități ideologice desfășurate în țara noastră, literatura social-politică își găsește o cuprinzătoare prezentare în expoziția deschisă la Librăria Universală din Capitală.Cifrele înscrise pe panoul principal al expoziției : în ultimii cinci 

ani, în domeniul literaturii social- 
politice au apărut 11 039 titluri, în- 
tr-un tiraj de 155 697 000 de exemplare — constituie un bilanț concludent al activității desfășurate de principalele edituri care tipăresc carte social-politică — Politică, Academiei și Științifică.Se află aici lucrări fundamentale, precum și culegeri tematice din lucrările lui Marx, Engels, Lenin, apărute în ultimii ani.Expresie a caracterului științific al politicii partidului nostru, volumele de documente ale Partidului Muncitoresc Român, de articole și cuvîntări ale conducătorilor de partid și de stat, editate în limba română și în limbile naționalităților conlocuitoare și răspîndite în tiraje de masă, atrag privirile vizitatorilor expoziției.Despre activitatea desfășurată pentru realizarea importantei sarcini trasate de Congresul al III-lea al partidului privind elaborarea unor manuale originale de științe sociale pentru învățămîntul de partid și de stat vorbește standul alăturat. Se află aici numai cîteva din cele 8 300 000 exemplare de ma
nuale și alte materiale destinate 
celor ce studiază învățătura mar- 
xist-leninistă, politica partidului 
nostru. Lucrările originale de filozofie, economie politică, istorie, drefit, lingvistică etc. sînt prezentate în standuri proprii, înlesnind formarea unei imagini cuprinzătoare asupra literaturii social-politice apărute în țara noastră.

LALEAUA NEAGRA — film pen
tru ecran panoramic : Patria (com
pletare A cui e vina) — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30. INTILNIRE LA ISCHIA
— cinemascop : Republica (comple
tare Spre cer) — 8,30; 10,45; 13,15; 16; 
18,45; 21,15, București (completai * 
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" (comple
tare Elevul de serviciu) — Str. Ion 
Vidu nr. 5 — orele 20,30, Excelsior 
(completare Melodiile străzii — cine
mascop) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30, 
Grlvlța (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 •' impletare 
Elevul .de serviciu) — 9,150, 11,45; 15; 
16,15; 18,30; 20,45. Festival (comple
tare A cui e vina) — 9.15; 11,30; 13,45; 
16,15; 18,45; 21,15; la grădină — Pasajul 
Eforie — orele 20,30, Expoziția reali
zărilor economiei naționale a R.P.R. 
(completare A 
Sctntell — orele 
pletare A cui e 
16,30; 19; 21,30).
— 10; 12: 14; 16; ____  ____  ____ ___
REUȘEȘTE IN DRAGOSTE : Capitol 
(completare Mîine începe azi) — 9; 
11.30; 14; 16.30: 19; 21,15; la grădină
— orele 20,30, Floreasca (completare
Caii arabi) — 11; 14; 16; 18,15; 20.30, 
Flamura (completare 180 de zile in 
Atlantic) — 10; 12,15; 16; 18,15; 20,30. 
WINNETOU — cinemascop : Vlcto-ia 
(completare Drumuri) — 9: 11.15;
13,30; 16; 13,30; 21. PACE NOULUI
VENIT : Central — 19,15; 12,15; 14.15; 
16,15; 18,15; 20,30. JUNGLA TRAGICA: 
Lumina — 9,15; 11,45; 14; 16,15; 18.30; 
20,45, Flacăra — 15,45; 18; 20.15. Gră
dina ,,Tomis” (completare Sport nr. 
3/1965) — Calea Văcărești nr. 21 — 
orele 20,45. DE DOI BANI VIOLETE : 
Union (completare La cel mal înalt 
nivel) — 15.30; 18; 20,30. PROGRAM 
PENTRU COPII : Doina (orele 10 di
mineața). UMBRELELE DIN CHER
BOURG : Doina — 11,30: 13,45; 16;
18,15; 20,30. LA PATRU PAȘI DE IN
FINIT : Grădina „Doina" (Str. Doam
nei nr. 9) — orele 20,30. OLTENII Dl* 
OLTENIA — MELODIILE STRĂZII -• 
LA CEL MAI ÎNALT NIVEL — >89 
DE ZILE IN ATLANTIC — SPORT 
NR. 3/1965 : Timpuri Noi — 10—21 în 
continuare. NUNTĂ CU PERIPEȚII : 
Gluleștl (completare Mîine înccne 
azi) — 16. PĂDUREA SPINZURAȚI- 
LOR — cinemascop (ambele serii) : 
Gluleștl — 18,15. ARENA CIRCULUI : 
Cultural (completare Plctind natura)
— 16; 18,15; 20,30. FIUL CĂPITANU
LUI BLOOD — cinemascop : înfrăți
rea între popoare (completare Bun 
gust... gust bun) — 10.30: 15.45;
20,15, Miorița (completare O călătorie 
spre inima Reșiței) — 9,30: 11,45; 14: 
16.15; 18,30; 20,45. GAUDEAMUS IGI- 
TUR : înfrățirea între popoare — 18. 
CIND MARTIN AVEA 14 ANI : Da
cia (completare Plonleria nr. 3/1965) 
—9,15—21 în continuare. NEAMUL 
ȘOIMĂREȘTILOR — cinemascop (am
bele serii) : Buzești (completare 
Șopîrle) — 15,30: 18,30; la grădină —
orele 20,30, Popular (completare La
minorul de țevi) — 10,30; 16,15; 19,30. 
CĂPITANUL FRACASSE — cinema
scop : Cosmos — 13,45; 16; 18,15; 20.30. 
BĂDĂRANII : Bucegl (completare La 
hotarul a două lumi) — 10; 12,15: 16: 
18,30; la grădină — orele 20,30. SPRE 
CULMI : Unirea — 16; 18.15; la gră
dină — orele 20.30, Colentlna — 15; 
17: 19; 21; la grădină — orele 20,30. 
SĂRITURĂ IN ÎNTUNERIC : Tomis 
(completare Sport nr. 3/1965) — 9.30; 
11,45; 14; 16,30; 18,45, Volga (comple
tare 180 de zile în Atlantic) — 9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21. DOI BĂIEȚI 
CA PIINEA CALDA : vitan (comple
tare Oltenii din Oltenia) — 16; 18; 20. 
SCARAMOUCHE — cinemascop : 
Munca (completare Acolo unde Car- 
pații întîlnesc Dunărea — cinema
scop) — 10,30; 14; 16,30; 19; 21,1
HOCHEIȘTII — cinemascop : Ar* . 
(completare Soare în sticlă) — 1.8;
18.30. ROȘU ȘI NEGRU — ambele 
serii : Moșilor — 15,30; 19,15; la gră
dină — orele 20,30. IANOȘIK — cine
mascop (ambele serii) : Crîngași — 16;
19.30. ANIMALELE : Viitorul (com
pletare Sport nr. 3/1965) — 16; 18,15;
20.30. Rahova (completare Trei gră
suni) — 15,30; 18; la grădină — orele
20.30. FEMEIA NECUNOSCUTA : Sta
dionul 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 — cinemascop : 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 : Gră
dina . .................
20.30. 
dina 
tățll) 
GELUI : Grădina .Arta" (Calea Călă
rași nr. 153) — orele 20,15. AMERICA, 
AMERICA (ambele serii) : Di mul 
Sării (completare Locuința) — 16;
19.30. ASTA-I TOT CE S-A INTIM-
PLAT : Ferentari (completare Zilele 
Sighișoarei) — 16; 18,15; 20,30. PRO
CESUL MAIMUȚELOR : Cotroceni — 
15.30; 18: 20.30

cui e vina) — Pia(a 
20,30, Feroviar (com- 
vina) — 9; 11,30; 14; 
CIOCIARA : Carpal i 
18,15; 20,30. CUM SE

