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Întîmpinăm Congresul partidului
CU TOATE ANGAJAMENTELE

ÎNDEPLINITE
însuflețit de o nețărmurită 

dragoste față de partid, întregul 
nostru popor întîmpină într-o 
atmosferă de puternic entuziasm 
ri intensă muncă creatoare Con- 
t’f^Sul partidului.

Muncind cu pasiune pentru a 
întîmpină Congresul partidului 
cu cele mai frumoase și de preț 
realizări, exprimîndu-și adeziu
nea deplină față de politica 
partidului, aprobarea lor unani
mă față de documentele ce vor fi 
supuse dezbaterii Congresului, 
colectivele întreprinderilor din 
toate regiunile țării și-au înde
plinit în mod practic angajamen
tele mobilizatoare luate în în
trecerea socialistă.

Buchetul bogat de realizări pe 
care oamenii muncii l-au pregă
tit în dar Congresului partidului 
constituie o mărturie grăitoare 
a înaltului nivel de conștiință și 
spirit de răspundere cu care ei 
asigură înfăptuirea exemplară a 
planului, își respectă cuvîntul 
dat. Oamenii muncii raportează 
cu mîndrie că pe ansamblul in
dustriei, planul producției globa
le a fost realizat cu succes pe 
primul semestru. Realizările ob
ținute reliefează încă o dată ma
rile posibilități și rezerve de 'care 
dispun întreprinderile, economia 
noastră socialistă, priceperea și 
inițiativa oamenilor muncii de a 
le identifica și valorifica din plin.

Cuvîntul clasei muncitoare s-a 
confirmat, prin puterea faptelor, 

y constituind o garanție a îndepli
nirii cu succes și în viitor a sar
cinilor ce vor fi încredințate de 
partid. Bilanțul întrecerii socia
liste în întîmpinarea Congresu
lui consemnează realizări deose
bite. Semnificativ este faptul că 
depășiri importante ale produc
ției globale și marfă au fost ob
ținute în ramurile de bază, hotă- 
rîtoare pentru progresul întregii 
economii. Siderurgiștii au reali
zat în primul semestru al aces
tui an peste prevederile planului 
50 470 tone de fontă, mai mult 
de 37 000 tone de oțel și 22 380 
tone de laminate finite pline. 
Importante succese în întrecere 
au obținut și muncitorii, ingine
rii și tehnicienii din industria 
constructoare de mașini, din ra
mura energiei electrice, sectorul 
prelucrării țițeiului, industria 
chimică, minieră, industria ma
terialelor de construcții, sectorul 
economiei forestiere, transpor
turi, industria ușoară și alimen
tară. Prin munca harnică a în
tregului popor se întărește con
tinuu economia, crește avuția 
națională.

Caracteristic pentru amploa
rea întrecerii în întîmpinarea 
Congresului este că muncitorii, 
inginerii și tehnicienii din între
prinderi au împletit strîns lupta 
pentru îndeplinirea și depășirea 

planului la producția globală și 
marfă cu preocuparea susținută 
de a spori productivitatea mun
cii, de a reduce sistematic pre
țul de cost, de a realiza însem
nate economii: și beneficii supli
mentare. In întrecerea socialistă, 
colectivele întreprinderilor și-au 
concentrat eforturile spre înde
plinirea sarcinii economice cen
trale puse de partid — îmbună (Continuare în pag. a III-a)

in regiunea Hunedoara
DEVA (coresp. „Scînteii"). — în 

prima jumătate a anului, planul 
producției globale pe ansamblul 
industriei regiunii Hunedoara a 
tost depășit cu 47,5 milioane lei, iar 
cel al producției-marfă cu 81,2 mi
lioane lei. Productivitatea muncii 
a sporit cu 12,4 la sută față de 
aceeași perioadă a anului trecut, 
în întrecerea socialistă în cinstea 
Congresului partidului cel» mai

in regiunea Mureș-Autonomă Maghiară
TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii'). — 

