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RAPORTĂM ÎNDEPLINIREA
ANGAJAMENTELOR
întreprinderile 
regiunii 
Ploiești

Muncitorii, inginerii și tehni
cienii din întreprinderile indus
triale ale regiunii Ploiești și-au 
Îndeplinit angajamentele luate 
tn cinstea Congresului parti
dului. In primul semestru al 
acestui an planul productiei- 
marfă pe ansamblul industriei 
ploieștene a fost îndeplinit cu 
3 zile mai devreme, obținîn- 
du-se produse peste plan în va
loare de aproape 114 milioa
ne lei. Colectivele rafinăriilor, 
uzinelor și fabricilor ploieștene 
au obținut în 6 luni ale acestui 
an economii suplimentare la 
prețul de cost de aproape 
53 000 000 lei șl beneficii peste 
plan în valoare de 26 743 000 
lei. Printre colectivele care au 
obținut tn întrecerea socialistâ 
cele mai bune rezultate se nu
mără schela Boldești, rafină
riile Ploiești și Teleajen, uzina 
„Victoria'-Florești, Fabrica de 
postav din Azuga, uzinele 
„Neptun* șl „Poiana* din Cîm- 
plna și altele.

întreprinderile 
regiunii 
București

Colectivele întreprinderilor 
industriale din regiunea Bucu
rești și-au îndeplinit angaja
mentele luate in întîmpinarea 
celui de-al IV-lea Congres al 
partidului Pe ansamblul in
dustriei regiunii, planul pro
ducției globale a fost îndepli
nit, în primul semestru al anu
lui, în proporție de 101,1 la 
sută, iar cel al producției mar
fă — de 103,5 la sută. Valoa
rea totală a produselor date 
peste plan este de 51 000 000 
lei. Colectivele de la șantie
rele navale din Oltenița și 
Giurgiu, Combinatul chimic 
Turnu Măgurele, Uzina de re
parații Roșiori au obținut cele 
mai importante succese.

întreprinderile 
regiunii 
Suceava

Colectivele întreprinderilor 
industriale din regiunea Su
ceava întîmpină Congresul 
partidului cu succese deo
sebite în muncă. Angaja
mentele luate în cinstea a- 
cestui eveniment au fost 
îndeplinite. La producția 
globală s-au realizat pro
duse peste plan în valoare de 
41 760 000 lei, iar la producția 
marfă, de 35 382 000 lei. Pro
ducția globală industrială ce 
se realizează în acest an este 
de 2,1 ori mai mare decît cea 
realizată în 1959. Printre în
treprinderile fruntașe se află 
DREF Suceava, CIL Suceava, 
IPROFIL Rădăuți, întreprinde
rea minieră Vatra Dornei și 
altele.

bră||-a Primele produseLa Combinatul de fibre ar
tificiale de la Brăila, după 
punerea în funcțiune a insta
lației de preparare chimică 
a vîscozei, au fost pornite 
primele mașini de filat ale 
fabricii de super-supercord. 
De aici au plecat săptămîna 
aceasta spre Uzina de anvelo
pe „Danubiana’ din București 
și alte întreprinderi, primele 
felele cord de mare rezistență care se produc la noi în 
tară pentru prima oară se folosesc la fabricarea anvelope
lor, curelelor de transmisie, benzilor transportoare etc.

ale fabricii de super-supercord
tone din noul produs. Re- în unele întreprinderi cu 

parte din ingineri, maiștri 
cializat în străinătate.

Bilanțul Întrecerii în Intimplnarea Congresului partidului la întreprinderea textilă „Dacia" este bogat In rea
lizări : 258 000 mp țesături finisate peste plan, 20 900 kg lire de bumbac date în plus. In fotografie : Două 
dintre fruntașele în întrecere din secția țesătorie. Mariana Halunga și Maria Năcărescu Foto : R. Costin

INDUSTRIA SIDERURGICA 
ÎN PLINĂ DEZVOLTARE

Consecvența cu care partidul nos
tru înfăptuiește politica de indus
trializare socialistă a țării — prin 
creșterea cu precădere a industriei 
grele, a ramurilor hotăritoare pen
tru progresul întregii economii — 
își găsește reflectarea și în dezvol
tarea susținută pe care o va cu
noaște în viitorul cincinal industria 
siderurgică, în scopul de a asigura 
cerințele mereu crescînde de me
tal ale economiei naționale.

In perioada șesenalului, deosebit 
de importantă pentru avîntul în
tregii economii, producția in
dustriei siderurgice a crescut în- 
tr-un ritm mediu anual de 14 la 
sută. Producția de oțel a sporit 
continuu, urmînd ca în 1965 să a- 
tingă circa 3,4 milioane tone. Com
parativ cu anul 1938. industria 
noastră siderurgică va realiza în a- 
cest an o producție de 15 ori mai 
mare la fontă, de aproape 12 ori 
la oțel și de 9 ori la laminate finite 
pline și țevi din oțel.

Creșterea producției in industria 
siderurgică a fost obținută atît pe 
baza intrării în funcțiune a noi a- 
gregate, secții și uzine moderne, cît 
și prin utilizarea cu indici supe
riori a capacităților de producție 
existente. în perioada 1960—1965, 
statul nostru a alocat acestei ra
muri fonduri de investiții de a- 
proape 11 miliarde lei. S-au con
struit numeroase obiective noi, 
printre care două baterii de cocsi
ficare și o distilerie de gudroane la 
Hunedoara, fabrici de aglomerare 
a minereurilor la Reșița și Hune
doara, două furnale de cîte 700

Ing. Ion MARINESCU 
ministrul industriei 

metalurgice

m.c. la Reșița și unul de 1 000 m.c. 
la Hunedoara, 5 cuptoare Martin 
de cîte 400 tone fiecare și un com
plex de 4 linii continui de laminoa
re Ia Hunedoara ; au fost recon
struite la capacități mai mari și 
modernizate numeroase agregate ; 
în domeniul producției de țevi s-au 
construit Fabrica de țevi sudate din 
București și Uzina metalurgică 
din Iași.

Ridicarea nivelului tehnic al 
producției, ca urmare a construirii 
de instalații și agregate moderne, 
introducerii proceselor tehnologice 
noi și a perfecționării tehnologii
lor existente, a permis îmbunătă
țirea continuă a calității produselor 
siderurgice, care satisfac într-o 
măsură tot mai mare exigențele 
mereu sporite ale întreprinderilor 
consumatoare. A crescut numărul 
mărcilor de oțeluri elaborate. 
S-a urmărit în special creșterea 
ponderii producției oțelurilor alia
te și oțelurilor carbon de calitate.' 
Sporuri importante s-au obținut 
la oțelurile de rulmenți, de scule 
și pentru construcții.

Proiectul de Directive cu privire 
la dezvoltarea economiei naționale 
în perioada 1966—1970, prin pre
vederile sale, pune în fața siderur- 
giștilor obiective noi, de mare im

La atingerea capacității pre
văzute în proiect noua fabri
că va produce anual 10 000 
tone super-supercord, ceea 
ce va acoperi necesarul in
dustriei noastre de anvelope.

Cadrele care deservesc noua 
fabrică au fost pregătite 
prin cursuri speciale organiza
te în cadrul combinatului și 

profil apropiat din (ară, iar o 
și operatori chimișfi s-au spe-

(Agerpres)

portanță. Anii viitorului cincinal 
vor marca o nouă și importantă 
creștere a producției de metal. In
dustria siderurgică va produce în 
1970 circa 4,1 milioane tone fontă, 
6,3 milioane tone oțel. 4,4 milioane 
tone laminate finite pline și 800 000 
tone țevi din oțel.

(Continuare în pag. a III-a)

în primăvara anului 1950 
eram la Brașov și mă du
ceam zilnic înfr-o uzină 
metalurgică cu intenția să 
scriu ceva. Mă urcam în 
fiecare dimineață în ace
lași autobuz pe care îl aș
teptam anume fiindcă îmi 
plăcea să aud mereu ace
eași voce a taxatoarei care 
striga la fiecare stație: 
„Ma> coboare ? Cine mai 
coboare ?“, precum și pe a- 
ceea a unui controlor spe
cial de abonamente care 
îi întîmpină pe muncitori 
pe platforma de la intrare 
averfizîndu-i de la bun în
ceput: „Vă rog să nu vă 
tnghesuiți că mă căleați pe 
bocanci I* (avea înfr-adevăr

ORELE
BĂRĂGANULUI

Ieri, țăranii cooperatori și mecanizatorii din raionul Brăila 
au terminat recoltatiil cerealelor păioase. Griul, orzul și se
cara au fost strinse de pe 32 432 hectare. Primele unități 
agricole care au încheiat această lucrare au fost cele din 
Rimnicelu, Gemenele, Pitulați, Rîmniceni, Movila Miresii și 
altele. Aproape 85 la sută din recoltă este treierată.

Prima cunoștință cu oamenii Bără
ganului o facem din tren. Trecem 
prin marea de spice aurii și prin la
nurile de porumb viguros, care își 
etalează panoramic bogăția de roa
de, rezultat al muncii miilor de coo
peratori și mecanizatori. Acum, oa
menii Bărăganului, ca și cei de pe 
alte meleaguri ale țării, sînt încleș
tați în bătălia recoltatului, treabă de 
sezon, care nu admite nici o amî- 
tiare.

Ne-am oprit acum cîteva zile 
pe meleagurile raionului Brăila, 
de unde ne sosiseră vești că 
în 10 Zile, Radu Stroe, mecani
zator la S.M.T, Romanu, a strîns de 
pe lanurile cooperativei agricole din 
Rimnicelu mai mult de 213 000 kg 
de grîu. Recordul lui personal pe o 
zi de vîrf este de 29 de tone de 
grîu. Aproape de tot de această per
formantă se situează și Ion Voiculeț, 
Vasile Constantin și alții, care au 
strîns peste 210 tone de griu, și asta 
înainte de încheierea campaniei de 
recoltare Nu este nevoie să colin
dăm mult peste. cimpuri pentru a-i 
întilni pe mecanizatorii și coopera
torii din Rimnicelu. Ei și-au concen
trat forțele la secerișul ultimelor 
hectare La marginea lanului, canta
ragiul abia prididește sa cântăreas
că sacii sosiți unul după altul. 
E o grabă, o fierbere, de parca în
cheierea secerișului ar fi încă de
parte. Dar graba e firească, deoarece 
dinspre Dunăre rafale de vînt bat 
nemilos.

— E pericol de scuturare și nu 
vrem să pierdem nici un bob. Pre
țuim cum se cuvine fiecare minut — 
ne spune Vasile Bumbac, președin
tele cooperativei agricole. Mecani
zatorii tin cu strășnicie să-și res
pecte angajamentul luat in cinstea 
Congresului partidului de a stringe 
recolta in cel mai scurt timp po
sibil și fără pierderi.

Lansare continuă
niște bocanci noi, galbeni 
și înalți, pe care și-i ferea 
astfel foarte energic în fie
care zi).

Nu înainfa deloc cunoaș
terea de către mine a ace
lei uzine, treceam dintr-o 
secție în alta fără să desci
frez nimic, fără să mi se 
impună atenției nici un fel 
de eveniment, cu toate că 
după un număr de săptă- 
mîni știam pe dinafară tot 
ce era și se făcea acolo, 
de la denumirea și prove
niența mașinilor și mate
riei prime pînă la citirea 
unei fișe tehnologice com
plicate care se executa la 
cutare strung sau la cutare 
mașină de frezat. 11 vizitam

Marin PREDA

aproape zilnic pe director, 
pe secretarul comitetului de 
partid, pe președintele sin
dicatului, pe secretarul co
mitetului U.T.M., pe ingine- 
rul-șef al secției de proiec
tări și mă uifam ceasuri în
tregi în planșele lor și bine
înțeles că eram la curent cu 
toate sarcinile lor de plan, 
chiar mă și împrietenisem 
cu cîțiva dintre ei, în spe
cial cu un subinginer pro
iectant care îmi dădea foar

te binevoitor toate expli
cațiile pe care i le ceream. 
In săpfămînile care au ur
mat, una din secții a început 
să angajeze fete de la țară 
(foarte tinere, între 16—18 
ani), moldovence și arde
lence, cu fustele lor înfoia- 
te și încrețite și pe care 
tineri strungari începură să 
le învețe să rotunjească 
niște bile de mărimile cele 
mai diferite. Mi se părea 
cu fotul neinteresanf. Am 
stat acolo două luni și n-am 
scris nimic și din pricina 
asta am ocolit, în anii care 
au urmat, această uzină 
care oferea atît de puțin, 
sau chiar nimic, imagina

Spiritul de exigență, obișnuința 
de a prețui timpul, chiar dacă este 
vorba numai de minute, caracteri
zează pe fiecare dintre mecanizatorii 
care lucrează la cooperativa din 
Rimnicelu

— Nu ne-a trebuit nici o inves
tiție sau efort suplimentar, pentru ca 
să funcționeze combinele și in timpul 
amiezii, cind mecanizatorii servesc 
masa, ne spune Dumitru Panait, șe
ful brigăzii a X-a de tractoare de 
la S.M.T Romanu. La ora prfnzului, 
eu, împreună cu pontatorul ali
mentator, schimbăm pe rtnd me
canizatorii. In acest fel, com
binele nu stau nici o clipă; dacă 
unul dintre mecanizatori s-ar simți 
prea obosit, l-am lăsa să tragă și 
un pui de somn, deși pină acum a- 
cest lucru nu s-a intimplat.