„Vitan" (Calea Dudești) — orele 
REGINA CINTECELOR : Gră- 

„Progresul-Parc" (Piața Liber- 
—- orele 20,30. BUFONUL RE-

Cum e vremea

Ieri In țară : Vremea a fost în ge
neral călduroasă, cu cerul variabil. 
Innorărl mai accentuate s-au produs 
în estul Munteniei, Moldova șl Do- 
brogea, unde au căzut ploi locale șl 
sub formă de averse. Vîntul a suflat 
slab, cu intensificări pînă la tare în 
sud-estul țării predomlnînd din 
sectorul nord-estlc. Temperatura ae
rului la orele 14 oscila între 18 gn : 
la Intorsura Buzăului șl 32 grade 1st 
Turnu Severin și Băllești. în Bucu
rești : Vremea a fost relativ căl
duroasă cu cerul variabil, mai mult 
noros după amiaza. Vîntul a suflat 
slab. Temperatura maximă a fost de 
30 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 17, 
18 și 19 iulie a.c. în țară : Vremea 
va fi instabilă și se va răci cu deose
bire in Jumătatea de nord a țării. 
Cerul va fi variabil. Vor cădea ploi 
locale, însoțite de descărcări elec
trice. Vînt slab, pînă la potrivit, cu 
intensificări temporare din sectorul 
estic. Temperatura în scădere ușoară; 
minimele vor fi cuprinse între 7 și 17 
grade, iar maximele între 18 și 28 
grade. Mai ridicată în sudul țării. In 
București : Vreme călduroasă la 
început, apoi devine ușor instabilă. 
Vor cădea ploi sub formă de averse. 
Vînt potrivit din nord-est. Tempera
tura în creștere la început, apoi sta
ționară.
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Prezentarea scrisorilor de acreditare
de către ambasadorul R. S. F. Iugoslavia

DIN fĂRILE SOCIALISTE
W iiîn Capitală au început să sosească delegații ale partidelor comuniste și muncitorești invitate șă participe la lucrările celui de-al IV-îea Congres al P.M.R.

Deîegația Partidului Comunist TunisianPartidul Comunist Tunisian este reprezentat de Mohamed Harmel, conducător comunist tunisian.La sosire oaspetele a fost întîxn- pinat de tovarășii Mihai Dalea, se
cretar al C.C. al P.M.R., Cornel Onescu și Anton Moisescu, membri ai C.C. al P.M.R., de activiști de partid.

Delegația Partidului Comunist din SuediaDin delegația Partidului Comunist din Suedia fac parte Gosta Johansson, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Suedia, și Eivor Markelund, membru al C.C. ai P.C. din Suedia.
Membrii delegației au fost întâmpinați la sosire de tovarășii Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.M.R., Anton Breitenhofer, Ion Pas și Mihai Suder, membri ai C.C. al P.M.R., de activiști de partid.

Delegația Partidului Muncii din ElvețiaDin partea din Elveția secretar al Comitetului Muncii dinîn întîmpinarea oaspetelui au
Partidului Muncii a sosit Roger Dafflon, partidului, membru al Director al Partidului Elveția.

venit tovarășii Paul Niculescu- Mizil, secretar al C.C. al P.M.R., Gheorghe Hossu, membru al C.C. al P.M.R., Gheorghe Cioară, membru supleant al C.C. al P.M.R., activiști de partid. Și
Delegația Partidului 
din ArgentinaDelegația Partidului Comunist din Argentina este alcătuită din Hector Agosti, membru al C.C. al P.C.. din Argentina, și Alberto Kumpel, membru al C.C. al Federației Tineretului Comunist din Argentina.

Comunist

Oaspeții au fost sosire de tovarășii membru al C.C. al Alexe și Gheorghe Cioară, membrisupleanți ai C.C. al P.M.R., și activiști de partid. (Agerpres)
întâmpinați la Mihai Burcă, P.M.R., Eugen

în cuvîntarea rostită cu acest prilej, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia a exprimat satisfacția pentru dezvoltarea cu succes a colaborării dintre R. P. Română și R.S.F. Iugoslavia pe baza aplicării consecvente a principiilor independenței, egalității în drepturi și respectului reciproc, colaborare care contribuie la întărirea luptei pentru cauza păcii și socialismului. Subliniind numeroasele acorduri interstatale semnate, construirea cu succes în comun a giganticei hidrocentrale de la Porțile de Fier, ca și legăturile de colaborare care s-au statornicit în toate domeniile, ambasadorul Iakșa Petrici a apreciat utilitatea acestora pentru schimbul de experiență reciproc avantajos și pentru întărirea continuă a relațiilor prietenești între cele două țări.După ce a relevat succesele obținute de poporul iugoslav sub conducerea Uniunii Comuniștilor în cei 20 de ani de dezvoltare pe calea socialismului, ambasadorul a declarat că guvernul R.S.F. Iugoslavia se pronunță cu hotărîre pentru întărirea colaborării ou țările socialiste și cu toate celelalte state care tind spre pace și acordă un sprijin activ inițiativelor pentru soluționarea pașnică a problemelor internaționale.Popoarele Iugoslaviei apreciază foarte mult contribuția R. P. Române la menținerea păcii mondiale și eforturile pe care le depune guvernul român pentru colaborarea egală în drepturi între popoare, pentru constructivă naționale și cialismului.Popoarele iugoslave urmăresc cu mare interes și se bucură de succesele pe care le obține poporul român sub conducerea Muncitoresc Român în socialistă a țării sale.Apabasadorul R.S.F.și-a exprimat, în încheiere, convingerea că relațiile de prietenie dintre cele două țări se vor dezvolta tot mai intens și că, în îndeplinirea misiunii sale, va găsi înțelegere deplină și sprijinul Consiliului de Stat și guvernului R.P. Române.Răspunzînd, președintele Consiliului de Stat, Chivu Stoica, a constatat cu satisfacție faptul că între cele două țări se dezvoltă relații de prietenie și colaborare multilaterală, în cadrul cărora un loc deosebit îl ocupă întîlnirile care au avut loc între conducătorii țărilor noastre, creșterea continuă a schimburilor economice, culturale și în alte domenii, realizarea cu eforturi comune a Sistemului hidroenergetic și de navigație Por-

rezolvarea pașnică și a problemelor inter- pentru întărirea so-

Cronica
i I I
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Partidului construcțiaIugoslavia
PRELUNGIREA ACORDULUI 

COMERCIAL ÎNTRE
R.P. ROMANĂ Și R.F. GERMANĂîntre 29 iunie și 15 iulie, o delegație din R. F. Germană condusă de dr. Hans Smidt Horix, ambasador în Ministerul Afacerilor Externe și dr. Walter Steidle, consilier ministerial la Ministerul Federal al Economiei, a purtat discuții la București, cu privire la stabilirea volumului schimburilor comerciale între R. P. Română și ți. F. Germană.în urma tratativelor care au avut Ioc la Ministerul Comerțului Exterior, a fost semnat un Protocol, prin care s-a stabilit prelun-

girea Acordului comercial în vigoare, pînă la 31 decembrie 1969, precum și o majorare a listelor de mărfuri anexe la acest Acord.
SEARĂ culturală mongolăîn prezența președintelui Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, Ion Pas, a unor reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, precum și a ambasadorului R. P. Mongole la București, Togoociin Ghenden, la Casa de cultură a I.R.R.C.S. a avut loc o seară culturală mongolă, cu prilejul sărbătorii naționale a R. P. Mongole. (Agerpres)

țile de Fier — simbol al prieteniei dintre popoarele român și iugoslav. Subliniind că baza trainică a relațiilor româno-iugoslave o constituie respectarea independenței și suveranității naționale, deplina egalitate în drepturi, neamestecul în treburile interne, principiile internaționalismului socialist, președintele Consiliului de Stat s-a declarat întrutotul de acord cu părerea că relațiile de colaborare pe tărîmurile politic, economic, cultural contribuie la mai buna cunoaștere reciprocă, la apropierea dintre cele două popoare. Dezvoltarea continuă a acestop relații servește intereselor ambelor țări, cauzei socialismului și înțelegerii între popoare.în continuare, președintele Consiliului de Stat, Chivu Stoica, a amintit succesele obținute de poporul nostru sub conducerea Partidului Muncitoresc Român în construcția socialistă și a arătat că R. P. Română promovează o politică de dezvoltare a legăturilor de prietenie și colaborare frățească cu toate țările socialiste, de solidaritate și sprijinire hotărîtă a mișcărilor de eliberare națională, de dezvoltare a relațiilor de colaborare cu țările avînd altă orîn- duire socială, pe baza principiilor coexistenței pașnice.Poporul român se bucură în mod sincer de succesele obținute de poporul frate iugoslav, care, sub conducerea partidului său comunist, a desfășurat o luptă eroică de eliberare a patriei de sub jugul fascist, iar în prezent dezvoltă economia și cultura pe drumul socialismului. Apreciind eforturile guvernului R.S.F. Iugoslavia spre menținerea păcii și dezvoltarea colaborării între popoare, președintele Consiliului de Stat a exprimat satisfacția că în principalele probleme ale vieții internaționale punctele de vedere ale țărilor noastre sînt identice sau apropiate.Exprimîndu-și convingerea că relațiile româno-iugoslave vor continua să se dezvolte, președintele Consiliului de Stat a asigurat pe ambasador că activitatea sa îndreptată în acest scop se va bucura de sprijinul și înțelegerea deplină a Consiliului de Stat și a guvernului R. P. Române.A avut loc apoi, după înmînarea scrisorilor de acreditare, o convorbire cordială între președintele Consiliului de Stat, Chivu Stoica, și ambasadorul Iakșa Petrici.La ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare și la convorbire au participat Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, și Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe. (Agerpres)