întreprinderile industriale din re
giunea Mureș-Autonomă Maghiară 
întîmpină Congresul partidului cu 
rezultate deosebite obținute în în
trecerea socialistă. în primele șase 
luni ale anului, planul la producția 
globală a fost depășit cu 
60 682 000 lei, iar la producția mar
fă cu aproape 39 000 000 lei. Va
loarea economiilor suplimentare 

tățirea continuă a calității pro
duselor — obținînd rezultate po
zitive în ridicarea caracteristici
lor tehnice și calitative ale a- 
cestora, în realizarea de produse 
corespunzătoare cerințelor econo
miei naționale și exigenței cres- 
cînde a oamenilor muncii.

bune rezultate le-au obținut colec
tivele de la Combinatul siderurgic 
Hunedoara, uzina „Victoria'-Că- 
lan, minele Telluc și Ghelar. 
S-au dat pînă acum peste plan 
4S 100 tone de fontă, 20 000 tone 
de oțel Martin și electric, 34 000 
tone de laminate, 60 000 tone mi
nereu de fier, cocs și alte produse 
importante.

la prețul de cost obținute în pri
mul semestru al anului se ridică 
Ia 16 108 000 lei. în fruntea în
trecerii socialiste se situează co
lectivele Uzinelor de fier Vlăhița, 
Centralei termice Iernut, Fabricii de 
conductori și IPROFIL „23 August' 
din Tg. Mureș, Complexului pentru 
industrializarea lemnului — Reghin 
și altele.

Delegația Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice

Delegația Partidului Comunist
Chinez

Delegația Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, care a sosit 
sîmbătă la amiază în Capitală pen
tru a participa la lucrările celui 
de-al IV-lea Congres al P.M.R., 
este condusă de Leonid Brejnev, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S. 
Din delegație fac parte I. V. An
dropov, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
V. G. Komiahov, membru al C.C. 
al P.C.U.S., secretar al P.C. din 
Ucraina, N. G. Egorîcev, membru 
al C.C. al P.C.U.S., prim-secretar 
al Comitetului orășenesc Moscova 
al P.C.U.S., și I. K. Jegalin, 
membru al C.C. al P.C.U.S., amba
sadorul Uniunii Sovietice la 
București.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, membrii delegației au fost în- 
tîmpinați de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., Chivu Stoica, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului de Stat al

Delegația Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam

în dimineața Zilei de sîmbătS a 
sosit în Capitală delegația Parti
dului celor ce Muncesc din Viet
nam. Din delegație fac parte Le 
Duc Tho, membru al Biroului Po
litic și secretar al C.C. al Parti
dului celor ce Muncesc din Viet
nam, conducătorul delegației, Tran 
Quang Huy, membru supleant al 
C.C., adjunctul șefului secției de 
propagandă și agitație a C.C. al 
Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, și Hoang Tu, ambasado

Delegația Partidului Muncii 
din Coreea

Sîmbătă dimineața a sosit în 
Capitală delegația Partidului Mun
cii din Coreea, compusă din Kim 
Koan Hiop, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, vicepreședinte al 
C.C. al Partidului, vicepreședinte 
al Cabinetului de Miniștri, condu
cătorul delegației, Hă Săk Săn, 
membru al C.C., șef de secție la 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, Giăn Du Hoan, membru al 
C.C., ambasadorul R. P. D. Co
reene în R. P. Română, Kim Hi 
Giun, șef de secție adjunct la C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea. 

R. P. Române, Ion Gheorghe Mau
rer, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Româ
ne, Alexandru Bîrlădeanu, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Leonte Răutu, 
membru supleant al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.M.R., 
Paul Niculescu-Mizil, secretar al 
C.C. al P.M.R., Gogu Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Florian Dănălache, Bujor 
Almășan, Nicolae Guină, Petre 
Lupu, Ghizela Vass, Andrei Păcu- 
raru, de activiști de partid, pre
cum și de numeroși oameni ai 
muncii din Capitală.