Constantin BORDEIANU

(Continuare in pag. a III-a)

Primirea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a ambasadorului Republicii Socialiste 

Federative Iugoslavia
Vineri, 16 iulie 1965, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Rottiân, a primit 
în audiență de prezentare pe Iakșa 
Petrici, ambasador extraordinar și

Agenda lucrărilor
agricole

Se încheie o nouă săptămînă de 
muncă intensă pe ogoarele țării 
pentru strîngerea recoltei de ce
reale. Primele raioane din regiunile 
mari cultivatoare din sudul țării au 
anunțat terminarea secerișului. A- 
ceastă lucrare înaintează acum 
spre nordul țării unde grînele se 
coc mai tîrziu. Pină la mijlocul 
lunii iulie, griul a fost recoltat de 
pe aproape jumătate din suprafața 
cultivată. Pe loc de frunte sînt re
giunile Galați, București, Ploiești 
și Oltenia, unde cooperativele a- 
gricole de producție au strins griul 
în proporție de 75—90 la sută. 
Multe combine de aici lucrează a- 
cum în celelalte regiuni pentru a 
ajuta la grăbirea recoltării.

O dată cu secerișul continuă tot 
mai intens treierișul recoltei strîn- 
se cu secerătorile și coasele, trans
portul ei în hambare și căratul pa
ielor. Au început și pregătirile 
pentru recolta anului viitor — se 
aleg terenurile ce vor fi însămin- 
țate cu grîu, se împrăștie îngrășă
minte și se fac arături. De aseme
nea, continuă lucrările de îngrijire 
a culturilor prășitoare.

(Agerpres)

plenipotențiar al Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia la 
București.

Cu acest prilej a avut loc o dis
cuție prietenească.

ției mele. în trecere însă 
prin Moldova, m-am oprit 
înfr-o zi la Bîrlad, oraș în 
care în 1945 eram militar. 
Voiam să revăd cazarma 
unde trăisem sfîrșiful războ
iului și unde mă despărți- 
sem pentru totdeauna de 
contingentul cu care îmi 
petrecusem acei ani. Și îna
inte de a părăsi orașul, 
dau de o uzină care nu 
exista înainte și intru ?n 
ea și descopăr ceva care 
mi-a aminfit de secția pe 
care o lăsasem înfiripîn- 
du-se cu ani în urmă la 
Brașov.

(Continuare în pag. Il-a)
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Legat indisolubil 
de mase

Ne aflăm !n fața unui eveni
ment de însemnătate istorică pen
tru România socialistă : peste 
două zile se va întruni Congresul 
partidului comuniștilor. Documen
tele publicate cu cîtva timp în 
urmă înfățișează cu o clarviziune 
și profunzime caracteristice parti
dului nostru marile realizări obți
nute de poporul român pe drumul 
desăvîrșirii construcției socialis
mului și trasează prin coordona
tele unei politici științifice și pe 
deplin realiste dir*ețiile dezvoltă
rii viitoare a patriei spre culmile 
civilizației socialiste.

Din întregul drum de luptă 
al partidului se desprinde cu pu
tere faptul că unul din izvoarele 
forței sale îl constituie legăturile 
lui indisolubile cu clasa muncitoa
re, cu masele de oameni ai muncii. 
Comuniștii au fost totdeauna în 
mijlocul poporului, i-au ascultat 
părerea, au apărat interesele lui 
vitale. îmi reamintesc de bătăliile 
de clasă purtate de proletariat, 
sub conducerea partidului comu
nist, împotriva încercărilor de 
a arunca urmările crizei eco
nomice mondiale începute în 
anul 1929 pe spinarea clasei 
muncitoare, împotriva curbelor de 
sacrificiu, a concedierilor, pentru 
apărarea drepturilor celor ce 
muncesc, împotriva fascismului și 
a pregătirilor de război. Ca activist 
al sindicatelor revoluționare am 
participat la greve, demonstrații de 
stradă și alte mișcări revendicati
ve care au avut loc în această pe
rioadă la diferite uzine din Cluj. 
Fiind membru al Comitetului Cen
tral de acțiune al ceferiștilor, 
mi-am putut da seama cu cîtă mi
gală și precizie a pregătit partidul 
luptele din februarie 1933, care au 
marcat o cotitură radicală în isto
ria P.C.R. și a întregii noastre 
mișcări muncitorești. în toate a- 
ceste acțiuni, masele muncitoare 
au urmat cu încredere partidul 
comunist pentru că lozincile sale 
de luptă exprimau revendicările 
lor, pentru că vedeau în partid un 
apărător neînfricat al adevăratelor 
interese ale poporului, ale țării.

Exemplul comuniștilor a insuflat 
oamenilor muncii hotărîre în lupta 
împotriva exploatării, a regimului 
burghezo-moșieresc. Nici arestu
rile efectuate de siguranță, nici 
uneltirile conducerii de dreapta 
a sindicatelor reformiste n-au 
putut stăvili torentul luptelor 
ceferiștilor și petroliștilor ale 
căror ecouri au trecut dincolo 
de hotarele țării. După exemplul

Pavel BOJAN
membru de partid din 1932

de la „Grivița", în centrele cefe
riste mai importante, la chemarea 
și sub conducerea Partidului Co
munist Român, au avut loc, de a- 
semenea, greve cu ocuparea ate
lierelor. în timpul grevei de la 
Cluj, sub amenințarea baionetelor 
armatei, am stat timp de două zile, 
împreună cu 2000 tovarăși de mun
că, baricadați în atelierele care în 
mod simbolic poartă azi denumi
rea de „16 Februarie11,

După insurecția armată din au
gust 1944, pe care a organizat-o și 
a condus-o, P.C.R a continuat în 
condiții noi activitatea sa pusă în 
slujba intereselor fundamentale 
ale poporului. Muncind în cadrul 
Frontului Plugarilor, am putut 
cunoaște îndeaproape și activitatea 
partidului în rîndurile țărănimii. 
P.C.R. a fost acela care a organi
zat și a condus masele țărănești 
în lupta pentru înfăptuirea năzuin
țelor de veacuri. El le-a insuflat 
curajul și hotărîrea de a păși la 
ocuparea pămînturilor moșierești 
pe cale revoluționară. Muncitorii în 
frunte cu comuniștii erau prezenți 
întotdeauna cînd plugurile trăgeau 
brazdă în pămînturile moșierești, 
ajutau pe oamenii muncii de la 
sate să înfrîngă rezistența jandar
milor și autorităților reacționare, 
în focul acelor lupte s-a făurit a- 
lianța dintre clasa muncitoare și 
țărănime, forța hotărîtoare care a 
asigurat instaurarea puterii popu
lare.

Tot ce s-a înfăptuit și se înfăp
tuiește de douăzeci de ani este le
gat de numele scump al partidului 
nostru, este o continuare și încu
nunare firească a luptelor purtate 
de poporul nostru sub steagul par
tidului comunist. Același partid, 
care în anii de cruntă ilegalitate 
a înfruntat eroic teroarea regimu
lui burghezo-moșieresc, a înfăptuit 
misiunea de a lichida acest regim 
odios, de a conduce construirea 
treaptă cu treaptă a unei vieți lip
site de exploatarea omului de 
către om. Semnificația șiru
lui lung de victorii repurtate 
de poporul nostru sub conducerea 
partidului se concretizează în fap
tul că astăzi România a devenit 
România socialistă.

Apropiatului Congres i se va 
supune propunerea de schimbare 
a denumirii partidului în „Parti

dul Comunist Român". Salut din 
toată inima această inițiativă, 
fiindcă de acest nume scump sînt 
legate luptele și sacrificiile celor 
mai buni fii ai clasei muncitoare, 
ai poporului nostru și victoriile în
scrise cu litere de aur în istoria 
patriei noastre.

La Congresul partidului se va 
dezbate și propunerea ca membri
lor P.M.R. care în anii regimului 
burghezo-moșieresc, fără să fi fost 
membri de partid, au desfășurat o 
activitate permanentă în mișcarea 
revoluționară sub conducerea 
P.C.R. sau în organizațiile de masă 
conduse de partid și au avut o 
comportare demnă în fața dușma
nului de clasă, să li se acorde ve
chimea în partid din momentul 
intrării în mișcarea revoluționară. 
Este vorba de oameni care au 
luptat ani la rînd în mijlocul ma
selor și au contribuit la întărirea 
legăturilor partidului cu poporul. 
Am cunoscut pe mulți dintre ei în 
împrejurări grele. Consider că 
adoptarea propunerii va constitui o 
nouă dovadă a prețuirii cu care 
partidul înconjoară pe militanții 
mișcării revoluționare.

Mi-am început activitatea în 
mișcarea muncitorească la Cluj, în 
anul 1924, ca membru al sindicatu
lui metalurgiștilor. Din 1929 am ac
tivat în organizațiile ilegale condu
se de partid; sînt membru de 
partid de 33 de ani. Cunosc, așa
dar, de mult lupta partidului și 
spun cu un sentiment de pro
fundă bucurie că, datorită politi
cii clarvăzătoare, revoluționare a 
partidului, a conducerii sale, s-au 
înfăptuit idealurile pentru care 
s-au jertfit. în trecut, mulți dintre 
cei mai buni fii ai poporului. Trăim 
într-un stat socialist cu o econo
mie înfloritoare, cu o viață socia
lă, științifică și culturală din ce 
în ce mai bogată.

Tot ce am realizat sub condu
cerea partidului e o chezășie a vic
toriilor viitoare, ale căror jaloane 
le va trasa Congresul. O grăitoare 
demonstrație a legăturilor indisolu
bile dintre partid și popor, a ata
șamentului maselor de oameni ai 
muncii față de politica partidului, 
față de orînduirea socialistă a con
stituit-o dezbaterea documentelor 
Congresului. In aceste zile, un gînd 
unește întregul popor : să dăruim 
partidului iubit tot ce avem mai 
bun, toată puterea noastră de 
muncă pusă în slujba înfloririi 
scumpei noastre patrii.

T* - , Wt

Geometrie nouă 

la Țiclenl

Popa* la unul din lacurile munților Fâgâraș

„AULA UNIVERSITARĂ" DE LA SINAIA
Găzduind ediția 1965 • cursurilor de vară șl * colocviilor științific* 

de limba, literatura, istoria șl arta poporului român, Sinaia își va redes
chide în curînd originalele el aule universitare, lată ce ne-a relatat des
pre programul acestei reuniuni științifice internaționale organizate, între 
25 iulie și 25 august, sub auspiciile Universității din București, prof, 
univ. Boris Cazacu, membru corespondent al Academiei R. P. Române, 
prorector al Universității din București și director al cursurilor.

Cea de-a Vl-a serie a 
cursurilor și colocvii
lor științifice de la Si
naia, la care și-au anun
țat participarea 147 de 
profesori, studenți și ti
neri cercetători din 26 
de (ări va constitui o 
nouă dovadă a afirmării 
continue a culturii ro
mânești pe plan interna
țional. In prezent, pe 
lingă diferite instituții 
de învățămînt superior 
din multe țări ale lumii 
funcționează peste 80 
de catedre sau lectorale 
de limba și literatura 
română, care oferă ti
neretului studios posi
bilitatea aprofundării 
cunoștințelor în dome
niul lingvisticii și al li
teraturii românești. Reu
niunile anuale care au 
loc în tara noastră con
stituie prilejul unor largi 
schimburi de experiență 
între cadre didactice și 
specialiști din diferite 
țări și din România.

Conținutul cursurilor 
și, în primul rînd, abor
darea, pe baza rezulta
telor celor mai re
cente cercetări de spe
cialitate, a unor proble- 
me de sinteză de mare

însemnătate, însă mal 
puțin cunoscute peste 
hotare, va suscita, desi
gur, un interes deose
bit. Prelegerea inaugu
rală a cursurilor, ținu
tă de acad. C. Dai- 
coviciu, rectorul Univer
sității din Cluj, va sub
linia „Importanța și ro
lul romanității orien
tale". In continuare, ac
tivitatea didactică se va 
diferenția, în funcție de 
nivelul de pregătire al 
participanților, în două 
secții : una — destinată 
profesorilor și specia
liștilor, cealaltă — stu
denților și tinerilor cer
cetători care doresc să 
se specializeze în do
meniul filologiei româ
ne sau al filologiei ro
manice.

în prima secție, pro
fesorii și specialiștii 
preocupați de proble
mele de lingvistică 
vor putea urmări ciclu
rile de conferințe gru
pate sub titlurile „Pro
bleme actuale ale stu
diului limbii române" 
(Româna comună, Ono
mastica românească, Arii 
fonologice în dacoro
mână, Dialectele limbii

române, Elementele au
tohtone ale limbii ro
mâne) și „Figuri repre
zentative ale lingvisticii 
românești" (B. P. Has- 
deu, Al. Philippide, Ov. 
Densusianu, S. Pușca- 
riu). Pentru parficipanții 
interesați de proble
mele liferaturii va fi 
prezentat un ciclu de 
conferințe consacrat ma
rilor îndrumători de 
mișcări cultural-literare, 
începînd de la G. A- 
sachi, I. H. Rădulescu și 
G. Barif și terminînd cu 
G. Ibrăileanu.

Intre 8—15 august, 
profesorii și specialiștii 
vor lua parte la două 
colocvii : unul de
lingvistică romanică, cu 
Ierna „Romania oc
cidentală și Romania 
orientală’ și altul de 
lingvistică generală, al 
cărui raport principal, 
„Metode tradiționale și 
metode actuale în ling
vistică". va fi prezentai 
de cunoscutul romanist 
Robert A. Hali jr., pro
fesor la Universitatea 
Cornell (S.U.A.). Se vor 
organiza, de asemenea, 
două simpozioane : 
„Poezia românească din

tre cel* două războaie 
și poezia europeană* 
(referent acad. Al. Phi
lippide) șl „Ecourile 
operei lui Mihail Emi- 
nescu și a lui Ion 
Creangă în literatura 
universală* (referent 
prof. N. I. Popa, de la 
Universitatea din lași). 
In sfîrșit, un al treilea 
simpozion va fi consa
crat „Problemelor pre
dării limbii și literaturii 
române în instituțiile de 
învățămînt superior de 
peste hotare".