Ritmurile
chimiei

(Urmare din pag. I-a>Bazîndu-se pe rezultatele obținute pînă în prezent în dezvoltarea industriei noastre chimice, proiectul de Directive ale Congresului al IV-lea al P.M.R. prevede pentru următorii cinci ani creșterea în ritm susținut a acestei ramuri, pentru a satisface necesitățile de produse chimice ale economiei naționale în plin progres și nevoile de consum, pentru a realiza un volum important de produse destinate exportului, în sortimentele și calitățile corespunzătoare cerințelor pieței mondiale. Producția globală a industriei chimice va fi în 1970 de circa 2,3 ori mai mare față de 1965, stabilindu-se să se realizeze un ritm mediu anual de creștere de circa 18,5 la sută, superior celui prevăzut pentru ansamblul industriei.
Experiența acumulată în proiec

tarea, construcția și exploatarea 
instalațiilor petrochimice, înzes
trarea industriei de prelucrare se
cundară a țițeiului cu instalații 
moderne asigură condițiile mate
riale pentru a valorifica in mod 
superior baza de hidrocarburi e- 
xistentă, pentru a dezvolta în ritm 
accelerat industria noastră petro
chimică. Producția acestei importante ramuri va crește în următorii cinci ani mai repede decît ansamblul producției chimice, ponderea principalelor produse petrochimice sporind de la 21 la sută în 1965, la 36 la sută în 1970. întreaga producție de îngrășăminte azo- toase, de fibre și fire sintetice, cauciuc sintetic, mase plastice, negru de fum, solvenți se va realiza prin prelucrarea gazului metan sau a produselor petroliere.

Atenția deosebită pe care partidul o acordă dezvoltării agriculturii este oglindită și în sarcinile mari ce revin chimiei pentru satisfacerea necesităților acestei ramuri a economiei naționale. în anul 1970, industria chimică va livra a- griculturii 1,3 milioane tone îngrășăminte minerale în substanță activă — de 3,8 ori mai mult decît în 1965800 000 tone îngrășăminte azotoa- se, revenind aproximativ 110 kg îngrășăminte lateren arabil. Este o sarcină deosebit 
de importantă, a cărei realizare 
Impune intrarea în funcțiune la 
termenele prevăzute a noilor capa
cități de producție, însușirea temei
nică a proceselor tehnologice și

din care circa
un hectar de

conducerea atentă a instalațiilor 
pentru atingerea într-un timp scurt 
a parametrilor proiectați privind 
volumul și calitatea producției. A- cest lucru este cu atît mai necesar întrucît pînă acum au existat u- nele deficiențe în această privință.în anii viitorului cincinal se vor realiza sortimente noi de îngrășăminte minerale, cu eficacitate economică ridicată, ca : uree — cel mai concentrat îngrășămînt solid cu azot — îngrășăminte complexe, îngrășăminte concentrate și lichide. în această perioadă se vor fabrica, de asemenea, cantități importante de insecticide, ierbicide și fungicide. Pentru sectorul zootehnic se vor livra medicamente de uz veterinar, o gamă largă de biosti- mulatori — substanțe care vor asigura furajarea în condiții optime a bovinelor și porcinelor, creșterea păsărilor în ferme mari.Producția de materiale plastice și rășini sintetice va crește în continuare, realizîndu-se noi tipuri, cu proprietăți superioare și cu utilizări multiple în industria constructoare de mașini, în construcții, industria ușoară, agricultură. Concomitent cu fabricarea de feno- plaste, aminoplaste, rășini sintetice, poliamide, se va dezvolta producția de polietilenă și de polipropile- nă — produse cu largi utilizări. 
Ne vom ocupa 
rent de lărgirea cîmpului 
utilizare a materialelor plastice și 
rășinilor sintetice in economie, deoarece asimilarea de noi piese și articole din aceste materiale se realizează încă anevoios.Potrivit proiectului de Directive, industriei chimice i se va aloca în viitorul cincinal circa 18,7 la sută din totalul investițiilor pentru industrie. Vor fi construite instalații noi pentru fabricarea de produse petrochimice, care vor lărgi baza de materiale sintetice, îndeosebi pentru producția de fibre și fire chimice, cauciuc sintetic, materiale plastice.Datorită caracteristicilor specifice ale industriei chimice — complexitatea mare a proceselor tehnologice, dezvoltarea relativ recentă, tendința de schimbare radicală a proceselor tehnologice în vederea îmbunătățirii indicatorilor de producție, posibilitatea de a elabora materiale noi sintetice avînd proprietăți asemănătoare etc. — a- 
eeastă ramură se va dezvolta în 
viitor prin crearea de unități mari, 
cu o producție complexă, înzestra
te cu instalații cu un înalt grad de automatizare, ceea ce va conduce la o eficiență mărită a investițiilor și la o eficacitate economică ridicată în exploatare.în scopul realizării lucrărilor de investiții în termene scurte și cu o eficiență economică avantajoasă, folosind la maximum condițiile

mai perseve-
de

create, se prevede ca amplasarea unor obiective noi să se facă pe platformele combinatelor și unităților mari existente — la Ploiești, Tr. Măgurele, Craiova, orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej, Piatra Neamț etc. în același timp, se e- laborează studii de amplasare a unor unități noi în regiunile care au o industrie mai puțin dezvoltată.O condiție de bază pentru îndeplinirea întocmai a planului de construcții capitale o constituie respectarea termenelor de punere în funcțiune a noilor obiective. Conducerile șantierelor industriei chimice au toate condițiile să organizeze cit mai bine munca pe brigăzi și echipe, să extindă metodele industriale de construcție și montaj, să folosească mecanismele la întreaga lor capacitate, în așa fel încît să se realizeze un ritm intens de execuție în tot cursul a- nului.Ritmul rapid de dezvoltare a industriei chimice, necesitatea introducerii pe scară largă a unor tehnologii moderne ridică probleme complexe și în activitatea cadrelor de cercetători și proiectanți din a- ceastă ramură. Institutele de cer
cetări și de proiectări au condiții 
să-și îmbunătățească activitatea, 
să ridice la un nivel înalt elabo
rarea procedeelor și a proiectelor, 
să asigure calitatea acestor lucrări 
la nivelul celor mai bune realizări 
în tehnica actuală, să pună la dis
poziția întreprinderilor și a șantie
relor documentația necesară pen
tru executarea lucrărilor în timpul 
stabilit prin planul de stat, să dea 
asistență calificată în toată pe
rioada de construcție și punere în 
funcțiune a instalațiilor. Avînd ca obiect perfecționarea continuă a proceselor tehnologice, aplicarea unor noi rețete de fabricație; modernizarea instalațiilor, cercetările trebuie să ducă la lărgirea producției și a sortimentului, la îmbunătățirea calității produselor și reducerea prețului lor de cost, la valorificarea superioară a materiilor prime. în conformitate cu orientarea dată de conducerea de partid și de stat, ministerul va lua măsuri pentru ca planurile de cercetări tehnice și științifice ale institutelor și întreprinderilor pe anii care urmează să fie strîns legate de sarcinile fundamentale ale producției.Mărețul program de dezvoltare a economiei naționale pe perioada 1966—1970 mobilizează forțele creatoare ale muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor care lucrează în industria chimică, ale întregului popor, spre noi succese, pentru înflorirea patriei și ridicarea bunăstării poporului, pentru desăvârșirea construcției socialismului în țara noastră.