Un grup de pionieri a oferit 
oaspeților ’ flori.

Erau prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în R. P. Ro
mână, membrii ambasadei Uniunii 
Sovietice la București.

rul R. D. Vietnam în R. P. Ro
mână.

în întîmpinarea delegației au ve
nit tovarășii Gheorghe Apostol, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Gheorghe 
Necula, Ios Pas, Vasile Patilineț, 
Ion Ioniță, activiști de partid, oa
meni ai muncii.

Au fost de față șefi ai misiunilor 
diplomatice și membrii Ambasadei 
R. D. Vietnam în R. P. Română.

Oaspeților le-au fost oferite flori.

La sosire, delegația a fost în
tîmpinată de tovarășii Emil Bod- 
naraș, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Ilie Ver- 
deț, secretar al C.C. al P.M.R., 
Florian Dănălache, Cornel Onescu, 
Constantin Scarlat, Ion Ioniță, de 
activiști de partid, oameni ai 
muncii.

Erau prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice și membrii Ambasadei 
R. P. D. Coreene la București.

Oaspeților le-au fost oferite 
flori.

Delegația Partidului Comunist 
Chinez, care a sosit sîmbătă după- 
amiază în Capitală pentru a parti
cipa la lucrările Congresului al 
IV-lea al P.M.R., este condusă de 
Den Siao-pin, membru al Comite
tului Permanent al Biroului Poli
tic al Comitetului Central, secretar 
general al C.C. al Partidului Comu
nist Chinez. Din delegație fac parte 
Kan Șen, membru supleant al Bi
roului Politic, membru al Secre
tariatului C.C. al P.C. Chinez, U 
Siu-țiuan, membru al C.C. al P.C. 
Chinez, Uang Li, șef de secție la 
C.C. al P.C. Chinez, și Liu Fan, 
ambasadorul R. P. Chineze la 
București.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost întîm- 
pinați de tovarășii Nicolae Ceau
șescu, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., Chivu Stoica, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R.,

Delegația Partidului Comunist 
din Cehoslovacia

Delegația Partidului Comunist 
din Cehoslovacia a sosit sîmbătă în 
Capitală. Delegația este alcătuită 
din : BOhuslav Lastovicka, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia, președintele Adunării 
Naționale a R. S. Cehoslovace, con
ducătorul delegației, Fr. Barbirek, 
membru al Prezidiului și secretar 
al C.C. al P.C. din Slovacia, și Ja
roslav Sykora, ambasadorul R. S. 
Cehoslovace la București.

La aeroportul Băneasa, delegația 
a fost întîmpinată de tovarășii:

Delegația Partidului Muncii din Albania
Sîmbătă a sosit în Capitală de

legația Partidului Muncii din Al
bania, din care fac parte Ramiz 
Alia, membru al Biroului Politic 
și secretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania, conducătorul 
delegației, Piro Dodbiba, membru 
al C.C. al Partidului Muncii din 
Albania și prim-secretar al Comi
tetului raional de partid Fier, 
Răpi Gjermeni, membru supleant 
al C.C. al Partidului Muncii din 
Albania, ambasadorul R. P. Alba
nia în R. P. Română, Gjylani 
Shehu, lucrător în aparatul C.C. 
al Partidului Muncii din Albania. 

Delegația Partidului Popular 
Revoluționar Mongol

președintele Consiliului de Stat, 
Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Române, Alexandru Bîr
lădeanu, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Leonte Răutu, membru supleant al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.R., Petre Blajovici, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Florian Dănălache, Vasile Patili
neț, Ghizela Vass, Dumitru Gheor
ghiu, Vasile Mateescu, Andrei 
Păcuraru, de activiști de partid, 
precum și de numeroși oameni ai 
muncii din Capitală.