Programul cursurilor 
pentru studenți și ti
neri cercetători cuprin
de două cicluri de pre
legeri : „Introducere în 
studiul limbii române" 
și „Momente din dez
voltarea romanului ro
mânesc" — ultimele în
soțite de prezentarea 
unor filme artistice 
(„Neamul Șoimăreșfi- 
lor”, „Pădurea spînzu- 
raților", „Străinul" ș.a.). 
In aprofundarea studiu
lui limbii române, un 
rol de seamă revine și 
activităților din cadrul 
orelor de seminar. In 
acest scop, la Sinaia se 
va instala un laborator 
dotat cu aparatura ne
cesară, pentru a ușura 
cursanților, prin folosi
rea metodelor și a uti
lajului modern, însuși
rea rapidă a deprinderii 
de a se exprima corect 
românește.

Oaspeții vor avea

prilejul de a audia, de 
asemenea, o serie de 
prelegeri și conferințe, 
comune ambelor secții, 
trafînd diverse proble
me de istorie, artă, fol
clor și etnografie. Tema 
generală a prelegerilor 
de istorie este „Locul 
românilor în istoria uni
versală". Pentru ca par
ticipant să cunoască 
unele aspecte ale artei, 
etnografiei și folcloru
lui poporului nostru, ei 
vor putea urmări, între 
altele, conferințe des
pre : „Pictura murală 
românească în secolele 
XIV—XVI”, „Pictura ro
mânească populară pe 
sticlă", „Teme literare 
— motiv de inspirație 
în creația muzicală ro
mânească", „Viziunea 
creației reflectată în 
poezia populară", „Obi
ceiurile de Anul Nou 
la români.” etc. Un nu
măr de expuneri sînt 
menite să completeze, 
prin caracterul lor 
mai general, conținutul 
cursurilor de specialita
te. Dintre ele amintim 
conferințele : „Cerceta
rea științifică în Repu
blica Populară Română" 
(acad. I. G. Murgulescu, 
președintele Academiei 
R. P. Române), „Profi
lul spiritual al poporu
lui român reflectat în 
cultura lui' (acad. Ath. 
Joja), „Umanismul con
temporan și problemele 
științelor filologice în

învătâmtntul superior* 
(prof. dr. Jean Livescu, 
membru corespondent 
al Academiei R. P. Ro
mâne) și altele. Cîteva 
conferințe și manifesfări 
literare vor fi consacrate 
creației lui V. Alecsan- 
dri, cu prilejul comemo
rării a 75 de ani.

Cele mai importante 
expuneri au fost elabo
rate de un numeros co
lectiv care cuprinde, în 
afară de personalitățile 
menționate, pe acade
micienii lorgu Iordan, 
G. Oprescu, A. Oțetea, 
E. Pefrovici, Al. Ro- 
setti, precum și pe 
membrii corespondenți 
ai Academiei R. P. Ro
mâne : M. Berza, I. Co- 
teanu, Ai. Dima, V. Ma- 
ciu, D. Macrea, T. Mo- 
rariu, D. M. Pippidi, V. 
Vătășanu ș.a.

A fost definitivat și 
programul cultural-artis
tic, de vizite și excursii, 
care va întregi activita
tea didactico-științifică. 
în perioada cursurilor, 
sînt prevăzute manifes
tări culturale cu partici
parea unor artiști și 
personalități cunoscute. 
Intre 15 și 24 august vor 
fi vizitate diferite loca
lități istorice și turistice.

Apropiata serie a 
cursurilor și colocviilor 
științifice de la Sinaia 
va prilejui o manifesta
re a prestigiului de care 
România socialistă se 
bucură peste hotare.

CĂRȚI NOI I 
l Teatrul Mic (Str. C. Miile nr.

17) : Doi pe un balansoar (oreM> 
20). Teatrul de stat de operetă : 
Casa cu trei fete (spectacol pre
zentat la Teatrul de vară din 
parcul Herăstrău — orele 20). 
Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : Veselie la 
174 (orele 20). Circul de stat : 
Spectacol exceptional (orele 20).

Dicționarul 
enciclopedic 
român

volumul III

în Editura politică a apărut cel 
de-al lll-lea volum al Dicționarului 
enciclopedic român — lucrare am
plă, la întocmirea căreia participă un 
colectiv- al Academiei R. P. Române 
și Editurii politice, cu colaborarea a 
peste 400 de oameni de știință și 
cultură.

Volumul 3 al dicționarului enciclo
pedic român (literele K—P) cuprinde 
circa 12 000 de articole. Unf loc im
portant îl ocupă articolele consacrate 
unor personalități proeminente din 
trecut sau contemporane : reprezen
tanți de seamă ai filozofiei, mari sa- 
vanți, descoperitori și cercetători din 
domeniul științelor naturii, mari li- 
ferați și arfișfi, personalități istorice 
de seamă ș.a. Numeroase articole tra
tează despre momente importante 
din istoria universală, formațiuni sta
tale și popoare vechi care au o în
semnătate deosebită în istoria cultu
rii, perioade mari ale istoriei și isto
riei culturii, curente filozofice, social- 
polifice, ale arfei și literaturii etc.

Cititorii găsesc în acest volum nu
meroase informații sistematizate pri
vind geografia fizică și economică și 
istoria a numeroase țări (Marea Bri- 
fanie, Mexic, Mongolia, Norvegia, O- 
landa, Pakistan, Peru, Polonia, Por
tugalia ș.a.).

Sînt prezente articole despre 
științe șl diferite ramuri și discipline 
științifice (matematică, medicină, me
canică, microbiologie efc.), despre 
categorii și noțiuni din domeniul știin-

și tehnicii (petrochimie,felor naturii 
metalurgie, materiale plastice, plas
mă, laser, maser etc), al științelor 
sociale (materialism dialectic, mar
xism-leninism, materie, mișcare, lege, 
politică, morală, om, națiune, proble
ma agrară, plan, planificare, marfă 
efc), ale artei și literaturii (curente, 
școli etc).

Volumul cuprinde numeroase arti
cole privind trecutul ■ poporului ro
mân, geografia și frumusețile patriei, 
dezvoltarea culturii naționale și con
tribuția la acest proces a unor mari 
personalități ale științei, artei și lite
raturii românești : Gh. Marinescu, dr. 
N. Leon, C. I. Parhon, Dimitrie Pom- 
peiu, Petru Poni, V. Pîrvan, Gh. La- 
zăr, Mihail Kogălniceanu, Titu Maio- 
rescu, Șt. Luchian, D. Paciurea ș.a.

Sînt amplu oglindite transformările 
adînci care au avut loc în țara noas
tră după eliberarea de sub jugul 
fascist, succesele dobîndite de po
porul român sub conducerea partidu
lui în construirea socialismului.

Numeroase ilustrații (25 de planșe 
color, 23 de planșe alb-negru și 
1 300 de portrete foto și desene), ta
bele stafisfice, hărți întregesc imagi
nea României socialiste, reflectată în 
paginile acestui volum, sporesc ac
cesibilitatea articolelor și ridică nive
lul prezentării grafice a lucrării.

T EIE V1ZIU NE
Orele 19,00 — Jurnalul televi

ziunii. 19,20 — Pentru copii și ti
neretul școlar : „CircșariP. de 
Constantin Chiriță. ,,Enigma din 
peștera Neagră" (II). 20,00 Tqle- 
enciclopedie. 21,00 — Un rapsod 
popular : Mihai Lăcătuș, .••din 
Cîmpulung-Moldovenesc. 21,2? — 
Țara în ajun de Congres. 21,45 — 
„Cîntecul în imagini". In înche
iere : Buletin de știri, sport, bu
letin meteorologic.

CINEMATOGRAFE

MiȘCAREA MUNCITOREASCĂ 
DIN ROMÂNIA (1893-1900) 
ln Editura politică a apărut, 

sub egida Institutului de isto
rie a partidului de pe lingă 
C.C. al P.M.R., monografia 
„Mișcarea muncitorească din 
România (1893—1900)“. Lucra
rea, apărută sub îngrijirea 
unui colectiv de redacție for
mat din Ion Popescu-Puțuri 
(redactor responsabil), Nicolae 
Goldberger, Augustin Deac, 
Damian Hurezeanu, înfățișea
ză cititorilor o etapă distinctă 
din istoria mișcării muncito
rești din România, etapă mar
cată de crearea și activitatea 
Partidului Social-Democrat al 
muncitorilor din România. In 
cele 12 capitole ale lucrării 
sînt analizate pe larg aspec
tele principale ale dezvoltării 
social-economice a României 
la sfîrșitul . secolului al 
XIX-lea, condițiile interne, în 
care clasa muncitoare s-a a- 
firmat nu numai ca luptă
toare pentru rezolvarea pro
priilor interese de clasă, ci și 
ca apărătoare a intereselor ge
nerale ale poporului român. 
Volumul analizează poziția 
P.S.D.M.R. față de aspectele 
pe care le ridica viața social- 
politică și culturală a țării 
noastre din acea perioadă.

REȘIȚA
LUPTĂTOARE

Istoriei Reșiței — important 
centru muncitoresc din tara 
noastră — îi este consacra
tă lucrarea „Reșița luptătoare" 
de Ecaterina Cimponeriu, apă
rută in Editura științifică, in 
colecfia „Pagini din istoria 
patriei'1. Cartea Înfățișează 
nașterea și dezvoltarea uzinei 
și a proletariatului din Reșița, 
larmele superioare pe care 
le-a Îmbrăcat lupta muncitori
lor reșifeni fată de ofensiva 
patronală odată cu crearea 
partidului comunist, cu înche
garea sindicatului unitar al 
metalurgiștilor Reșiței. Lucra
rea stăruie asupra unor mo
mente esențiale ale luptei pro
letariatului din România pen
tru eliberarea socială și națio
nală cum sînt: luptele de la 
Timișoara și Lupeni, cele ale 
ceferiștilor și petroliștilor din 
februarie 1933 — în care s-au 
integrat in mod firesc acțiunile 
economice și politice ale me
talurgiștilor de la Reșița, tn În
cheiere. lucrarea prezintă parti
ciparea acestora la pregătirea 
și Înfăptuirea insurecției arma
te antifasciste din august 1944.

Cum va li viculai

Timpul probabil pentru zilele de 18, 1» șl 20 Iulie. In țar» : Vreme Instabil». 
Vor cădea ploi sub formă de averse, mal frecvente tn jumătatea de vest a țării. 
VInt potrivit cu intensificări temporare, predominlnd din sectorul vestic. Tem
peratura tn scădere ușoară : minimele vor fi cuprinse între 7 șl 17 grade, iar 
maximele între 18 șl 28 de grade, mal ridicată la începutul intervalului în sudul 
țării. In București : Vremea se menține călduroasă, dar devine ușor lnstțbllă. 
Cerul va fl variabil. Vor cădea ploi de scurtă durată. Vînt potrivit din vest. 
Temperatura ln creștere la început, apoi staționară.

Lansa
(Urmare din pag. I-a)

Se ridicase aici o fabric» mo
dernă de rulmenți și, în locul țărăn
oilor de atunci cu fustele lor mari 
și încrețite, care le cam îmbătrîneau, 
vedeam acum femei în halafe albe 
sfrînse pe falie, ca înfr-o farmacie ; 
le dispăruseră și cozile și li se sub- 
țiaseră mîinile și, cu toate că pe la 
degete apăruse de mult verigheta și 
la ochi primele încrețituri, mi se pă
reau parcă mai tinere ca atunci, ca 
și cînd efortul specializării le-ar fi 
împins gîndirea înainte, iar dorin
țele, bucuria de a trăi, de a-și crește 
copiii, de a popula orașul locuind 
nu în maghernițele pe care le lăsa
sem eu în '45, ci în blocurile noi 
care se înfigeau în pămîntul băfrîn 
al orașului, s-ar fi întors mereu îna
poi ca înfr-un efort de a frăi tine
rețea de mai muite ori. M-am apro
piat de prima mașină de sfrunjit și, 
cu toate că mă așteptam la răspun
surile care aveau să urmeze, am în
trebat :

— De unde sînfeți ?
— Din Bîriad.
— Chiar din oraș ?
— Sînt de loc de la țară.
— Unde v-ați calificat ?
— La Brașov.
— în ce an ?
— în 1950.
Mi-am adus atunci aminte de au

tobuzul acela cam hodorogit, și de 
înghesuiala cumplită din fiecare di
mineață și am luat imediat hotărîrea 
să mă duc să revăd totuși uzina mea