Drumul combinelor 
spre alte lanuri

(Urmare din pag. I-a)Pe măsură ce cooperativele agricole din Piatra au binele au creze în acest raion, activiștii de partid și de stat, membrii consiliului agricol sînt pe teren pentru a asigura un sprijin operativ și competent în e- fectuarea lucrărilor, în dirijarea operativă a mașinilor de la o unitate- la alta fără a împiedica efectuarea altor lucrări. O atenție deosebită se acordă aici strîngerii plevei care este o hrană valoroasă pentru animale. Cooperativa agricolă Izvoarele a strîns zeci de tone de pleavă, de pe suprafețele de grîu recoltate cu combinele, depozitat-o întreDin discuțiile liști din cadrul raional a reieșit coltat putea fi scurtat, dacă nu se iveau defecțiuni în funcționarea combinelor datorate reparațiilor de slabă calitate.La cooperativa agricolă din comuna Bragadiru, din cele 6 combine 4 recoltează grîul cu un procent mare de pleavă și alte corpuri străine, ceea ce îngreunează depozitarea si valorificarea lui.In ritm intens se lucrează la strîn- gerea la timp și fără pierderi a recoltei de grîu și în raionul Alexandria. în cooperativele agricole din Licurici, Băbăița, Buzescu se recoltau ultimele hectare cu grîu. Membrii consiliului agricol raional au a- sigurat ca o parte din combine și tractoare să fie trimise la cooperativele vecine, cu suprafețe mai mari de recoltat. în felul acesta s-a reușit să se recolteze grîul de pe 28 400 ha din cele 33 349 ha.Cooperativele agricole din raionul Drăgănești-Vlașca recoltează în medie 2 500 ha pe zi, cu peste 100 ha mai mult decît s-a stabilit 
Pînă în seara zilei de 15 
în cooperativele agricole din 
nea București a fost recoltat 
de față. în prezent, diții sificat in 
ceasta este necesară 
tensă a tuturor mijloacelor la se
ceriș și treieriș, redistribuirea cit 
mai operativă a tractoarelor și com
binelor din unitățile care au termi
nat recoltatul în cele rămase în 
urmă cu această lucrare.

Lisa, Suhaia, Zimnicea, terminat recoltatul, com- fost repartizate să lu- comunele vecine. în

pe care a baloți de paie, purtate cu specia- consiliului agricol că timpul de re-

peca
inițial, 

iulie, regiu- 
grîul 

supra- creat con- fie inten-78 la sută dins-aurecoltatul să toate unitățile. Pentru a- 
folosirea in-

Gamă largă 
de medicamente

Industria chimico-farmaceutică 
bulgară produce peste 1 500 de 
medicamente, satisfăcînd 80 la sută 
din nevoile tării. în ultimii doi ani 
au fost introduse în fabricate 
aproximativ 40 de noi medica
mente. Fabrica de produse chimi- 
co-farmaceutice din Sofia a asimi
lat producjia unor medicamente 
împotriva tuberculozei, ca pirazina- 
mid, etionamid, ciclorezin etc. Fa
brica de antibiotice din Razgrad 
produce fiole de tetraciclină și al
tele. Printre preparatele originale 
bulgare poate fi cifat biliregulinul 
împotriva bolilor de ficat.

Furnale și laminoareîn R.P.D. Coreeană se desfășoară în present o largă activitate de dezvoltare a uzinelor siderurgice, în vederea creșterii producției de oțel și fontă. La uzinele de la Kimciaik se construiesc noi furnale și se instalează noi laminoare. La uzinele din Whanghai, importantă bază siderurgică de pe coasta de vest a R. P. D. Coreene, se lucrează la instalarea a noi cuptoare Martin și furnale, care urmează să intre în producție în acest an. Muncitorii de la aceste uzine produc anual 240 000 de tone laminate.
„ 0 0 R A - 1003"La uzina de aparataj electronic din Wroclaw (R.P. Polonă) s-a trecut la producția în serie a noii mașini electronice de calcul perfecționate „ODRA-1003". De dimensiuni relativ mici, a- ceasta poate fi folosită nu numai în lucrările de proiectări din construcții, ci și în dirijarea procesului tehnologic de producție și mecanizarea diferitelor operații de calcul necesare în marile instituții administrative. Presa a- nunță de asemenea construcția unui analizator cromatografic. Acest aparat permite efectuarea analizei compoziției gazelor și

lichidelor care au punctul de fierbere pînă la 250 grade C. Cromatograful este ușor manevrabil, funcționează rapid și poate fi folosit în institutele de cercetări sau în industrie.La observatorul astronomic al Universității Jagellone din Cracovia au început lucrările de montare a unui nou radiotele- . scop — cel mai mare din țară — cu un diametru de 15 metri, construit la întreprinderea „Mosto- stal" din Cracovia. Telescopul va fi dat în funcțiune încă în toamna acestui an.

La Biblioteca națională
Biblioteca națională a, /devenit, 

unul din centrele principale de 
răspîndire a culturii din Albania. 
Fondul de cărți literare^ tehnico- 
științifice, politico-sociale etc a 
crescut an de an. Numai, anul tre
cut, acesta s-a îmbogățit cu peste 
22 000 cărți și colecții de reviste. 
In prezent, cititorii și» cercetătorii 
științifici pot să găsească în a- 
ceastă instituție p»? lingă cărți 
vechi și ultimele lucrări științifice 
și tehnice, în peste: 30 de limbi 
străine. Anul trecut, Biblioteca 
națională și filialele sale au îm
prumutat peste 126 220 cărți.

„Mongol-film"Studioul cinematografic „Mongol^ film" produce anual patru filme artistice de lung metraj și 24 filme documentare. în curind va ineepe turnarea unui film documentar colorat de lung metraj, care va oglindi principalele etape ale dezvoltării Mongoliei ince- pînd din anul 1922. Se proiectează, de asemenea, realizarea unei epopei cinematografice consacrate trecutului revoluționar al poporului mongol.
Noi obiective 
industriale

ln orașul Cienfuegos din Cuba 
a intrat recent în funcțiune o 
uzină constructoare de mașini. 
Noua uzină va produce anual 
1 800 motoare Diesel și 1 500 de 
compresoare. In provincia Cama- 
guey a fost dată în exploatare o 
nouă fabrică de ciment, una din
tre cele mai mari din țară.

DOLARUL - „PROBLEMĂ PREDOMINANTĂ"

Sub titlul de mai sus, revista 
„U. S. NEWS AND WORLD RE
PORT" publică un amplu articol 
din care spicuim:„Dolarul american și poverile lui revin iar în centrul atenției. O oficialitate din eșalonul superior al administrației Johnson a descris recent dolarul ca fiind «problema predominantă» a țării.Recenta scădere a cursurilor înregistrată la burse este pusă în parte pe seama problemelor monetare ale S.U.A. și ale lumii (capitaliste).Lira engleză a avut unele dificultăți, iar pe viitor se prevăd noi tulburări, în pofida asigurărilor o- ficiale date zilele trecute. Japonia, de asemenea, exercită presiuni pentru o schimbare a politicii S.U.A. care ar permite business- men-ilor japonezi să contracteze împrumuturi mai mari în dolari americani.între timp, dolarul trebuie să su

porte povara războiului ce se intensifică în Vietnam. El suportă, de asemenea, o bună'parte din povara cheltuielilor militare ale Europei occidentale (este vorba mai ales de întreținerea trupelor americane dislocate în Europa vestică).Pe neașteptate a fost pusă din nou întrebarea dacă poverile pe care le suportă dolarul american în lume nu sînt cu adevărat prea grele. în unele foruri de răspundere din preajma guvernului s-a dat alarma, în sensul că vînzările S.U.A. ar putea să nu crească suficient de repede pentru a îmbunătăți soldul balanței de plăți. Așa, de pildă, cererea de mărfuri americane în Europa se crede că a fost afectată de încetinirea boom-ului înregistrată în această parte a lumii.
Scurgerea de dolari pentru fi