Un grup de pionieri a oferit oas
peților flori.

Erau prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în R. P. Ro
mână. membrii Ambasadei R. P. 
Chineze la București.

Alexandru Bîrlădeanu, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Leonte Răutu. membru su
pleant al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.M.R., Ion Cosma, 
Dumitru Simulescu, Ghizela Vass, 
de activiști de partid, oameni ai 
muncii. Au fost de față șefi ai mi
siunilor diplomatice și membrii 
Ambasadei R. S. Cehoslovace la 
București.

Oaspeților le-au fost oferite 
flori.

Pe aeroport, membrii delegației 
au fost întîmpinați de tovarășii 
Alexandru Drăghici, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Paul Niculescu-Mizil, se
cretar al C.C. al P.M.R., Avram 
Bunaciu, Ghizela Vass, Elena Las- 
cu, de activiști de partid și oa
meni ai muncii.

Au fost de față șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în R. P. Ro
mână și membrii Ambasadei R. P. 
Albania la București.

Un grup de pionieri a oferit flori 
oaspeților.

GALAȚI - prima regiune

cu recoltatul terminat

GALAȚI (red. ziarului 
„Viață nouă“). — în 
cursul zilei de ieri, coope
rativele agricole de pro
ducție din regiunea Ga
lați au terminat de re
coltat grîul de pe întrea
ga suprafață de 162 300 
ha. Acest succes, realizat 
în cinstea celui de-al 
IV-lea Congres al parti
dului, este rodul muncii 
neobosite a mecanizatori
lor și țăranilor coopera
tori, al măsurilor organi
zatorice și tehnice luate 
de organele și organiza
țiile de partid și de stat, 
de consiliile agricole pen
tru folosirea din plin. în 
fiecare zi și oră bună de 
lucru, a tuturor mijloa
celor mecanizate ale 
S.M.T. și a uneltelor din

cooperativele agricole. în 
perioada recoltării, în 
cooperativele agricole de 
producție au lucrat 1770 
de combine ale stațiuni
lor de mașini și tractoare, 
care au recoltat în medie 
pe zi cîte 8 000 ha, fie
care combină strîngînd 
cîte 10—12 tone de grîu 
zilnic.

Pregătirea din vreme a 
parcului de mașini și 
tractoare a făcut ca a- 
cestea să fie folosite la 
întreaga lor capacitate. 
Buna organizare a mun
cii și-a spus și aici cu
vîntul. Ca urmare, s-a 
realizat și depășit viteza 
zilnică de lucru stabilită.

(Continuare 
în pag. a m-a)

PÎINEA DE AZI 
Șl DE M î I N E
• 1593 vagoane de cereale în trei ani • Se poate 
și fără ploaie • 60 — 70 ha pe zi
• „Cum îl văd eu pe mecanizator

într-o campanie agri
colă de însemnătatea 
celei de față, nu-i deloc 
greu să găsești prilej de 
critică. Aici vezi o com
bină zăcînd la marginea 
unui lan, dincolo afli că 
mecanizatorii încep lu
crul abia pe la amiază 
din cauză că organiza
rea muncii șchioapătă 
și cîte și mai cîte. Dar 
iată că la gospodăria a- 
gricolă de stat Sălcuța, 
raionul Titu, am fost... 
nevoiți să notăm în car
nețel numai aspecte po
zitive. Cele cincispreze

ce combine înoată în 
marea de grîu de la 
șapte și ceva dimineața. 
Pînă ce se întunecă, 
nu-și îngăduie odihnă 
nici om, nici mașină 
decît în răstimpul unei 
scurte pauze de prînz. 
în felul acesta, ritmul 
de recoltare se menține, 
zilnic, în jurul a 60—70 
de hectare.