LALEAUA NEAGRA - film 
pentru ecran panoramic : Patria 
(completare A cui e vina) — 9; 
11,S0. 14; 16 30; 19; 21,30. INTIL- 
NIRE LA ISCHIA — cinemascop : 
Republica (completare Spre cer)
— 8,30; 10,45; 13,15; 16; 18,45; 21,15,
București (completare Elevul de 
serviciu) — 9,15; 11,30; 14; 16,30;
19; 21,15. Arenele Libertății (com
pletare O călătorie spre inima 
Reșiței) — Parcul Libertății — 
orele 20,30, Grădina ,.Progresul* 
(completare Elevul de serviciu) — 
Str. Ion Vidu nr. 5 — orele 20,30, 
Excelsior (completare Melodiile 
străzii — cinemascop) — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30. Grivița (com
pletare Melodiile străzii — ciffr 
mascop) — 10; 12,30; 15; 17,30; 2b, 
Modern (completare O călătorie 
spre inima Reșiței) — 9; 11,30; 14; 
16.30; 19; 21,30. UN LUCRU FĂ
CUT LA TIMP : Luceăfărul (com
pletare Elevul de serviciu) — 9,30; 
11,45; 15; 16.15; 18.30; 20,45, Festival 
(completare A cui e vina) — 9,15; 
11,30; 13,45; 16115; 18,45; 21>15; la 
grădină — Pasajul Eforie — orele
20.30, Expoziția realizărilor econo
miei naționale a R.P.R. (comple
tare A cui e vina) — Piața Scîn- 
teii — orele 20,30, Feroviar (com
pletare A cui e vina) — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30). CIOCIARA : 
Carpați — 10; 12; 14; 16; 18.15;
20.30. CUM SE 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 
în Atlantic) — 10; 12,15; 16; 18,15;
20.30. WINNETOU — cinemașqop :
Victoria (completare Drumuri) — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21. PACE 
NOULUI VENIT : Central — 10.15; 
12,15; 14,15; 16,15; 18,15; 20,30.
JUNGLA TRAGICA : Lumina — 
9.15; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20.45,
Flacăra — 15,45; 18; 20.15, Grădina 
,,Tomis" (completare Sport nr. 
3/1965) — Calea Văcărești nr. 21
— orele 20,45. DE DOI BANI
VIOLETE ; Union (completare La 
cel mai înalt ni’vel) — 15,30; 18; 
20,30. PROGRAM PENTRU COPII î 
Doina (orele 10 dimineața). UM
BRELELE DIN CHERBOURG s 
Doina — 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30. CERUL N-ARE GRATII î 
Grădina ,,Doina" (Str. Doamnei 
nr. 9) — orele 20,30. OLTENII DIN 
OLTENIA - MELODIILE STRĂ
ZII — la cel mai Înalt ni* 
VEL — 180 DE ZILE ÎN ATLAN
TIC — SPORT NR. 3/1965 : Tim
puri Noi — 10—21 în continuare. 
NUNTA CU PERIPEȚII î GiUleștl 
(completare Mîine începe azi) — 
16; 20,30. GAUDEAMUS IGITUR S 
Giulești — 18,15. ARENA CIRCU
LUI : Cultural (completare Pic- 
tind natura) — 16; 18,15; 20,30.
FIUL CĂPITANULUI BLOOD — 
cinemascop : înfrățirea între po-
Soare (completare Bun gust..; gust 

un) — 10,30; 15,45; 20,15, Miorița 
(completare O călătorie spre 
inima Reșiței) — 9,30; 11,45; 14:
16,15; 18,30, 20,45. LA PATRU
PAȘI DE INFINIT : înfrățire? în
tre popoare — 18. CÎND MARTIN 
AVEA 14 ANI : Dacia (comple
tare Pionieria nr. 3/1965) — 9,15 — 
21 în continuare. NEAMUL ȘOI* 
MAREȘTILOR — cinemascop (am
bele serii) : Buzești (completare 
Șopîrle) — 15,30; 18,30* la grădină 
— orele 20.30, Popular (completare 
Laminorul de țevi) •- 10.30; 16.15; 
19,30. BĂDĂRĂNII : Bucegi (com
pletare La hotarul a două lumi) 
— 10; 12.15; 16; 18,30; la grădină — 
orele 20,30 SPRE CULMI : Unirea 
— 16; 18,15; la grădină — orele 
20,30, Colentina — 15; 17; 19; 21; la 
grădină — orele 20,30. SĂRITURA 
IN ÎNTUNERIC : Tomis (comple
tare Sport nr. 3/1965) — 9,30; 
11.45; 14: 16,30; 18,45, Volga (com
pletare 180 de zile în Atlantic) — 
9,45; 12: 14,15; 16,30; 18,45; 21. DOI 
BĂIEȚI CA PÎINEA CALDA : Vi- 
tan (completare Oltenii din Olte
nia) — 16; 18; 20. SCARAMOUCHE 
— cinemascop : Munca (comple
tare Acolo unde Carpații întîl- 
nesc Dunărea — cinemascop) — 
10,30; 14: 16,30; 19; 21,15. HO-
CHEIȘTII — cinemascop : Arta 
(completare Soare în sticlă) — 16; 
18,30. ROȘU ȘI NEGRU - ambele 
serii : Moșilor — 15,30; 19,15; la 
grădină — orele 20,30. IANOȘIK 
— cinemascop (ambele serii) : 
Crîngași - 16; 19,30.' ANIMA
LELE : Viitorul (completare Sport 
nr. 3/1965) — 16; 18,15; 20,30, Ra
hova (completare Trei grăsuni) — 
15,30; 18: la grădină — orele 20,30.

re continuă
din Brașov care nu-mi spusese a- 
tunci nimic și să-mi dau seama cum 
a fost ea în sfare să constituie o pe
pinieră de cadre pentru alte fabrici.

Și m-am dus...
Am găsit uzina fot pe locul ei și 

n-am văzut nici prin preajmă și nici 
în inferior cine șfie ce schimbări. 
Mi s-a explicat doar că s-a mărit 
secția cuptoarelor de oțel și secția 
turnătorie. Și... A, da, au construit o 
bandă rulantă pentru fabricarea ca
mioanelor.

Le-am povestit ce văzusem la 
Bîriad.

—■ De-aici de la noi, dacă vreți să 
știți, afară de ce-ați văzuf la fabrica 
de rulmenți pe care spuneți că ați 
vizitat-o, au ieșit...

Și mi se spune cîfe cadre au daf 
pentru alte uzine. Și mi se dau adre
sele, denumirile și orașele, să mă 
duc să le văd... Iar eu întreb unde 
e directorul de atunci, tovarășul... Și 
mi se spune că tovarășul despre 
care întreb esfe acum inginer-șef în 
cufare uzină, din cutare oraș. Că 
subinginerul proiectant pe care îl 
cunoșteam eu este acuma și el ingi
ner și conduce un institut... Și la 
toate întrebările aud aproape fof 
timpul același lucru, uzina cutare — 
inginer, fabrica cutare — maistru, 
șantierul cufare — constructor, și îmi 
forțez mereu memoria să-mi aduc 
aminte dacă nu cumva eu am petre
cut atunci două luni într-o mare 
uzină de format cadre superioare și

nu mi-am dat seama. Era vorba de 
un proces nespectaculos la prima 
vedere dar tenace și profund, de o 
lansare în perspectivă a unor forțe 
creatoare pe orbite mereu mai în
drăznețe. Așadar și. pe activitatea 
unor astfel de uzine s-au sprijinit, 
timp de cincisprezece ani, planurile 
noastre de industrializare. Și cu aju
torul lor și-a desfășurat poporul nos
tru forța creatoare. N-am scris nimic 
nicăieri despre, activitatea acestei 
uzine și despre soarta oamenilor pe 
care i-am cunoscut acolo. N-am scris 
nimic pentru că, la fel ca fiecare din
tre noi, în anii aceia, amintirea a- 
cestor uzine unde am intrat prima 
oară cu traista în spinare ca acele ță- 
rănci și unde am lucrat, ne-am califi
cat și ne-am format familii și prie
teni, este legată de speranța care 
însoțește totdeauna aceste acte mari 
ale existenței noastre. Și cum să 
scrii despre speranță cînd ești anga
jat afîf de total în lupta pentru a o 
împlini ?

Există în istorie perioade cînd 
viața individului are parcă durata în
săși a perioadei și cînd indivizi și 
societate au același scop • e perioada 
revoluțiilor, cînd o mare mulțime de 
oameni irupe pe scena istoriei și 
schimbă cursul obișnui) sau învechit 
al orînduirilor sociale. Este exact 
ceea ce a trăit poporul nostru în ul
timii 15—20 de ani și ceea ce, prin 
Directivele sale, Congresul partidului 
va reflecta : o neîntreruptă creștere 
a unor mari energii creatoare.
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SOSIREA ONOR DELEGAȚII ALE PARTIDELOR 
COMISTE SI MUNCITOREȘTI
EA CONGRESUL AE IV-LEA AL P. M. R.

în cursul zilei de vineri au continuat să sosească în Capitală de
legații ale partidelor comuniste și muncitorești, invitate la lucrările
celui de-al IV-lea Congres al P.M.

Delegația Partidului
Din partea Partidului Comunist 

Italian a sosit o delegație formată 
din Armando Cossutța, membru al 
Direcțiunii P.C.I., Renzo Trivelli, 
membru al C.C. al P.C.I., și Walter 
Galasso, secretarul Federației 
P'QJ. din Rodigo.

Delegația a fost întîmpinată la 
sosire de tovarășii Leonte Răutu,

Delegația Partidului 
al Unității Proletare

Vincenzo Ansanelli, Elio Gio- 
vannini, membri ai Direcției 
P.S.I.U.P., și Giuseppe Tagliazucchi, 
membru al Consiliului Național al 
P.S.I.U.P., alcătuiesc delegația 
Partidului Socialist Italian al Uni
tății Proletare.

La sosirea lor au fost prezenți

Delegația Partidului 
din Uruguay

Partidul Comunist din Uruguay 
este reprezentat de Jose Luis Mas- 
sera, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P. C. din Uruguay.

In întîmpinarea sa au venit to
varășii Mihai Dalea, secretar al

Comunist Italian
membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., secretar al 
C.C. al P.M.R., Alexa Augustin, 
Janos Fazekaș și Ion Pas, membri 
ai C.C. al P.M.R., Gheorghe Cioară 
și Vasiie Lixandru, membri su- 
pleanți ai C.C. al P.M.R., de ac
tiviști de partid.

Socialist Italian

tovarășii Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.M.R., Gheorghe Hossu, 
Dumitru Simulescu și Ghizela Vass, 
membri ai C.C. al P.M.R., Gheor
ghe Cioară, membru supleant al 
C.C. al P.M.R., și activiști de 
partid.

Comunist

C.C. al P.M.R., Mihai Btircă și Pe
tru Furdui, membri ai C.C. al 
P.M.R., Constantin Ion, membru 
supleant al C.C. al P.M.R., și acti
viști de partid.

Delegația Partidului Comunist 
din Japonia

Din partea Partidului Comunist 
din Japonia a sosit Oka Masayoshi, 
membru al Prezidiului și Secreta
riatului C.C. al P. C. din Japonia.

La sosire a fost primit de to

varășii Emil Bodnaraș, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
Ion Cotoț, Gheorghe Hossu și Ilie 
Murgulescu, membri ai C.C. al 
P.M.R., de activiști de partid.

Delegația Partidului Akel-Cipru
Delegația Partidului Akel-Ci- 

pru se compune din Kyriakos 
Hristu, membru al Biroului Politic 
al C.C. al partidului și Minos Per- 
dios, membru al Comisiei de con
trol a partidului.

.Oaspeții au fost întîmpinați de

tovarășii Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.M.R., Janos Fazekaș, 
membru al C.C. al P.M.R., Elvira 
Cincă și Teodor Marinescu, membri 
supleanți ai C.C. al P.M.R., de ac
tiviști de partid.

(Agerpres) -

Vernisajul unor expoziții

Anuala de grafică
Adevărata menire a artei noastre 

noi, a spus artistul plastic Vasiie 
Dobrian, in cuvîntul rostit la ver
nisajul Expoziției anuale de grafi
că, este aceea de a reflecta veridic,, 
în opere profunde și emoționante, 
realitatea noastră socialistă, marile 
transformări petrecute în viața pa
triei, să exprime gîndurile și sen
timentele constructorilor noii Ro
mânii, marile idei progresiste ale 
epocii.

Intr-adevăr, cele peste 500 de lu
crări de grafică cuprinse în expo
ziția deschisă vineri la prînz în să
lile Muzeului ,.Bucureștii în arta 
plastică" și „Colecția Sirnu" oferă 
vizitatorilor un bun prilej de a ur
mări realizările graficienilor în o- 
glindirea, printr-o mare varietate 
de forme, modalități și viziuni ar
tistice, a vieții noi din țara noastră 
și a preocupărilor majore ale oa
menilor ei. La baza multora din
tre aceste lucrări stau tradițiile 
graficii militante din țara noastră, 
dezvoltată în anii puterii'populare, 
experiența unor artiști cu un pro
fil propriu, bine definit.

La deschiderea expoziției, printre 
cei prezenți se aflau Virgil Florea, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, acad. 
Ion Jalea, președintele Uniunii Ar
tiștilor Plastici, numeroși oameni 
de artă și cultură.

Grafică publicitară
Prima expoziție completă de 

grafică publicitară românească, 
s-a deschis, vineri, la Galeriile de

Artă ale Fondului Plastic din Bd. 
N. Bălcescu. Prezentarea atrăgă
toare a celor peste 1 500 afișe, 
pliante, prospecte, calendare, am
balaje diferite, embleme, mărci 
poștale, felicitări, cuprinse în a- 
ceastă expoziție, a atras din primă 
zi un mare număr de vizitatori. 
Originalitatea și larga utilitate a 
exponatelor realizate prin efortu
rile graficienilor au întrunit apre
cieri unanime din partea publicu
lui prezent.

Cartea școlară 
în anii șesenalului

Drumul parcurs de cartea școla
ră în anii 1960—1965 își găsește o 
expresie sintetică în expoziția des
chisă ieri de Editura didactică și 
pedagogică la Școala medie „Nico- 
lae Bălcescu" din București.