nanțarea războiului din Vietnam 
crește necontenit.Guvernele străine și băncile centrale care posedă dolari au garanția trezoreriei S.U.A. că, la cerere, li se va converti cu o uncie de aur fiecare 35 de dolari pe care îi posedă. în decursul anilor postbelici, țările străine și-au mărit portofoliul de dolari și de creanțe asupra dolarului pînă la suma de 27,5 miliarde de dolari. Cu începere din 1949, străinii au cerut și obținut peste 10 miliarde dolari în aur american în schimbul dolarilor deținuți de ei, dintre care peste 1,1 miliarde de dolari numai în primele 5 luni ale acestui an.Totalul foarte mare de dolari americani pe care îi posedă străinii creează primejdia pe care ar putea-o avea de înfruntat dolarul. De aceea, S.U.A. se află în poziția de a fi nevoite să acționeze în așa fel încît posesorii străini de dolari să rămînă convinși că aeești dolari sînt valabili și nu su- praîmpovărați sau pe punctul de a-și pierde valabilitatea în cazul cînd ar cere ca ei să fie convertiți în aur.Europa este un mare client al Americii. O scădere importantă a activității de afaceri în străinătate ar lovi vînzările de mărfuri americane în mod considerabil, cu

mult mai mult decît efectele resimțite acum de firmele americane în vînzările lor către Europa.Scurgerea aurului va continuă să fie deci o problemă pentru S.U.A. și dolarul va trebui să înfrunte pericolul mereu prezent al unei crize, în cazul cînd străinii s-ar năpusti asupra dolarului cu cereri de convertire în aur. Cheia situației o constituie vînzările S.U.A. pe piețele mondiale. Dar situația din ultimul timp, după
„Franța continuă

Sub titlul de mai sus, 
ziarul „NEW YORK 
TIMES” publică up e- 
ditorial consacrat cri
zei din C.E.E. :„Previziunile cele mai sumbre în legătură cu Comunitatea e- conornică europeană (Piața comună) s-au adeverit acum. în cazul cel mai bun, comunitatea celor 6 țări a fost pusă la frigider pentru cîteva luni; In cazul cel mai rău, comunitatea se va dezintegra. Sînt amenințate și Comunitatea europeană a cărbunelui și oțelului (C.E.C.O.), pe care Franța de asemenea o boicotează, Comunitatea europeană pentru energia atomică (Euratom) și Banca europeană de investiții.Pentru a fi echitabil cu Franța, trebuie să se recunoască faptul că ea are o doleanță

părerea unor oficialități, a fost neliniștitoare. Businessul din S.U.A. și-a mărit cererile de mărfuri străine. între timp, vînzările S.U.A. în străinătate nu au realizat creșterile anticipate. Această înrăutățire a comerțului, împreună cu restul poverii ce apasă asupra dolarului, începe să ridice un șir de întrebări. După cit se pare, dificultățile dolarului încă nu s-au terminat".
de una singură"

îndreptățită. Interesul cel mai mare pe care-1 prezintă Piața comună pentru Franța este de ordin agricol. Ea și-a dat consimțămîntul în privința măsurilor de creare a Pieței comune industriale, care favorizează în mod special Germania occidentală, pe baza înțelegerii la care s-a a- juns, în ianuarie 1962, că problemele agricole vor fi soluționate pînă la 30 iunie 1965. Dar aceasta nu s-a întâmplat și noile propuneri prezentate de Comisia Hallstein ar fi făcut ca C.E.E. să intre în zona «integrării» politice.O asemenea combinație nu putea fi acceptată de președintele de Gaulle. Orice organism supranational constituie pentru el o adevărată anatemă. Toate presiunile pe care celelalte cinci țări — Germania occi

dentală, Olanda, Italia, Belgia și Luxemburgul — au încercat să le e- xercite asupra Franței, trebuiau In mod sigur să primească o ripostă energică din partea generalului de Gaulle. Acesta a avut prilejul de a da o lovitură împotriva unității (vest) europene și a lovit din plin.Arma cea mai puternică a generalului de Gaulle sint consecințele serioase care s-ar produce chiar numai în cazul cînd Piața comună s-ar găsi într-un ,impas prelungit. Structura Pieței comune în sine cbntinuă încă să existe. Ne putem aștepta acum la u- nele negocieri bilaterale între Franța și Italia, Germania occidentală și Olanda. Poate că ele vor dura săp- tămîni sau luni. Lumea întreagă a văzut încă- odată un exemplu al împotrivirii președintelui de Gaulle față de instituțiile supranațio- nale".

ȘEDINȚĂ IN „PIAȚA COMUNA"
— Ce spuneați ?... Desen de EUGEN TARU



HELSINKI

Congresul mondial VIETNAM PUTERNICE ATACURI 
ALE FORȚELOR PATRIOTICE

Lucrările sesiunii
Comitetului Executiv al F.S.M.

pentru pace 
și-a încheiat 
lucrările

„Unitatea este forța popoarelor 
în acțiunea lor pentru salvgarda
rea păcii". Aceste cuvinte înscrise 
în rezoluția generală adoptată în 
unanimitate au încheiat în mod 
semnificativ lucrările Congresului 
mondial pentru pace, independen
ță și dezarmare de la Helsinki. Au 
fost înregistrate numai zece abți
neri de la vot pe băncile unor de
legații din țările Europei occiden
tale.

La lucrările Congresului, după 
cum s-a comunicat în cursul șe
dinței plenare de închidere, au 
participat 1 470 de delegați, obser
vatori și invitați din 98 de țări, 
precum și reprezentanți a 18 or
ganizații internaționale.

Reprezentanții Mișcării pentru 
pace din R .P. Română au parti
cipat activ la lucrările Congresu
lui, luînd atitudine împotriva a- 
gresiunii din Vietnam, pronunțîn- 
du-se în favoarea interzicerii ar
melor nucleare și a creării de zone 
denuclearizate, pentru apărarea 
independenței naționale și lichida
rea colonialismului, pentru promo
varea păcii în lume.

In ultima zi a congresului, pre
ședinții celor șapte comisii de lu
cru au prezentat în plenare comu
nicările respectivelor comisii. Ele 
cuprind o serie de constatări și re
comandări privind cîteva din cele 
mai arzătoare probleme ale vieții 
politice internaționale, cum sînt : 
curmarea agresiunii împotriva po
porului vietnamez, eliberarea po
poarelor aflate încă sub jugul co
lonial și apărarea suveranității 
lor, interzicerea armelor nucleare 
și crearea de zone denuclearizate, 
lichidarea rămășițelor celui de-al 
II-lea război mondial, consolidarea 
suveranității economice a națiuni
lor.

Problema principală care a stat 
în atenția Congresului a fost spri
jinirea luptei eroice a poporului 
vietnamez împotriva agresiunii a- 
mericane. In această problemă a 
fost adoptată și o rezoluție spe
cială, al cărei text a fost citit de 
cunoscutul scriitor și filozof fran
cez Jean Paul Sartre. „Congresul, 
se spune în rezoluție, cheamă in
sistent forțele păcii și organizațiile 
democratice din lumea întreagă să 
declanșeze o mișcare largă, puter
nică și continuă în toate păturile 
sociale pentru a sprijini sub toate 
formele și sub toate aspectele po
porul vietnamez în lupta sa îm
potriva războiului de agresiune al 
Statelor Unite, pentru indepen
dență națională, unitate și pace".

Cuvîntul de închidere a lucrări
lor Congresului a fost rostit de 
prof. John Bernal.

Prezidiul Consiliului Mondial al 
Păcii, întrunit joi la prînz, a ales 
un Comitet Executiv provizoriu 
care va conduce lucrările pre
zidiului. (După cum s-a mai a- 
nunțat, prof. John Bernal s-a re
tras din considerente de sănătate 
din funcția de președinte al prezi
diului).

Aurel CERNEA
Prin telefon.

• Zeci de soldați inamici rămași pe cîmpul 
de luptă e Un atac al infanteriei marine a- 
mericane a fost respins

SAIGON 15 (Agerpres). — In ultimele 24 de ore între forțele Frontu
lui național de eliberare din Vietnamul de sud și trupele guvernamen
tale și americane au avut loc lupte violente.