Și cum se ivesc o mie 
și una de probleme și 
cum nici una nu suferă 
o clipă de întîrziere în 
rezolvare, directorul 
Radu Alexandru și in

ginerul șef Atanase Bîs- 
coveanu sînt mereu în 
cîmp, iau măsuri îndată 
ce nevoia o cere. Amîn- 
doi au fețele jupuite de 
soare, îmbibate de praf. 
In aceste zile, pentru 
cei doi comuniști aspec
tul exterior nu contea
ză, într-atît se conto
pesc cu efortul întregu
lui colectiv.

Gheorghe VLAD

(Continuare 
In pag. a m-a)

Roadele muncii sini bogate. Cooperativa agri
colă de producție din Șlmian, raionul Tr. Severin 

Foto : Gh. Amuza

Delegația Partidului Popular 
Revoluționar Mongol care a sosit 
sîmbătă în Capitală este compusă 
din Damdinjavin Maidar, membru 
al Biroului Politic al C.C. al par
tidului, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. P. Mon
gole, conducătorul delegației, 
Gombo-Ocirin Cimid, membru al 
C.C., și Togoociin Ghenden, mem
bru al C.C., ambasadorul Republi
cii Populare Mongole la Bucu
rești.

Delegația a fost întîmpinată de 
tovarășii Petre Borilă, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
Mihai Dalea, secretar al C.C. al 
P.M.R., Vasile Patilineț, Ene Țur- 
canu, Vasile Vaida, de activiști ie 
partid, oameni ai muncii.

Au fost de față șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la Bucu
rești și membrii ambasadei R. P. 
Mongole.

Membrilor delegației le-au fost 
înmînate flori de către pionieri.

Delegația Partidului Comunist 
din Indonezia

Sîmbătă a sosit în Capitală de
legația Partidului Comunist din 
Indonezia, care va participa la cel 
de-al IV-lea Congres al P.M.R. 
Din delegație fac parte D. N. Aî- 
dit, președintele C.C. al P.C. din 
Indonezia, conducătorul delegației, 
Karel Supit, membru al Secreta
riatului C.C. al P.C. din Indonezia, 
șeful secției relații externe a C.C. al 
P. C. din Indonezia, Umi Sardjono, 
membru supleant al C.C., pre
ședinta organizației de femei 
„Gerwani", și Anwar Dharma, co
respondent al organului central al 
P. C. din Indonezia „Harian Rak- 
jat“.

La sosire, pe aeroport, delegația 
a fost întîmpinată de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, prim-secretar 
al C.C. al P.M.R., Alexandru Dră
ghici, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., Dumitru Coliu, 
membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., Paul Nicu
lescu-Mizil, secretar al C.C. al 
P.M.R., Simion Bughici, Petre 
Lupu, Mihai Suder, Ghizela Vass, 
Cornel Fulger, de activiști de par
tid, oameni ai muncii.

Au fost prezenți membrii am
basadei Indoneziei la București.

Un grup de pionieri a oferit 
flori membrilor delegației.

în pagina a treia : sosiri ale altor delegații al® 
partidelor comuniste și muncitorești.
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LA IZVOARELE
FOITEI PARTIDULUI

Am cinstea să fiu membru al 
partidului comunist din anul 1924.