Parcurgînd expoziția, organizată 
în cinstea celui de-al IV-lea Con
gres al partidului, vizitatorii pot 
afla că în acești ani s-au tipărit 
138 873 000 cărți și manuale pentru 
învățămîntul de toate gradele. In 
prima zi de școală a viitorului an 
școlar, vor fi distribuite gratuit e- 
levilor din clasele I—VIII aproape 
22 milioane manuale. Totodată, este 
evidentă grija pentru frumos, în 
modul de prezentare grafică a mul
tor manuale: „Botanica" — clasa 
a V-a, „Cunoștințe despre natură" 
— clasa a IV-a, „Anatomie" — cla
sa a Xl-a și altele.

(Agerpres)

Expoziția cărții de la Leipzig

Distincții acordate tipăriturilor românești
La Expoziția internațională de 

artă a cărții de la Leipzig, care în
trunește 42 țări din patru conti
nente, eforturile editorilor, grafi
cienilor și tipografilor români au 
fost încununate de acordarea unor 
medalii și distincții de către juriul 
internațional. Ilustrația lui Val 
Munteanu la lucrarea „Vîrful cu 
dor" de Al. Andrițolu, apărută în 
Editura Tineretului, a obținut me
dalia de aur. Alte medalii — cinci 
de argint, cinci de bronz — și nu

meroase mențiuni au fost cîștigate 
de ilustrații de carte și cărți de 
artă, lucrări tehnico-științifice și 
beletristice românești.

în actuala expoziție, care se în
chide în prima jumătate a lunii 
următoare, aportul R. P. Române 
este remarcabil. Din 100 cărți de 
artă prezentate, șapte sînt cărți ro
mânești, iar din 250 lucrări știin
țifice și tehnice, 20 aparțin țării 
noastre.

(Agerpres)

Succesul 
Zenaidei Palii 
in Italia

Publicul italian, atit de exi
gent irt ce privește arta clntu- 
lui, a aplaudat cu entuziasm un 
alt sol de frunte al scenei li
rice românești. Este vorba de 
c.lntăreața Zenaida Palii, care, 
la deschiderea stagiunii de vară 
a teatrului grec din Siracuza, a 
interpretat rolul „Dalilei" din 
opera „Samson și Dalila" de 
Saint Saens.

Ziarele italiene au relevat in 
numeroase cronici marele suc
ces al artistei din România. Sub 
titlul: „Magnifici protagoniști 
— Mario de] Monaco și Zenai
da Palii", „La Sicilia" scria că 
artista „a dat personajului un 
relief cu totul particular, atit 
prin calitățile sale vocale cit și 
prin inteligenta scenică cu care 
a definit dificilul și contradicto
riul său profil". La rindul său 
„Corriere di Sicilia" menționa : 
„Zenaida Palii a fost o Dalila 
foarte sensibilă, remarcabilă din 
punct de vedere al jocului de 
scenă, iar in ce privește vocea, 
mai presus de orice elogiu. Pen
tru publicul din Siracuza a con
stituit o adevărată revelație,.. 
Putem afirma cu tărie că 
Zenaida Palii este o personali
tate artistică de mare clasă, 
demnă de a juca alături de Ma
rio del Monaco, Gianni Rai
mondi, Virginia Zeani și Ferruc
cio Tagliavini"

tn altă cronică, publicată de 
același ziar, se arată că „este 
lesne de prevăzut că Zenaida 
Palii va face o carieră euro
peană de mare strălucire, dat 
fiind că nu sint multe mezzo- 
soprane care au o voce de o 
atit de mare Întindere, atit de 
bogată- și colorată".

Zenaida Palii a fost invitată 
să cinte la sfirșitul lunii au
gust, cu Mario del Monaco, in 
opera „Norma" de Bellini la Ta
ranto, iar in luna februarie, in- 
fr-un concert simfonic,, la Pa
lermo.

Luciano MORANDI

Roma (prin telefon)

REZOLUȚII ADOPTATE LA CONGRESUL 
MONDIAL PENTRU PACE

HELSINKI 16 (Agerpres). — în 
declarația generală adoptată de 
particip anții la Congresul mon
dial pentru pace, independență 
și dezarmare generală de la 
Helsinki se face o amplă tre
cere în revistă a situației din 
Vietnam și Asia de sud-est, din 
Africa, Orientul Mijlociu și Ameri
ca Latină și se subliniază pericolul 
pe care îl prezintă pentru pacea 
lumii acțiunile imperialismului.

în declarație se arată că starea 
încordată din Europa, provocată de 
cursa înarmărilor, pe care N.A.T.O. 
o stimulează, devine și mai com
plicată din cauza proiectului 
de constituire a forțelor nucleare 
multilaterale. Acest lucru, mențio
nează declarația, determină necesi
tatea unui sistem de securitate co
lectivă europeană și a constituirii 
de urgență a unei zone denuclea- 
rizate în centrul Europei. De aceea, 
Congresul sprijină propunerea de 
a se convoca o conferință pentru 
securitatea europeană la nivelul 
șefilor de guverne.

Arătînd că actuala situație din 
lume reclamă tot mai imperios in
terzicerea armei nucleare, distru
gerea și excluderea folosirii ei, de
clarația recomandă sprijinirea pro
punerii cu privire la o conferință 
mondială a șefilor de state și de 
guverne în această problemă.

Congresul cheamă toate popoare
le să ceară guvernelor lor acțiuni 
care să stăvilească agresiunea im
perialismului american, să spriji
ne popoarele care luptă împotriva 
colonialismului și neocolonialismu- 
lui, pentru independență, libertate 
și dezvoltare social-economică. 
Congresul cheamă toate popoa
rele să acționeze pentru în
cetarea cursei înarmărilor, pen
tru aplicarea măsurilor prac
tice de dezarmare, să ceară li
chidarea bazelor militare și retra
gerea trupelor care staționează pe 
teritorii străine, măsuri concrete 
pentru asigurarea securității în în
treaga lume și pentru rezolvarea

pe cale pașnică a problemelor li
tigioase.

*

Participanții la Congres au a- 
probat rezoluția cu privire la 
războiul din Vietnam. în rezoluție 
se exprimă indignarea profundă 
față de agresiunea armată între
prinsă de imperialiștii americani și 
față de încălcarea de către aceștia 
a acordurilor de la Geneva din 
1954.

Guvernul Statelor Unite, se a- 
rată în rezoluție, nu poate justi
fica aceste acțiuni criminale îm
potriva unui popor iubitor de pace, 
despărțit printr-un ocean imens de 
teritoriul Statelor Unite. Singura 
cauză a situației create rezidă în 
politica de menținere a scindării 
Vietnamului, de transformare a 
Vietnamului de sud într-o colonie 
de tip nou și într-o bază militară 
americană.

Congresul declară că singurele 
principii raționale pentru o rezol
vare justă a problemei vietnameze 
constă în respectarea drepturilor 
fundamentale și sfinte ale poporu
lui vietnamez la independență, su
veranitate, unitate și integritate te
ritorială, recunoscute în mod so
lemn de acordurile de la Geneva 
din 1954 cu privire la Vietnam.

Congresul cere încetarea de ur
gență a agresiunii Statelor Unite 
în Vietnamul de sud, retragerea 
imediată a trupelor americane și 
a trupelor sateliților lor din Viet
namul de sud, lichidarea bazelor 
militare americane din Vietnamul 
de sud, încetarea imediată a bom
bardamentelor și a celorlalte ac
țiuni agresive împotriva R. D. 
Vietnam.

In rezoluție se recomandă for
țelor păcii și organizațiilor demo
cratice din întreaga lume să des
fășoare o mișcare largă, puternică 
și permanentă în vederea acordă
rii unui sprijin multilateral 
poporului vietnamez în lupta sa 
împotriva războiului agresiv al 
S.U.A., pentru independență națio
nală, unitate și pace.

A luat ființă COMITETUL 
HIDROLOGIC INTERNATIONAL

Pentru cunoașterea științifică a 
resurselor de apă ale globului și 
exploatarea lor rațională în intere
sul întregii omeniri, s-a preconizat 
organizarea Deceniului hidrologic 
internațional, care are ca scop obți
nerea de date științifice comparabile 
asupra tuturor resurselor de apă ale 
globului, după un program coor
donat pe o perioadă de 10 ani. De
ceniul hidrologic internațional 
(1965—1974), la care participă și 
țara noastră, se desfășoară sub egi
da UNESCO.

Printr-o hotărîre a Consiliului de 
Miniștri a fost înființat de curînd 
Comitetul ' Național al Deceniului 
Hidrologic Internațional care va 
funcționa sub îndrumarea Comite
tului de Stat al Apelor. Comitetul 
este format din reprezentanți ai

NATIONAL AL DECENIULUI

unor ministere interesate, oameni 
de știință, cercetători, profesori și 
specialiști din domeniul hidrologic. 
Președinte al Comitetului este tov. 
Vasiie Chiriac, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Apelor.

S-a stabilit programul general 
privind participarea țării noastre 
la lucrările Deceniului, în cadrul 
căruia se vor face observații cu pri
vire la precipitațiile din ploi și ză
pezi, măsurători asupra evaporației 
la suprafața apei, precum și măsu
rători cantitative ale apelor de su
prafață, observații asupra umidită
ții solului, a resurselor de apă sub
terană și altele.

Pe plan regional se va întări co
laborarea hidrologilor din țările 
bazinului dunărean.

(Agerpres)

Industria 
siderurgică 
in plină dezvoltare

A apărui „PROBLEME
Numărul pe luna iulie al re

vistei „Probleme Economice" cu
prinde studiile : Un program de 
dezvoltare multilaterală a întregii 
societăți de VASILE RAUSSER, 
Lărgirea bazei de materii prime 
miniere în anii cincinalului de BU
JOR ALMĂȘAN, Electrificarea 
țării pe o nouă treaptă de NICO- 
LAE GHEORGHIU, Creșterea pro
ducției de cereale — obiectiv prin
cipal al dezvoltării agriculturii de 
NICOLAE IONESCU, Invățămîn- 
tul superior economic la nivelul 
cerințelor economiei naționale de 
M. A. LUPU, Standardizarea — 
factor important al îmbunătățirii 
calității produselor agricole de O. 
BOIANGIU și C. COJOCARU, Cu 
privire la teoriile burgheze ale 
creșterii economice de IOSIF AN- 
GHEL.

în continuare, revista publică 
articolele : Schimbări în structura 
pe ramuri a economiei naționale și 
creșterea eficienței producției so-
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ciale de P. ROTARU și P. VEI- 
NER — la rubrica „Din planul 
Institutului de cercetări econo
mice" ; Elasticitatea desfacerii pe 
produse în funcție de volumul to
tal al desfacerilor de mărfuri cu 
amănuntul de AL. SOBARU — la 
rubrica „Folosirea matematicii în 
economie" ; Delimitarea sferei eco
nomiei politice a socialismului de 
M. PĂRĂLUȚA, Cu privire la o- 
biectul economiei politice de EM. 
DOBRESCU și T. POSTOLACHE, 
Necesitatea și importanța delimi
tării disciplinelor economice de S. 
RUGEA — la rubrica „Schimb de 
păreri"; Problemele mecanizării a- 
griculturii în atenția economiștilor 
de E. JIANU, Studii critice asupra 
capitalismului contemporan de 
I. BULBOREA — la rubrica „Cri
tică și bibliografie".

Revista mai cuprinde rubricile 
„Informații științifice" și „Scrisori 
către redacție".

Excursii la sfîrșit 
de săptâmînâ

Agenția O.N.T. „Carpați"-Bucu
rești organizează la fiecare sfîrșit 
de săptămînă noi excursii cu tre
nuri speciale spre stațiunile turis
tice Sinaia, Bușteni, Predeal, de 
unde se pleacă in drumeție spre 
cabanele Cota 1 500, Piatra Arsă, 
Vîrful cu Dor, Babele, Trei Brazi, 
Gîrbova. De asemenea, se poate 
pleca în fiecare simbătă seara cu 
trenul in excursii pe litoral în sta
țiunea Mamaia.

Manifestări 
sportive

LOTO
La tragerea Loto din 16 iulie 1965 au 

fost extrase din. urnă următoarele nu
mere :

13 11 10 70 27 19 76 15 7 31
Premii suplimentare : 88 15 25.
Fond de premii ; 781.553 lei.

Astăzi după-amlază, î nfre orele 
17—19, la sala Floreasca va avea 
loc un concurs de lupte, iar pe tere
nul Progresul își vor disputa întîie- 
laiea halterofilii. Duminică dimineața, 
începînd de la ora 8, la stadionul 
Tinerelului se vor desfășura întîlniri 
de fotbal, rugbi, volei, handbal, judo. 
După-amiază, pe stadionul Republi
cii, se vor desfășura probe demon
strative de ciclism, aeromodelism, 
călărie, precum și două meciuri de 
fotbal : de la ora 17,30, Siderurgistul 
Galați — Știința Timișoara, iar de la 
ora 20,15, Dinamo București — Știinfa 
Cluj. în pauză va avea loc festivi
tatea de primire a ștafetei „în întim- 
pinarea celui de-al IV-lea Congres 
al partidului’.

(Urmare din pag. I-a)

Creșterile menționate urmează a 
se realiza, în principal, pe seama 
noilor agregate și instalații ce se 
vor construi în viitorul cincinal, 
precum și prin folosirea mai bună 
a capacităților de producție exis
tente, ca urmare a organizării mai 
raționale a producției, introducerii 
de procedee tehnologice noi și per
fecționării tehnologiilor existente. 
Circa două treimi din creșterea 
producției de oțel se va obține 
prin construirea noii oțelării de la 
Combinatul siderurgic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej" din Galați, înzestrată 
cu convertizoare cu oxigen.