Folosind aruncătoare de mine, partizanii sud-vietnamezi au distrus 
complet un post militar situat la marginea satului Ki Au-Bang. După cum 
transmite corespondentul agenției A.P., pe cîmpul de luptă au rămas 40 
de soldați inamici, printre care și doi americani. In apropiere, scrie 
aceeași agenție, puteau ii văzute schelete a cinci transportoare blindate 
aie armatei guvernamentale.La 56 km nord de Saigon, în așa- zisa zonă „D“, controlată de trupele Frontului național de eliberare, un batalion al patrioților a atacat o tabără a trupelor marionetă.Purtătorul de cuvînt al forțelor armate americane în Vietnamul de sud a refuzat să facă cunoscute detaliile acestei lupte, declarînd numai că pierderile au fost „foarte mari". în această tabără se află cartierul general al unui regiment din Saigon, două batalioane și o subunitate de tancuri și blindate. Tot aici se aflau nouă consilieri a- mericani.Agenția France Presse reamintește că, în aceeași regiune, la 8 iulie, trupele guvernamentale au pierdut 235 de oameni. Noua acțiune a partizanilor este calificată ca „cea

Mobilizare generală 
la Saigon

Ministrul de război al gu
vernului de la Saigon, gene- j 
ralul Nguyen Huu Co, a anun- ' 
țat joi mobilizarea bărbaților 
între 18 și 48 de ani și a fe
meilor între 20 și 25 de ani 
în așa-numita „armată de re
zervă". Această măsură, a 
spus el, se datorește „situației 
grave" din țară.mai importantă de la ambuscada din 8 iulie".Aviația americană intensifică bombardarea regiunilor eliberate ale Vietnamului de sud. Numai la 14 iulie, transmite agenția France Presse, avioanele americane au e- fectuat 180 de raiduri bombardînd și mitraliind puncte întărite ale partizanilor în provincia Quang- Ngai. în noaptea de 14 spre 15 iulie, infanteria marină a S.U.A. a atacat pozițiile întărite ale partizanilor aflate la 12 mile nord de Da Nang, atacul însă a fost respins.Autoritățile americane și sud- vietnameze au interzis, cu începere de la 15 iulie, publicarea de cifre și date exacte cu privire la pierderile suferite de trupele guvernamentale și americane și cu privire la mișcările de trupe din Vietnamul de sud.

Pe calea extinderii 
agresiuniiAgenția U.P.I. relatează că miercuri dimineața un nou contingent de aproximativ 3 000 de militari americani a sosit la Bien Hoa.Pe de altă parte comandanții militari americani, a anunțat agenția Associated Press, au recomandat ca pînă la sfîrșitul anului curent efectivele forțelor armate a- mericane din Vietnamul de sud să fie sporite la 179 000 de oameni.

Mesaj de protest 
al R. D. VietnamHANOI 15 (Agerpres). — Misiunea de legătură a înaltului comandament al Armatei Populare Vietnameze a adresat Comisiei internaționale de supraveghere și control din Vietnam un mesaj de protest în legătură cu debarcarea la baza Cam Ranh din Vietnamul de sud a unui nou lot de 4 000 de militari aparțînînd diviziei I de infanterie a forțelor armate ale S.U.A. Dislocarea acestor noi trupe, se subliniază în mesaj, „dovedește că S.U.A. merg în mod deliberat mai departe pe calea escaladării războiului de agresiune din Vietnam".

★La 14 iulie, informează V.N.A., mai multe formațiuni de avioane militare americane au pătruns în spațiul aerian al R. D. Vietnam și au bombardat și mitraliat regiuni populate de-a lungul rîului Gianh, din provincia Quang Binh. Un avion „F-105" a fost doborît, iar alte două avariate.
întrevederile lui H.HANOI 15 (Agerpres). — După o vizită de șase zile în R. D. Vietnam, Harold Davies, membru al parlamentului britanic, a părăsit Hanoiul, informează V.N.A.El a fost primit de membri ai Secretariatului C.C. al Frontului Patriei din Vietnam cu care a avut un schimb de vederi în problema vietnameză. Cu acest prilej — arată agenția citată — „secretariatul Frontului Patriei a condamnat cu hotărîre crimele agresorilor americani în Vietnam și politica guvernului Wilson de sprijinire a imperialiștilor americani în proble-

„Opriți agresiunea S.U.A. împotri
va Vietnamului". Aceste cuvinte se 
pot citi pe pancarta purtată la o 
demonstrație de protest de un en
glez îmbrăcat în costum vietnamez

Davies la Hanoima vietnameză". Ei au explicat motivele pentru care guvernul R. D. Vietnam refuză să primească așa- zisa „misiune de pace a Common- wealthului", inițiată de Wilson.Secretariatul Frontului Patriei a subliniat dorința guvernului R. D. Vietnam de a respecta acordurile de la Geneva, din 1954, în problema Vietnamului, a reamintit declarația primului ministru Fam Van Dong, din 8 aprilie și declarația Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud din 23 martie.

INTERVENȚIA PREȘEDINTELUI C.PRAGA 15 (Agerpres). — La Praga au continuat lucrările celei de-a 29-a sesiuni a Comitetului Executiv al Federației Sindicale Mondiale. în cadrul discuțiilor la problemele înscrise la ordinea de zi au luat cuvîntul reprezentanții sindicatelor din U.R.S.S., Italia, Indonezia, R. D. Vietnam, Iran, Argentina, R. S. Cehoslovacă.în cuvîntul său, tovarășul Constantin Drăgan, președintele C.C.S. din R. P. Română, după ce a subliniat importanța acestei sesiuni a Comitetului Executiv pentru pregătirea Congresului sindical mondial, a prezentat propunerile C.C.S. din R. P. Română privind îmbunătățirea conținutului proiectelor de teze care vor sta la baza elaborării rapoartelor la primele două puncte ale ordinei de zi a celui de-al VI-lea Congres sindical mondial.Referindu-se la raportul ce va fi prezentat la primul punct al ordinii de zi a congresului, tovarășul Constantin Drăgan a propus ca acesta să analizeze și să sublinieze mai pe larg preocupările și activitatea Federației Sindicale Mondiale și Uniunilor Internaționale ale Sindicatelor în direcția sprijinirii luptei oamenilor muncii din țările capitaliste, coloniale și pe cale de dezvoltare pentru cucerirea și apărarea revendicărilor lor economice, sociale și politice cum ar fi: mărirea salariilor, reducerea timpului de muncă, concedii plătite, asistență socială, contracte colective, libertăți democratice, drepturi sindicale etc., întrucît a- ceste probleme preocupă în mare măsură pe oamenii muncii și organizațiile lor sindicale.De asemenea, a propus ca raportul să facă o analiză mai concretă a activității practice desfășurate de F.S.M., de organele sale de conducere, a metodelor folosite de acestea în aplicarea prevederilor statutare și a Programului de acțiune, iar activitatea uniunilor internaționale ale sindicatelor și aportul lor la înfăptuirea obiectivelor și sarcinilor F.S.M. să fie mai bine prezentate.Este necesar — a continuat tovarășul Constantin Drăgan — să se arate atît experiența pozitivă, acțiunile cu rezultate bune cum ar fi, de exemplu, crearea Comitetului sindical mondial de consultare și