O dezvoltare însemnată va cu
noaște producția de laminate plate 
— table și benzi. Prin intrarea în 
funcțiune a unor noi capacități de 
producție, ponderea producției de 
tablă și benzi în totalul producției 
de laminate a țării va crește con
siderabil, acoperind cerințele eco
nomiei.

Concomitent cu construirea de 
instalații și agregate de mare ca
pacitate și de înalt nivel teh
nic, vom introduce și extinde în 
producție o serie de procedee teh
nologice moderne — printre care, 
insuflarea de oxigen în cuptoarele 
Martin, turnarea continuă și sub 
vid a oțelului, dezoxidarea avan
sată a oțelului, maselotajul exo- 
term, metalurgia pulberilor și pro
duselor sinterizate. Totodată, vom 
extinde metodele moderne de 
control nedistructiv al meta
lului, folosind ultrasunetele, ra
diațiile și izotopii radioactivi. O 
mai mare atenție vom acorda in
troducerii metodelor matematice 
moderne, a calculatoarelor electro
nice, ciberneticii, a televiziunii in
dustriale în organizarea și con
ducerea științifică a proceselor de 
producție. Firește, aplicarea proce
deelor tehnologice noi și măsurile 
ce se vor lua — începînd cu ela
borarea și terminînd cu finisarea 
metalului — se vor reflecta în îm
bunătățirea continuă a calității 
produselor siderurgice.

Direcțiile principale spre care 
vor fi orientate eforturile colecti
velor de muncitori, ingineri și teh
nicieni din întreprinderile siderur
gice în domeniul ridicării continue 
a nivelului calitativ al produselor 
sînt : creșterea mai accentuată a 
proporției oțelurilor aliate și car
bon de calitate, asimilarea unor 
mărci noi de oțeluri cu caracteris
tici chimice și fizico-mecanice su
perioare, concomitent cu îmbună
tățirea continuă a calității la măr
cile de oțel aflate în fabricație, 
valorificarea superioară a metalu
lui prin creșterea gradului de pre
lucrare, reducerea rebuturilor țl

declasatelor și altele. Se va ur
mări extinderea elaborării în cup
toarele Martin a oțelurilor aliate și 
utilizarea cuptoarelor electrice pen
tru producția de oțeluri înalt a- 
Iiate. In vederea laminării acestor 
oțeluri, vor fi modernizate și com
pletate cu instalații de tratament 
termic și ajustare unele linii de 
laminare a profilelor de la 
Reșița, Cîmpia Turzii și Brăi
la. La Combinatul siderurgic Hu
nedoara este în curs de reconstruc
ție laminorul de 800 mm, care va 
asigura necesarul de laminate grei® 
și țagle de țevi din oțeluri aliate.

O preocupare importantă pentru 
noi o constituie asimilarea de pro
duse noi. cu caracteristici supe
rioare, printre care : oțelurile pen
tru instalații de foraj la mare a- 
dîncime, oțelurile inoxidabile și 
refractare, țevi trase din oțeluri a- 
liate, table pentru construcții na
vale, table subțiri pentru ambuti- 
sarea adîncă, țevi și table inoxida
bile. Paralel cu aceasta, cadrele 
noastre de siderurgiști trebuie să 
urmărească îndeaproape îmbunătă
țirea calității la mărcile de oțel 
din fabricația curentă. Este necesar 
să ne ocupăm în mod cu totul deo
sebit de reducerea incluziunilor 
nemetalice și a gazelor la o serie 
de mărci de oțel în scopul asigu
rării unei purități ridicate a me
talului.

O atenție deosebită se va acorda 
creșterii proporției produselor cu 
prelucrare avansată, prin sporirea 
gradului de prelucrare în uzinele 
metalurgice, ceea ce asigură va
lorificarea superioară a oțelului. 
Printre produsele cu prelucrare a- 
vansată, la care se vor obține creș
teri de producție mai accentuate, 
se numără sîrma trasă, cablurile 
de tracțiune din oțel, electrozii de 
sudură.

Concomitent cu îmbunătățirea 
calității produselor, se va urmări 
să se reducă continuu prețul de 
cost al metalului, prin micșorarea 
consumurilor specifice de materii 
prime, materiale, energie, piese de 
schimb și utilaje de turnare pe tona 
de metal. Cu perseverență va tre
bui să reducem în continuare con
sumul de cocs — materie primă 
cu pondere ridicată în prețul 
de cost al fontei. In perioa
da 1960—1964, consumul de cocs a 
fost redus cu 366 kg pe tona de 
fontă, iar pînă în 1970 urmează să 
se mai reducă cu aproximativ încă 
200 kg. Aceasta necesită măsuri 
complexe : îmbunătățirea calității 
cărbunilor, calcarului și minereuri
lor, pregătirea mai bună a încărcă
turii furnalelor și extinderea mă
surilor tehnologice cu eficiență ri
dicată asupra reducerii consumului 
de cocs.

Pentru perioada viitorului cinci
nal, industriei siderurgice i se alo
că importante fonduri de investiții, 
din care 70 la sută sînt destinate 
construcției Combinatului siderur
gic „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ de 
la Galați. In afara unor, secții de 
întreținere ale combinatului, afla
te în funcțiune, este în curs de 
montaj laminorul de tablă groasă 
și au început lucrările de con
strucții la alte obiective. Ți- 
nînd seamă de importanța deo
sebită a intrării în funcțiune la 
termen a fiecărui obiectiv al corn-

binatului, institutele de proiectare 
și ministerul nostru acordă în pre
zent întreaga atenție elaborării din 
timp a tuturor proiectelor, anul 
1965 fiind hotărîtor în asigurarea 
documentațiilor tehnice pentru 
realizarea obiectivelor care condi
ționează intrarea în funcțiune în 
perioada 1966—1968 a secțiilor de 
bază ale combinatului. Ne preocu
pă de asemenea problema asigură
rii din vreme a utilajelor tehnolo
gice, precum și aceea a executării 
ritmice, conform graficelor, a lu
crărilor de construcții și montaje.

însuflețiți de mărețul program ce 
va fi adoptat de Congresul al IV- 
lea al partidului, siderurgiștii noș
tri vor munci cu rodnicie pentru 
a-și îndeplini cu cinste sarcina de 
a da patriei tot mai mult metal de 
calitate superioară, contribuind 
astfel la continuarea în ritm sus
ținut a industrializării țării, la- în
florirea și prosperitatea României 
socialiste.

Orele
Bărăganului

(Urmare din pag. I-a)

Mecanizatorii, oameni dintre eei 
mai pretuiți și stimați, se bucură șl 
de condiții de trai create cu multă 
atenție.

Am amintit despre munca mecani
zatorilor, dar ce fac cooperatorii ?

— Ne-am dat seama că vom 
avea o producție bună — ne spune 
brigadierul Ion Olteanu. Cind o 
parte din griu a fost culcat, am cău
tat coasele și secerile. Uneltele a- 
cestea, pe care nu le mai folosim 
de prin 1957, au lost minuite, In ul
timele zile, de sute de cosași și de 
secerători.

Brigadierul Olteanu ne povestește 
că tot ceea ce au făcuț ei sînt lu
cruri obișnuite. Și, totuși, multi coo
peratori au „călcat" obișnuința, ru
tina, luind initiative prețioase, ani
mați de aceeași dorință de a strînge 
cit mai repede recolta de griu, de 
a reduce la minimum pierderile de 
boabe. Iată un fapt. Oamenii de pe 
combine nu au nevoie acolo, sus, de 
vreo unealtă și, totuși, au venit la 
cîmp cu coase, seceri și... cu sape. 
Ei au cosit și au secerat multe hec
tare, iar atunci cînd griul era jjdat 
de ploaie, din proprie inițiativă au 
trecut, fie și numai pentru o jumă
tate de oră, să mai prășească și 
cîteva rînduri de porumb. Dar dacă 
a lucra cu coasa sau cu secera o 
oră. două, în plus, înseamnă să cîș- 
tigi timp prețios, ce reprezintă a- 
ceasta atunci cînd este vorba de 
combine ?

„Dacă este vorba de combine 
apoi prețul unui minut se înzecește" 
— ne spune Vasiie Bumbac, preșe
dintele cooperativei agricole. „Cu
noaștem din proprie experiență că 
organizarea ireproșabilă a muncii și 
înlăturarea operativă a defecțiuni
lor la combine constituie cheia suc
cesului in campania de recoltare, a 
adăugat el. Chiar dacă mecanizato
rii sint oameni dintre cei mai pri«

cepuți, uneori ei nu pot face unele 
reparații și sînt nevoiți să aștepte 
atelierul mobil al S.M.T. Noi am re
zolvat această problemă in modul 
cel mai simplu. Intr-o căruță am 
pus un aparat de sudură autogenă, 
la care lucrează cooperatorul Con
stantin Melu. Pentru reparațiile cu
rente la rabatoare, la platforme, la 
apărătorile de tablă și la remedie
rea altor „mărunțișuri", el face tot 
atit cit și un atelier mobil".

La îndemnul specialiștilor, coope
ratorii au luat și o altă măsură. Ei 
au organizat in așa fel transportul 
incit să nu se strîngă prea multi 
saci pe combină, pentru a preveni 
defecțiunile. Economisirea timpului 
de lucru se realizează prin descăr
carea sacilor de pe combină din 
mers, direct în căruțe.

Întrecerea intre oameni, brigăzi 
și intre cooperativele agricole la 
stringerea recoltei generează initia
tive interesante, fapte care adesea 
ies din cotidian. Cei din Rîmnicelu 
urmăresc cu multă atenție evoluția 
secerișului la cooperativa vecină 
din Gemenele, cu care sînt in Între
cere. Ne-am oprit și aici, unde se 
recoltau ultimele hectare cu griu 
din cele 1 215 pe care pină acum 
unduia marea de spice. Ing. Vasiie 
Tudor, președintele cooperativei, ne 
povestea că și aici s-au cîștigat mi
nute și ore Ia recoltat. Sute de 
cooperatori, bărbați și femei, au 
ieșit cu coase șl seceri nu numai 
pentru a strtnge griul culcat, ci și 
pentru a grăbi secerișul pe tarlalele 
unde ar fi putut lucra combinele 
cînd ar fi venit aici.

Intr-una din zile venise o bură 
de ploaie, care a obligat combinele 
să-și întrerupă lucrul pe mai multe 
ore. Poate că unii ar fi așteptat li
niștiți uscarea spicelor. Oamenii se 
gindiseră însă și la o astfel de 
eventualitate. De aceea, nu ne miră 
că aveau strînsă în clăi recolta de 
pe cîteva hectare, care fuseseră co
site din vreme. Operativ, cele 3 
combine au fost puse la treierat, 
după ce snopii uzi de deasupra clăi
lor au fost dati la o parte. .

La această cooperativă agricolă, 
ca și la altele, s-a statornicit, de-a 
lungul anilor, un anumit ritm de lu
cru. In condițiile actualei campanii, 
multe dintre vechile obișnuințe și 
norme au fost date peste cap. între 
altele, se crease un fel de tradiție 
ca șoferii să facă cite 3 transporturi 
de griu zilnic, cale de 15 km, de la 
Gemenele la baza de recepție Ur- 
leasca. Anul acesta, aceiași șo
feri, cu aceleași camioane, pe a- 
ceeași distantă au reușit să trans
porte zilnic o cantitate dublă de 
griu fată de anul trecut. Șoferii Iri- 
mia Dumitru, Vasiie. Calu, Voinea 
Mirică au început transporturile mai 
devreme, și le-au încheiat mai spre 
miezul nopții, au organizat, ei în
șiși, Întrecerea, ca și unele mici 
raționalizări ale muncii la încărcatul 
și descărcatul sacilor, au căutat și 
au găsit drumuri mai directe și mai 
netede printre tarlale, ceea ce le-a 
permis desigur să realizeze in ace
lași timp mai multe deplasări.

Prețuirea minutelor, inițiativele 
mari și mici ale oamenilor din a- 
ceste colțuri ale Bărăganului au 
scurtat drumul cerealelor din lanuri 
ta hambare.

Raionul Caracal

Cînd se termină 
strinsul griului ?

în ziua de 15 iulie am între
prins un raid prin cîteva coopera
tive agricole din raionul Caracal. 
Primul popas îl facem la coopera
tiva din Fălcoiu. La punctul numit 
Stejăret ne întîmpină Marin Tîn- 
gă, șeful unei brigăzi de cîmp. 
„Cred că pe 17 iulie încheiem de
finitiv recoltatul — ne spune bri
gadierul. Vedeți — ne arată el 
spre un lan — lucrăm cu 5 com
bine de dimineață pînă seara să 
terminăm aceste 64 de hectare de 
sub pădure".

La cooperativa agricolă de pro
ducție Dobrosloveni, 120 de țărani 
cooperatori cu seceri și 7 combine 
au luat cu asalt, de dimineață, un 
lan de griu întins pe 60 de hectare 
în punctul Bistrița. Toți fac parte 
din brigada a IV-a de cîmp, con
dusă de Gheorghe Ivan. „Mîine 
terminăm aici și ne mutăm pe alt 
lan de 30 de hectare" — spune bri
gadierul. Dar celelalte brigăzi ale 
cooperativei la ce lucrează ? „Toa
te cele 5 brigăzi sînt la secerat" — 
ni s-a răspuns.

In ziua de 15 iulie, 14 coopera
tive din raion mai aveau de recol
tat circa 30 la sută din suprafața 
cultivată cu griu, iar 11 trebuiau 
să mai strîngă griul de pe 5 pînă 
la 20 la sută din teren. Numai în 
8 unități secerișul a fost, după si
tuațiile găsite la raion, terminat, 
în alte cooperative, cum sînt cele 
din Teslui, Fălcoiu, Caracal, griul 
n-a fost recoltat nici măcar de pe 
jumătate din suprafață. La coope
rativa agricolă din Caracal, bună
oară, mai erau de secerat peste 500 
de hectare de griu. în total, în ra
ion rămăseseră de recoltat circa 
4 000 de hectare cu griu. în loc să 
se ocupe cu răspundere de folosi
rea rațională a forțelor existente, 
de terminarea grabnică a seceri
șului, consiliul agricol a comunicat 
la regiune că în seara zilei de 14 
iulie în raion s-a încheiat această 
lucrare.

Am discutat această situație cu 
tovarășul Gheorghe Drăcea, preșe
dintele consiliului agricol raional. 
El a încercat să găsească un „acar 
Păun" (în acest caz planificatorul 
consiliului agricol) care, chipurile, 
a greșit calculele cînd a luat situa
ția operativă din cele 43 de coope
rative agricole din raion. Dar „o- 
perativa", prin care se anunțau la 
regiune datele cu privire Ia mersul 
recoltării in raion, era semnată de 
tovarășul președinte Drăcea. Este 
foarte greu de dat un calificativ 
acestui „stil" de muncă folosit de 
unii lucrători ai consiliului agricol 
raional.

Drumul spre titlul de fruntaș nu 
merge pe calea aleasă de tovarășii 
din raionul Caracal. Lanurile de 
griu nu se seceră cu condeiul, din 
birou, ci cu combinele, cu coasele. 
Numai în felul acesta se evită 
pierderile de recoltă. Comitetul re
gional de partid, sfatul popular și 
consiliul agricol regional trebuie 
să ia neîntîrziat. măsurile necesare 
pentru a asigura terminarea grab
nică a secerișului în raionul Ca
racal ca și în restul regiunii.

Victor DELEANU 
coresp. „Scinteii"
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în lipsa Franței Transmisă de „Mariner-4"

DIN GRECIA NOI PLANURI DE INTENSIFICARE
• Formarea noului guvern • 
Deputat! și foști miniștri asi
gură pe Papandreu de spri
jinul ior • Mitingurile și de
monstrațiile au fost interzise
• Situația rămîne confuză și

încordată
• Sosirea lui McNamara 
pentru rechemarea unor

și Cabot Lodge la Saigon • Propunerile Pentagonului 
rezerviști • Critici din partea opiniei publice din S.U.A.

După demisia, fără formele pro
cedurale obișnuite, a guvernului 
Papandreu, situația politică din 
Grecia se prezintă confuză și încor
dată. Liderul Uniunii de centru, Pa
pandreu, arată că „guvernul legitim 
a fost forjat să demisioneze", 
rele de centru 
VIMA", 
precum 
„AVGHI” 
GHI” scriu despre „un puci a 
curjii’, pregătit cu minufiozitate.

Evenimentele s-au succedat în 
felul următor : joi, la orele 19, pre
mierul Papandreu s-a prezentat la 
rege pentru a discuta problema 
epurării armatei și demiterii minis
trului apărării, Garoufalias. „Disen
siunea, avea să declare presei Pa
pandreu, s-a ivit în problema con
ducerii Ministerului Apărării. Am 
insistat, în calitatea mea de pre
ședinte al guvernului, să preiau 
personal conducerea acestui minis
ter. Regele a refuzat”. Apoi pre
mierul l-a anunțat pe rege că vineri 
dimineajă va prezenta demisia sa 
și a guvernului său, la care regele 
a spus că îi este suficientă declara
ția verbală.

Pe cînd premierul se afla în drum 
spre reședinja guvernului, președin
tele parlamentului, Athanasiadis No
vas, a fost invitat la palat. La scurt 
timp, a depus jurămîntul în calitate 
de nou premier. Au depus apoi ju- 
rămînful ministrul de externe Cos- 
topoulos, care a preluat temporar și 
Ministerul Apărării, și deputatul 
Toumbas însărcinat cu Ministerul Or
dinii Publice. Toate acestea s-au 
înfîmplat în mai pufin de trei ore.

Apoi noul premier a invitat la 
cabinetul său pe tofi miniștrii fos
tului guvern pentru a-i însărcina cu 
conducerea ministerelor, precum și 
pe deputafii Uniunii de centru pen
tru a le cere sprijinul. „La acest 
apel, scrie „To Vima", au răspuns 
numai 5 miniștri și 5 deputafi 
ai Uniunii de centru*. Ceilalți mi
niștri și un mare număr de deputafi 
de centru l-au vizitat pe Papandreu, 
exprimîndu-și „atașamentul lor la 
principiile Uniunii de centru și fide
litatea fafă de liderul său*. Vineri 
seara, noul guvern a depu» jură
mîntul. Conform constituției, noul 
guvern urmează să fie prezentat 
parlamentului în următoarele 15 zile.

Partidul de dreapta, Uniunea na- 
țional-radicală (E.R.E.), a lăsat să se 
înjeleagă că va da vot rle încre
dere noului guvern. Dar — după 
cum scrie ziarul de dreapta „Me- 
simvrini* — „Novas nu dorește să 
se sprijine pe o majoritate care ar 
include voturile depufaților E.R.E. 
Tn cazul cînd va ajunge la conclu
zia că nu poate obfine majoritatea 
Uniunii de centru, va demisiona. 
Atunci se va căuta o altă formulă", 

în aceste condiții, „ETHNOS*, un 
alt ziar de centru, apreciază că „gu
vernul Novas va eșua în parlament, 
unde Uniunea de centru, cu toată 
desprinderea unui număr mic de 
deputafi, își menfine forfa*. Desi
gur, nu se poate ști cum vor mai 
evolua lucrurile în cadrul Uniunii 
de centru.

Joi noaptea, noul prim-ministru, 
Athanasiadis Novas, a adresat po
porului grec un mesaj în care afir
mă că „politica și ideologia noului 
guvern vor fi absolut identice cu 
cele ale guvernului precedent".

Tn capitala Greciei au avut loc 
joi și vineri demonstrații popu
lare în sprijinul lui Papandreu. 
Asemenea manifestații au avut 
loc și la Salonic. Forțele poliției 
i-au împrăștiat pe manifestanfi și 
au operat arestări. S-au înregistrat 
răniți. Ziarul „Kathimerini” anunfă 
că mitingurile Confederației Gene
rale a Muncii, Uniunii Studenfilor 
Greciei și altor organizații au fost 
interzise de poliție și că șeful poli
tiei, Arhondulakis, a declarat că 
toate mitingurile și manifestațiile în 
aer liber au fost interzise.

După aprecierile generale ale 
presei, criza politică rămîne des
chisă.

Zia-
„TA NEA", „TO 

„ETHNOS", „ATENAIKI", 
și cotidienele stîngii 
și „DIMOCRATIKI ALA- 

scriu despre „un puci al

Sy* & (Mfat >■ wag ; 

iRfcB n? tz tex- lifttwita

Revista „PARIS MATCH" însoțește această imagine cu următorul text: „In Vietnam este iuria războiului. După 
30 de oro de lupte la Dong Xuai, acest soldat american, epuizat și rănit, este evacuat cu elicopterul. Pen

tru el coșmarul siirșește. Dar America este față în lață cu războiul"

SAIGON ~16 (Agerpres). — Vineri, în capitala Vietnamului de 
sud a sosit Robert McNamara, ministrul apărării al S.U.A., însoțit de 
noul ambasador american la Saigon, Henri Cabot Lodge.

Agențiile de presă relatau că la 
sediul ambasadei S.U.A. a avut loc 
o primă întrevedere cu participa
rea fostului ambasador la Saigon, 
Maxwell Taylor, a generalului Wil
liam Westmoreland, comandantul 
forțelor S.U.A. în Vietnamul de 
sud, și a altor funcționari ameri
cani de la Saigon. După această 
reuniune, un purtător de cuvînt a- 
merican a declarat că în timpul 
întrevederii „au fost examinate 
probleme ale politicii S.U.A. în a- 
ceastă parte a lumii și situația din 
Vietnamul de sud“,

în aceeași zi, delegația america
nă s-a întîlnit la sediul guvernului 
sud-vietnamez cu principalii repre
zentanți ai regimului de marione
te de la Saigon. în cursul unei 
conferințe de presă ținute după 
desfășurarea convorbirilor, Arthur 
Sylvester, subsecretar de stat al 
S.U.A., a făcut cunoscut că „gu
vernul sud-vietnamez a cerut Iui 
McNamara să sporească forțele a- 
mericane în Vietnamul de sud** 
(A.P.). Sylvester a afirmat totodată 
că partea sud-vietnameză a promis 
„să sporească efectivele ei milita
re, în următoarele 30 de zile, cu 
încă 100 000 de oameni, ceea ce va 
ridica forțele armate ale Saigonu- 
lui la peste 600 000 de militari".

WASHINGTON. — Agenția 
Associated Press relatează :

Din surse bine informate s-a 
aflat miercuri că forțele armate 
americane au prezentat planuri 
pentru rechemarea sub drapel a 
pește 200 000 de oameni 'din ca
drul rezerviștilor și al gărzii na
ționale. Sursele au precizat că pro-

i

punerile au fost făcute pentru ca
zul în care se va adopta hotărîrea 
de a spori efectivele americane din 
Vietnamul de sud. Cifra prevăzută 
pentru forțele terestre este de 
120 000 de oameni, pentru forțele 
navale — de 40 000 de oameni, pen
tru infanteria marină și escadra 
sa aeriană de sprijin — de 44 000 
de oameni, iar pentru forțele ae
riene — de 20 000 de oameni.

Hotărîrile, ce vor fi anunțate 
după înapoierea Iui McNamara de 
la Saigon, vor fi consecința faptu
lui că, chiar ajutată și sfătuită de 
americani, armata sud-vietnameză 
nu este în măsură să-și ducă la 
bun sfîrșit sarcina — subliniază 
corespondentul agenției A.P.

★
HANOI 16 (Agerpres). — La 16 

iulie, relatează agenția V.N.A., 
avioane americane au pătruns în 
spațiul aerian al R. D. Vietnam,

bombardind și mitraliind regiuni 
populate din provincia Thanh Hoa. 
Forțele armate, cu sprijinul popu
lației, au doborît un avion agre
sor.

Mașina comunitară 
se invîrtește 
...în gol

• Sesiunea de Ia 26 Iulie 
a Consiliului ministerial 
al C.E.E. a fost totuși con
vocată • ,,E posibil ca ea 
să aibă un caracter sim
bolic" — apreciază presa 
franceză •

procedura „prin scris
BRUXELLES 

Reprezentanții 
statelor membre ale Pieței co
mune, cu excepția Franței, au 
hotărit în cadrul unei reuniuni, 
care a avut loc joi, ca la 26 iu
lie să fie convocat totuși Consi
liul ministerial al Pieței comu
ne. chiar dacă Franța va refuza 
să-și trimită reprezentantul.

La reuniunea din 26 iulie, Italia 
ți Germania occidentală ar dori să 
se procedeze la abordarea fondului 
problemei, adică să se rezolve pro
blema finanțării politicii agricole a 
comunității europene în legătură 
cu care, după cum se știe, a izbuc
nit criza în Piața comună. De fapt, 
nici ceilalți cinci parteneri nu 
au o strategie comună. De aceea a- 
genția France Presse apreciază de 
pe acum- că „este posibil ca aceas
tă reuniune să aibă numai un ca
racter pur simbolic".

Știrea cu privire la hotărîrea de 
a se convoca totuși la 26 iulie Con
siliul ministerial al Pieței comune 
n-a provocat nici o surpriză la Pa
ris, întrucît, subliniază agenția 
France Presse, s-a creat deja un 
precedent— Consiliul ministerial 
al Comunității Europene a Cărbu
nelui și Oțelului s-a întrunit marți 
la Luxemburg în condiții analoge 
— în absența reprezentantului 
Franței.

Reacții oficiale din partea Fran
ței nu au fost înregistrate pînă în 
prezent,-dar observatorii politici a- 
preciază că „nu se prevede nici o 
modificare în atitudinea franceză 
față de Piața comună". Aceiași ob
servatori presupun că și Ia 26 iu
lie va fi adoptată aceeași proce
dură ca în cazul reuniunii de la 
Luxemburg — „procedura scrisă". 
Este vorba de fapt de o modalitate, 
potrivit căreia ceilalți cinci parte
neri vor consulta părerea Franței 
„prin scris" — transmițînd toate 
documentele în dezbatere delega
ției franceze aflate la Bruxelles.

CEL MAI LUNG TUNEL RUTIER

C. ALEXANDROAIE

LONDRA. Pichete de greviști în 
tata Ministerului Muncii

Se va aplica
- ,11

16 (Agerpreș). — 
permanenți ai

Inaugurarea tunelului de sub Mont Blanc
a prilejuit
o întrevedere de Gaulle-Saragat

Prima fotografie de pe Marte!
I

CEA DE-A

U. R. S. S

Senatorul democrat Wayne Morse 
a tlnut zilele trecute tn Congres o 
cuvtntare, tn care a spus :

„Poporul american se teme profund 
de antrenarea țării noastre tn trebu
rile Asiei. Noi știm că poporul se 
ferește de perspectiva unui nou răz
boi terestru tn Asia. Noi știm că oa
menii pun la îndoială argumentele 
care spun că apărăm libertatea Viet
namului de sud, deoarece tor Ie este 
cunoscut ce înseamnă această „liber
tate" pentru populația sud-vletname- 
ză atletă sub stăpînirea guvernatori
lor mililari numiți de noi și întreți
nuți ca marionete... Flăcăii americani 
mor azi în Vietnamul de sud în nu
mele sprijinului dictaturii militare..."

unificat al Europei, admițînd că 
există dificultăți în înfăptuirea a- 
cestuia". La rîndul său, președin
tele de Gaulle a subliniat impor
tanța economică a tunelului, ară- 
tînd în același timp și greutățile 
întîmpinate în realizarea lui. A ur
mat apoi o întrevedere a celor doi 
șefi de state, la care au luat par
te miniștrii de externe.