C. S. DIN R. P. ROMÂNĂunitate de acțiune antimonopolis- tă etc, precum și neajunsurile, pentru a se putea trage concluzii cu privire la îmbunătățirea activității de viitor a F.S.M.Vorbitorul a arătat apoi că în raport ar trebui să fie mai bine analizate problemele unității de acțiune a F.S.M. cu organizațiile sindicale naționale de alte afilieri și neafiliate, cu organizațiile sindicale internaționale, căile și mijloacele de întărire a unității în vederea creării unui larg front antimonopolist și antiimperialist, avînd la bază unitatea de acțiune a clasei muncitoare de pretutindeni.în ce privește propunerile de organizare a cinci conferințe sindicale internaționale cuprinse în proiectul de teze, vorbitorul a subliniat necesitatea de a se analiza cu toată grija dacă există posibilități practice pentru realizarea lor, ținînd cont de volumul de muncă solicitat de fiecare în parte și de cheltuielile financiare necesare, urmărindu-se o eficacitate sporită și participarea unui număr cît mai mare de organizații. întrucît organizarea conferinței afro- europene trebuie analizată atît în ce privește oportunitatea cît și u- tilitatea ei, această propunere să nu fie cuprinsă în proiectul de teze și în raport.în ce privește proiectul de teze pentru raportul la punctul doi al ordinii de zi a congresului, după ce a făcut propuneri pentru formularea mai clară și cuprinzătoare a titlului raportului, tovarășul Constantin Drăgan a propus ca problemele luptei împotriva imperialismului, colonialismului și neo- colonialismului să fie tratate prin prisma preocupărilor și activității sindicatelor.în încheiere, vorbitorul și-a exprimat convingerea că rapoartele ce vor fi elaborate vor oglindi experiența Federației Sindicale Mondiale și a organizațiilor sale afiliate, perspectivele de viitor ale activității F.S.M. și vor constitui o bază corespunzătoare pentru discutarea constructivă în spiritul unității și solidarității muncitorești internaționale a problemelor mișcării sindicale mondiale.Lucrările Comitetului Executiv continuă.
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SCURTE ȘTIRIROMA. Lucrătorii din transporturi din capitala Italiei au declarat joi o grevă de 24 de ore, ce
tind sporirea salariilor. Autoritățile municipale au fost nevoite să ceară ajutorul armatei în vederea efectuării transporturilor de utilitate publică.WASHINGTON. Departamentul de Stat a anunțat că funcțiile reprezentantului permanent al S.U.A. la O.N.U. vor fi îndeplinit»? temporar, după încetarea din viai a lui Adlai Stevenson, de către Francis Plimpton, care a ocupat, începînd din 1961, postul de reprezentant permanent adjunct la O.N.U.

CIUDAD DE MEXICO. Triburi
le de indieni din jungla situată în 
sudul Mexicului, în statul Chia
pas, au atacat lucrătorii care au 
fost aduși pentru a defrișa o par
te a pădurilor junglei. Indienii au 
folosit arme de foc și cuțite. Au 
fost ucise t7 persoane, iar altele 
au fost rănite.PEKIN. Mao Țze-dun, președintele C.C. al P.C. Chinez, și Liu Sao-ți, președintele Republic/’. Populare Chineze, au primit ped Apollo Milton Obote, primul ministru al Republicii Uganda, care se află tntr-o vizită tn R. P. Chineză.
IBONN. între Germania occidentală și Tunisia a fost semnat un
I acord potrivit căruia R. F. Germană va acorda Tunisiei un împrumut de 6,6 milioane lire sterline.

Corespondență din Londra

Balanța rămine deficitarăUn număr redus de optimiști consideră că cifrele pe luna iunie, date publicității de Ministerul Comerțului, ar reflecta o ameliorare a balanței comerciale britanice. Intr-adevăr, importurile au scăzut cu 30 milioane lire sterline față de luna trecută, dar acest lucru este atribuit mai mult unei întîrzieri intenționate a furnizorilor din străinătate în livrarea mărfurilor pentru a beneficia de aplicarea reducerii suprataxelor britanice la import.Deși balanța pe iunie este excedentară cu 23 milioane de lire, la Londra se exprimă totuși îngrijorare față de scăderea nivelului de export, domeniu de care depinde în primul rînd redresarea echilibrului comercialPrincipala întrebare pe care și-o pun acum observatorii economici este de ce exportul britanic în loc să crească scade, fenomen care se înregistrează de patru luni consecutiv. Potrivit unor păreri, una din cauze ar fi reducerea ritmului de dezvoltare economică într-o serie de țări care constituie importante debușeuri pentru mărfurile britanice și, îndeosebi, în țări din zona lirei sterline ca Australia, Noua Zeelandă, India, Ghana. Situația este similară și în ce privește unele piețe din America Latină.Experții guvernamentali în acest domeniu, după cum semnalează de mai multă vreme presa britanică, se află într-o permanentă căutare de remedii. Astfel, se consideră necesară — din punct de vedere și economic și politic — o îmbunătățire rapidă a balanței de plăți. Pe de altă parte, soluțiile de moment sînt apreciate de unii ca nesănătoase pentru

economie și, după cum scrie 
Guardian, „problema nu este a- ceea a unor corective pe termen scurt. Avem nevoie de o mai mațe capacitate industrială care să poată concura cu succes importurile și să adauge un plus la exporturi*. Același ziar constată însă că „în această direcție capacitatea guvernului este limitată. El poate releva posibilitățile, dar nu poate obliga companiile să exporte*.Oficialitățile și-au exprimat intenția de a obține reducerea deficitului comercial pînă la 250—300 milioane lire la sfîrșitul acestui an, prin restabilirea completă a echilibrului balanței comerciale pînă la sfîrșitul anului 1966. Dar sînt destui aceia care privesc cu ochi pesimiști aceste proiecte. A- ceștia afirmă că nu este suficientă stimularea exporturilor și că ar fi necesară și o reducere a unor cheltuieli bugetare, printre care ziarul 
„Daily Telegraph" numără și „angajamentele militare din străinătate". Pentru lunile viitoare sînt așteptate noi eforturi britanice în domeniul comerțului extern. In legătură cu aceasta „Financial Times", purtător de cuvînt al cercurilor financiare, scrie : „Dacă situația comercială va deveni și mai dificilă în următoarele 18 luni, în timpul cărora este esențial să se asigure o substanțială creștere a exporturilor, atunci guvernul va avea de făcut față unei dileme dureroase". La aceasta se mai adaugă și faptul că în 1967 vor începe scadențele de plată a unor împrumuturi externe contractate de Marea Britanie.

Liviu RODESCU

„0 gafă enormă"
In timpul unui dineu desfășurat 

vineri 9 iulie la Paris, Adlai Ste
venson a lăsat să se înțeleagă 
limpede că argumentele folosite 
de S.U.A. pentru a justifica 
intervenția armată în Repu
blica Dominicană au fost to
tal nefondate. Declarațiile au fost 
date publicității miercuri, în ziua 
încetării din viață a lui Steven
son, de către David Schonbrunn, 
corespondentul la Paris al unui 
post de radio new-yorkez.

Ce a declarat Stevenson? „Timp 
de șase săptămîni — a spus el — 
a trebuit să stau acolo, la Națiu
nile Unite, și să apăr politica țării 
mele la Santo Domingo cu toate că 
era vorba de o gafă enormă de la 
început și pînă la sfîrșit". La pro
testele lui Harriman, care a încer
cat să argumenteze că intervenția 
americană în Republica Domini
cană a avut loc pentru „elimina
rea unei influențe comuniste", 
Stevenson a replicat că nu a 
existat un pericol precis de pre
luare a puterii de către comuniști și că el „nu putea să creadă nicio
dată în întregime ceea ce i se ce
rea să spună la Națiunile Unite". 
„Eu pot să vă spun următoarele, 
a conchis Stevenson: șase săp
tămîni la Națiunile Unite m-au 
costat mai mulți ani de viață".

Declarațiile de mai sus capătă 
o semnificație deosebită dacă se 
are în vedere rolul important ju
cat de Stevenson în viața politică 
americană. Membru marcant al 
partidului democrat el a fost în 
două'rînduri (1952 și 1956) candi
dat la postul de președinte al Sta
telor Unite.

SUDAN

MĂSURI SEVERE
KHARTUM 15 (Agerpres). — Joi la Khartum și Ondurman au fost instituite măsuri severe de securitate. Organele poliției au făcut cunoscut că aceste măsuri au fost luate împotriva „acțiunilor de sabotaj, care ar putea fi întreprinse în capitala sudaneză de către elementele separatiste din sud“. Controlul exercitat de poliție este deosebit de sever, în special în jurul depozitelor de carburanți și centrelor de distribuire a benzinei. Ziarul partidului „Frontul sudului" a fost interzis pînă la noi ordine. Tribunalul suprem a ordonat, de asemenea, suspendarea ziarului „Vigilant" pe perioada desfășurării anchetei deschise împotriva conducătorilor și redactorilor săi. Ancheta a fost inițiată în urma

Sesiunea Consiliului Economic 
și Social al 0. N. U.
Adoptarea unui proiect de rezoluție 
al României, Indiei și PeruluiGENEVA 15. — Corespondentul Agerpres, Horia Liman, transmite : Comitetul Economic al Consiliului Economic și Social al O.N.U. a încheiat dezbaterile asupra raportului cu privire la problemele reformei agrare, întocmit de secretariatele Q.N.U., Organizației pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.) și Organizației Internaționale a Muncii (O.I.M.). Delegațiile României, Indiei și Perului au prezentat un proiect de rezoluție comun care după dezbateri a fost adoptat în unanimitate.Referindu-se la Conferința mondială asupra reformei agrare, con

vocată pentru anul 1966, proiectul de rezoluție invită guvernele să contribuie la succesul acestei importante manifestări, pregătind rapoarte despre experiența lor și trimițînd la conferință reprezentanții și tehnicienii cei mai calificați.Rezoluția recomandă guvernelor să ia măsuri pentru adaptarea structurii exploatărilor agricole la condițiile progresului tehnic ; să sprijine pe cultivatori în domeniul creditului agricol, formarea de cadre, să popularizeze avantajele dezvoltării agriculturii pe baze comunitare.
Turnură în criza 
guvernamentală din Belgia 
Socialiștii și-au dat acordul pentru formarea 
unui guvern de coaliție

BRUXELLES. (France Presse). — 
Turnură în a 51-a zi a crizei guver
namentale din Belgia : Biroul politic 
al Partidului socialist și-a dat miercuri 
seara acordul pentru formarea unui 
guvern de coaliție împreună cu Par
tidul social-creștin. Acordul intervenit 
miercuri s-a realizat pe baza unui 
text al programului guvernamental, 
prezentat de Pierre Harmel (social- 
creștin), însărcinat cu formarea guver
nului. Acesta a fost nevoit să aducă

modificări documentului inițial, în 
urma cererii aripei valone a Partidu
lui socialist, care și-a manifestat unele 
nemulțumiri față de proiectele de po
litică economică și socială preconi
zate de programul Partidului social- 
creștin.

„Semnalul verde* pentru constitui
rea viitorului cabinet va fi dat de că
tre Congresul național al Partidului 
socialisf duminică 25 iulie. Nu se în
trevede deci nici o posibilitate ca a- 
ceastă criză de guvern — cea mai 
lungă pe care a cunoscut-o Belgia în 
ultimii 20 de ani — să-și găsească 
rezolvarea înainte de începutul lunii 
august.

„Mariner-4“ 
față in față cu Marte

WASHINGTON 15 (Agerpres). — Joi, la orele 0,1 G.M.T., nava cos
mică „Mariner-4“ a atins în dru
mul său punctul cel mai apropiat 
de Marte, adică circa 9 050 de kilo
metri, și aparatele aflate la bord 
au început înregistrarea primelor 
imagini ale suprafeței planetei. 
După ore de incertitudine în ce 
privește numărul și calitatea foto
grafiilor, în cursul după-amiezii 
specialiștii au anunțat recepționa- 
rea primelor elemente din prima 
imagine a „planetei roșii" transmi
să de instalațiile navei. Pentru 
transmiterea unei singure imagini 
sînt necesare peste opt ore, așa că 
reușita deplină a experienței va fi 
cunoscută mai tîrziu. Potrivit pro
gramului, urmează să fie transmise 
21 de imagini.

Pe de altă parte, William Picke
ring, directorul laboratorului din 
Pasadena al N.A.S.A., a declarat 
că indicațiile științifice transmise 
de „Mariner-4", după ce a trecut 
de punctul cel mai apropiat de 
Marte, permit să se tragă conclu
zia că planeta nu are cîmp mag
netic, sau că acesta este foarte 
slab și în mod practic neglijabil. 
Se constată, de asemenea, absența 
unor centuri de radiații de felul 
„centurilor Van Allen" care încon
joară Pămîntul. Totodată, agențiile 
de presă menționează că, în ciuda 
distanței enorme dintre Pămînt și 
nava cosmică, legătura prin radio 
a fost menținută în permanență. 
Se subliniază, de asemenea, că in
stalațiile aflate la bordul navei au 
furnizat în cursul zborului de 228 
de zile informații asupra radiației 
în spațiul interplanetar, cîmpului 
magnetic și prezenței micrometeo- 
riților. In drum spre Marte, „Ma- 
riner-4" a semnalat și o erupție 
solară, fenomen confirmat și prin 
observațiile efectuate pe Pămînt.
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DE SECURITATE
publicării unor informații și comentarii în care forțele armate sudaneze erau acuzate de masacre comise în rîndurile populației din sud.Ministerul Informațiilor al Sudanului a dat publicității o declarație în care se arată că în urma ciocnirilor din provinciile Bahr El- Gazal au murit 72 de persoane.Ministrul afacerilor interne, Ahmed El-Mahdi, a făcut, de asemenea, o declarație agenției sudaneze de presă „Sudan News A- gency", în care arăta că guvernul „va continua politica de pînă a- cum față de regiunile de sud ale țării și nu va ezita să pedepsească persoanele și organizațiile care acționează împotriva intereselor țării".

WASHINGTON. Ambasada R.P.R. 
la Washington a oferit bibliotecii pu
blice din Cleveland din partea 
I.R.R.C.S. o colecție de obiecte de 
artă populară românească. De ase
menea, misiunea noastră diplomatică 
din Washington a oferit în dar bi
bliotecii din Cicago din partea Bi
bliotecii Centrale de Stat 150 volu
me de literatură românească.

Vedere parțială a celei mai lung! 
linii de funicular din lume care 

se construiește în ElvețiaMOSCOVA. Alexei Kosîghln, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a avut o convorbire cu cunoscutul om politic american Averell Harriman, care se află în Uniunea Sovietică într-o vizită neoficială.
Acord polono-italian

VARȘOVIA. Bernadro Mattarella, 
ministrul comerțului exterior al Ita
liei, care se află in vizită în Polonia, 
a fost primit la 14 iulie de J. Cyran- 
kiewicz, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone. In aceeași 
zj, a fost semnat acordul de colabo
rare economică, industrială și tehnică 
între Italia și Polonia. W. Trampczyn- 
ski, ministrul comerțului exterior al 
R. P. Polone, a declarat că acesta 
este primul acord de acest gen sem
nat de Polonia cu un partener occi
dental, cuprinzînd largi domenii ale 
economiei.MOSCOVA. La invitația Sovietului Suprem al U.R.S.S., anunță TASS, o delegație a Adunării Naționale a R. D. Vietnam, condusă de Hoang Van Hoan, vicepreședinte al Comitetului permanent al Adunării Naționale a R. D. Vietnam, va face o vizită oficială în U.R.S.S. la tnceputul lunii august.ALGER. După cum s-a mai a- nunțat, delegațiile Franței și Algeriei, care timp de un an și jumătate au dus tratative privind relațiile in domeniul exploatării petroliere, au elaborat textele unui acord. Ele vor fi supuse studierii și aprobării celor două guverne.

Suspendarea lucrărilor 
parlamentului

SEUL. Agenția Associated Press a- 
nunță că autoritățile din Seul au ho- 
tărît suspendarea lucrărilor Parla
mentului ca urmare a incidentelor 
dintre partidul de guvernămînt și o- 
poziție, intervenite în timpul dezba
terilor privind ratificarea tratatului 
japono—sud-coreean.ROMA. La 15 iulie a fost semnat la Roma un acord comercial pe termen lung (1966—-1969) între Italia și Cehoslovacia.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

Demisia premierului PapandreuATENA 15 — Corespondentul A- gerpres, C. Alexandroaie, transmite : Premierul Papandreu a a- nunțat că va prezenta vineri demisia guvernului său. Declarația a fost făcută după ce regele Greciei a refuzat să semneze decretul prezentat de Papandreu cu privire la destituirea din guvern a ministrului apărării, Garufalias.Imediat după aceasta, fără a mai aștepta demisia premierului, regele a convocat la palat pe președin

tele parlamentului, Athanasiadis Novas, căruia i-a cerut să formeze noul guvern.Se relatează că J. Toubas, deputat din partea Partidului Uniunea de centru, care a trebuit să demisioneze anul trecut din postul de ministru de interne, a fost numit din nou titularul acestui minister. Concomitent, Stavros Costopoulos, ministrul de externe în cabinetul demisionat, a fost numit ministru

al apărării și ministru ad-interim la externe.Demisia primului ministru Papandreu a suscitat o vie emoție în capitala Greciei. Imediat după aflarea știrii, grupuri de manifes- tanți au parcurs străzile capitalei strigînd lozinci ca : „Să fie epurată armata", „Democrație, democrație".împotriva demonstranților s-a folosit forța. Cîteva persoane au fost arestate.
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