Propuneri ale P. C. Francez
adresate socialiștilor

PARIS. Secretarul general ' al 
Partidului Comunist Francez, Wal
deck Roimet, a adresat secretaru
lui general al Partidului socialist, 
Guy Mollet, o scrisoare in care 
propune să înceapă tratative 
privitoare la elaborarea ținui pro
gram comun minim și Stabilirea 
unui candidat comun ai tuturor 
forțelor democratice la apropiatele

alegeri prezidențiale. în scrisoare 
se arată că comuniștii francezi au 
militat totdeauna pentru alianța 
tuturor forțelor democratice și in 
primul rind a partidelor socialist 
și comunist. Aceasta ar da posibi
litate să se formeze un guvern al 
unității democratice, ferm hotărit 
să promoveze o politică de pace 
și progres.

CHAMONIX 16 (Agerpres). — In 
prezența președintelui Franței, 
Charles de Gaulle, și a președinte
lui Italiei, Giuseppe Saragat, vi
neri dimineața a avut loc la 
Courmayeur, inaugurarea oficială a 
tunelului de sub Mont Blanc.

Cei doi șefi de state au rostit 
scurte cuvîntări. După ce a arătat 
importanța tunelului, Saragat a 
menționat că el speră în „viitorul

Un vechi vis — acela de a străbate într-o zi bariera redutabilă a Alpi- 
lor, al căror pisc — Mont Blanc — înfricoșa și fascina, totodată, a devenit 
o realitate, tn timp de zece minute, trecînd pe sub cei mai înalți munți din 
Europa, se ajunge acum din Franța în Italia și invers.

LUNGIME: 11,6 km, deschizîn- 
du-se în Franța, la 1 274 m altitudi
ne, deasupra stațiunii alpine Chamo
nix, lingă cătunul Pelerins, și ter- 
minîndu-se in Italia, la 1381 m 
înălțime deasupra satului Entreves.

O „UZINĂ DE VÎNT". Un sistem 
de ventilație, ce „înghite" mai multă 
electricitate decît un oraș cu 100 
mii de locuitor^ a fost instalat o 
dată cu șoseaua ce trece prin tunel. 
Două centrale, la capetele tunelului, 
înlătură aerul viciat și insuflă 600 
mc de aer curat pe secundă.

APROPIEREA DISTANȚELOR: 
distanta Roma—Paris se scurtează 
cu 200 km, Geneva—Milano — cu 
100 km. Pentru prima oară se sta
bilește o legătură rutieră perma
nentă internațională atît vara cit și 
iarna.

O REMARCABILĂ OPERĂ TEH
NICA. Începute in 1959, lucrările au 
însumat 4 600 000 ore de muncă. 
Tunelul a „înghițit" zeci de mii de 
tone de ciment și agregate.

ȘI UN TRIBUT DE SÎNGE. în tim
pul lucrărilor și-au pierdut viata 23 
de muncitori și tehnicieni francezi 
și italieni.

WASHINGTON 16 (Agerpres). 
— In cursul zilei . de vineri, apa
ratele electronice ale laboratoru
lui N.A.S.A. din Pasadena AU 
RECEPȚIONAT
DOUA FOTOGRAFIE A PLA
NETEI MARTE, obținută prin in
termediul navei cosmice „Mari- 
ner-4“ lansată în S.U.A.

PRIMA FOTOGRAFIE, care 
reprezintă un deșert larg, în ge
neral neaccidentat, avînd doar 
cîteva mici coline la o margine, 
a putut fi urmărită vineri de te
lespectatorii americani pe micul 
ecran. Curbură planetei este pre
cis delimitată pe fotografii. Ju
mătatea din stingă a fotografiei 
este întunecată și reprezintă ce
rul. Potrivit unui purtător de cu- 
vint al N.A.S.A.. regiunea foto
grafiată are circa 200 mile pătra
te. Specialiștii N.A.S.A. subli
niază că această primă fotografie 
este, probabil, una din cele mai 
puțin revelatoare din seria de 21 
de clișee așteptate în următoa
rele nouă zile.

Succesul zborului lui „Mari- 
ner-4" a fost primit cu viu inte
res de oamenii de știință din nu
meroase țări. JEAN COULOMB, 
șeful Centrului național francez 
pentru studii spațiale, a declarat 
că „Oamenii de știință consideră 
performanța realizată de „Mari- 
ner-4‘* drept o experiență de cea 
mai mare importanță". Referin- 
du-se la constatarea că în jurul 
planetei Marte nu există cimp 
magnetic, el a declarat că această 
descoperire „este extrem de im
portantă, deoarece ne face să 
credem că planetă Marte nu are 
un nucleu lichid".

Observatorul științific al agen
ției TASS constată că chiar dacă 
nu vor fi îndeplinite în întregime 
obiectivele stabilite pentru acest 
zbor, „la activul zborurilor inter
planetare se vor înscrie nume
roase realizări noi". Este inte
resant însuși faptul stabilirii unei 
legături permanente cu o navă 
cosmică aflată la o depărtare de 
peste 200 milioane de kilometri. 
Se relevă, de asemenea, că da
tele transmise de „Mariner“-4“, 
privind măsurarea exploziei cro- 
mosferice de pe Soare, coincid 
cu observațiile făcute de pe Pă- 
mînt. Observatorul relevă că oa
menii de știință sovietici mani
festă interes și față de alte date 
noi privind Soarele, furnizate de 
„Mariner-4“.

greutate utilă: 12,2 tone
MOSCOVA 16 (Agerpres). — 

Agenția TASȘ anunță că în 
U.R.S.S. a fost lansată la 16 iulie 
pe o orbită circumterestră, cu 
ajutorul unei noi rachete-purtă- 
toare puternice, stația științifică 
cosmică „Proton-l". GREUTA
TEA TOTALĂ A ÎNCĂRCĂTU
RII UTILE ESTE DE 12,2 TONE.

Stația „Proton-l" este utilată 
cu aparatură științifică specială 
pentru efectuarea de cercetări în 
domeniul particulelor cosmice cu 
energii supraînalte. Ea are apo
geul de 627 km și perigeul de 
190 km. înclinația orbitei este de 
63,5 grade. Perioada de rotație a 
stației în jurul Pământului este 
de 92,45 minute.

0 singură rachetă 
a plasat pe orbită
5 sateliți 
Cosmos"
MOSCOVA 16 (Agerpres). — 

La 16 iulie. In Uniunea Sovietică 
au fost lansați sateliții artificiali 
ai Pămintului — „Cosmos-71 „Cos- 
mos-72", „Cosmos-73“, „Cosmos- 
74“ și „Cosmos-75“. Toți cei cinci 
satelifi au fost plasați pe orbită de 
o singură rachetă purtătoare.

Sateliții au la bord aparat a) 
științific destinat continuării cer
cetării spațiului cosmic, In 
formitate cu programul 
de agenția TASS la j 
1962..

Rotația tuturor celor 
teliți se desfășoară pe 
proape circulare.

con- 
I anunțai 
16 martie

cinci sa- 
orbite a-

PEKIN. Mao Tze-dun, președin
tele Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez, și Liu Șao- 
ti, președintele Republicii Popu
lare Chineze, au primit la 16 iu
lie pe membrii delegației Adună
rii Naționale a R. D. Vietnam, 
condusă de Hoang Van Hoan, vi
cepreședinte al Comitetului Per
manent al Adunării Naționale a 
R. D. Vietnam, care se află într-o 
vizită de prietenie în R. P. Chi
neză. Cu acest prilej, relatează a- 
genția China Nouă, a avut loc o 
convorbire cordială și priete
nească.

SCURTE ȘTIRI
constructorilor de mașini. Greviștii 
cer respectarea contractului colectiv 
si încetarea concedierilor.

BERLIN. La 16 iulie a fost dată 
publicității la Berlin declarația 
guvernului R. D. Germane în le
gătură cu „legile excepționale' 
din R. F. Germană. Legile excep
ționale, se spune în declarație, 
sint în contradicție cu obligațiile 
ce decurg din acordurile de la 
Potsdam și cu normele dreptului 
international.

CAIRO. S-a făcut cunoscut că . 
Conferința de solidaritate a po
poarelor din Asia, Africa și Ame
rica Latină va avea loc la Havana 
la 6 ianuarie 1966, în conformitate 
cu rezoluția de la Accra.

RQMA. La Genova, Milano, Spezia, 
Pionlbino și într-o serie de alte cen
tre industriale ale Italiei a fost re
luată vineri greva metalurgiștilor și

MOGADISCIO. Frontul de eliberare a Somaliei franceze anunță In bule
tinul său, editat Ia Mogadiscio, că pe întreg teritoriul Somaliei franceze a 
fost instituită starea de urgență. Pe străzile capitalei Djibouti șl în jurul ei 
circulă mașini blindate, jandarmi și militari din legiunea străină. Orice locui
tor care manifestă cea mai mică lipsă de „respect" față de administrație este 
arestat. In întreaga țară au fost interzise mitingurile șl adunările, ziarele au 
fost suspendate. în urma unei descinderi poliția a arestat 105 membri ai par
tidului Mișcarea națională din Somalia franceză.

AMSTERDAM. Congresul Con
federației Internaționale a Sindi
catelor Libere a fost marcat de di
vergentele dintre sindicatele ame
ricane A.F.L.-C.I.O. și celelalte 
organizații membre. A fost ales un 
nou președinte al C.I.S.L., in per
soana italianului Bruno Sporti. în 
funcția de secretar general a fost 
reales Omer Becu.

TIRANA. Prin decretul Prezidiului
Adunării. Populare a R. P. Albania

După cum a relatat A.F.P. Ia o 
conferință de presă care a avut loc 
joi seara Ia Bruxelles, Hubert Halin, 
delegat general al Federației inter
naționale a rezistenților, a făcut cu
noscut că „fondurile secrete", as
cunse în ultimele zile ale celui de-al 
doilea război mondial de principalii 
conducători naziști, au fost folosite 
in primii ani de după război pentru 
evadarea și instalarea in străinătate

a căpeteniilor naziste, iar in ulti
mul timp pentru subvenționarea a- 
părării criminalilor de război la 
procesele ce le-au fost intentate. 
Hubert Halin a subliniat că Federa
ția internațională a rezistenților a 
hotărit să procedeze la cercetări 
minuțioase pentru a-i demasca pe 
depozitarii, mandatarii, precum și 
pe cei ce folosesc aceste fonduri.

eu privire Ia schimbarea monedei, de 
la 16 august moneda în leki va fi 
schimbată in leki noi, in proporția 
de 10 leki vechi la 1 lek nou. In de
cret se arată că schimbarea monedei 
nu este o reformă monetară în sens 
economic.

LONDRA. în Camera Comunelor 
«-au încheiat dezbaterile pe marginea 
proiectului de lege cu privire la bu
get. Guvernul, care a suferit Infrin
ged într-o serie de probleme secun
dare, a obținut adoptarea proiectului 
de lege cu 291 de voturi contra 285.

PARIS. Comitetul sin
dicatului criticilor lite
rari din Franța a stabilit 
lista celor mai bune cărți 
publicate în cel de-al 
doilea trimestru al anu
lui 1965. în lista roma
nelor franceze, primul 
loc a fost ocupat de ul
tima operă a lui Louis 
ARAGON — „La mise a 
mort", iar la romanul 
străin — cartea lui Mi
guel ASTURIAS „Une 
certaine mulatresse".

I Replica
I pakistaneză
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Luind cuvintul, miercuri seara, 
în fața Consiliului Ligii Musul
mane, președintele Pakistanului, 
Ayub Khan, a declarat că țara 
sa „dorește relații prietenești cu 
Statele Unite, dar vrea c(.e ase
menea să mențină legături de 
prietenie cu marii săi vecini — 
China, U.R.S.S. și India". El a 
considerat drept „dăunător" mo
dul cum a reacționat S.U.A. față 
de dezvoltarea relațiilor Pakista
nului cu unele țări.

Observatorii politici au văzut 
în această declarație o replică la 
hotărîrea președintelui Johnson 
de a amîna cu două luni începe
rea ajutorului american destinat 
Pakistanului. Intenția S.U.A. de 
a amîna ajutorul promis tocmai 
în momentul cină Pakistanul a 
trecut la înfăptuirea unor pro
iecte de mare importanță pentru 
dezvoltarea sa economică a pro
dus o vie nemulțumire în rîndul 
opiniei publice pakistaneze. O 
serie de persoane oficiale, presa 
și radioul 
Associated Press 
„campanie fără 
critică la adresa 
de „condiționare 
conomic acordat ___ _____ .
„Cercurile pakistaneze autorizate 
— transmite agenția France 
Presse — nu-și ascund adînca 
dezamăgire față de hotărîrea 
S.U.A. O personalitate din apro
pierea guvernului a subliniat că 
gestul Washingtonului este în 
contradicție cu afirmația repetată 
'ta conducătorii americani că a- 
jutorul acordat țărilor în curs de 
dezvoltare nu comportă nici o 
condiție politică". Studenții uni
versității din Caraci au adresat 
vineri dimineață secretarului am
basadei S.U.A. un protest ho- 
tărît împotriva „presiunilor ame
ricane asupra Pakistanului",

subliniază agenția 
— desfășoară o 

precedent" de 
politicii S.U.A. 
a ajutorului e- 

Pakistanului".
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