îmi amintesc de un episod încă 
din acei primi ani de existență a 
P.C.R. care vorbește despre lupta 
partidului pentru apărarea intere
selor oamenilor muncii. Era prin 
1928, în timpul alegerilor pen
tru municipiile orășenești. Fiind 
în ilegalitate, partidul și-a de
semnat candidații prin sindica
tele muncitorești. La Iași, comisia 
locală a sindicatelor, al cărei 
secretar eram, a obținut 5 locuri 
în consiliul municipal. îndrumați 
de partid, ne-am început activita
tea în cadrul consiliului, punîn- 
du-ne ca obiectivul cel mai apro
piat satisfacerea unor nevoi acute 
privind construirea de școli și băi 
în cartierele muncitorești, acorda
rea de împrumuturi muncito
rilor spre a-șl putea repara locuin
țele etc. Ni se opuneau însă cu ve
hemență consilierii, reprezentanți 
ai claselor exploatatoare. Ba mai 
mult, ei au căutat să ne înlăture 
pe noi, muncitorii, din consiliu. Or
ganizația locală de partid, deși în 
ilegalitate, a mobilizat atunci mun
citorii din întreprinderile orașu
lui la ședințele publice ale con
siliului municipal. Muncitorii au 
răspuns în masă chemării parti
dului. în aceste condiții, reprezen
tanții burgheziei n-au mai putut 
pune pe ordinea de zi excluderea 
noastră, iar noi am putut în conti
nuare să ne desfășurăm activita
tea, să ne opunem mașina- 
țiunilor prin care se urmărea 
jefuirea poporului. Mi-aduc amin
te că o dată se punea problema 
ridicării de 5 ori a prestațiilor ce 
trebuiau să le plătească muncitorii 
pentru așa-zisa curățenie a orașu
lui. Noi am adus din timp la cu
noștința partidului aceste intenții 
și de îndată au fost formate dele
gații de muncitori, care au mers 
la primar să protesteze. Și am cîș- 
tigat. Prestările n-ău mai fost ur
cate.

Retrăiesc în amintire zilele fur
tunoase ale anilor 1932—33, cînd, 
sub conducerea partidului .comu
nist, muncitorimea lașului s-a 
adunat în jurul Atelierelor Ni- 
colina, înfruntîndu-i pe jandar
mii care încercau să-i evacueze cu 
forța pe ceferiștii aflați în grevă. 
Ce i-a determinat atunci pe mun
citori să urmeze chemarea P.C.R. ? 
Faptul că ei au înțeles și s-au con
vins că numai părtidul comunist 
se ridicase în apărarea intereselor 
lor, greu lovite de politica burghe
ziei, că singur partidul comunist 
îi învăța cum

Ion NICULI
membru de partid din 1924

să lupte cu efiCaci-

tate împotriva acestei politici. 
Partidul a apărut, totodată, în 
ochii maselor largi, ca apărătorul 
intereselor întregului popor, luptă
torul ferm și consecvent pentru 
apărarea drepturilor și libertăți
lor democratice, împotriva politi
cii de fascizare a țării, pentru apă
rarea independenței naționale, 
împotriva încercărilor claselor ex
ploatatoare de a adinei înfeudarea 
țării față de capitalul străin.

Profunda cunoașt.eae a realități
lor din România, a cerințelor dez
voltării ei ca o țară înfloritoare, 
liberă, independentă, și-a găsit o 
strălucită 
partidului 
socialiste.
ziunea și , 
față de politica partidului, succe
sele istorice care au fost obținute 
în toate domeniile de activitate.

Am 
vremurile 
trecut era 
năzuință, 
noastră a 
iectele de 
lui, pe care cu atîta interes și în
suflețire îl așteptăm, ne deschid 
perspective la care în trecutul nu 
prea îndepărtat nici nu puteam nă
dăjdui.

Ca vechi militant al P.C.R. 
aprob din inimă noul proiect de 
Statut care, continuînd tradițiile 
revoluționare ale partidului nostru, 
este menit să le ridice și mai sus, 
potrivit cerințelor epocii mărețe în 
care desăvîfșim construcția socia
listă în patria noastră. O îndatori
re de căpetenie a fiecărui membru 
de partid este de a lupta cu toate 
forțele pentru înfăptuirea politi
cii partidului, a sarcinilor încre
dințate. Mă bucur că s-a făcut 
propunerea ca noi, pensionarii, să 
rămînem, în continuare, în organi
zația de bază din care am făcut 
parte la data pensionării. în felul 
acesta ne vom putea simți mereu 
legați de producție, de tovarășii cu 
care am lucrat, vom putea să le 
transmitem mai ușor experiența 
noastră, să ne ocupăm mai îndea
proape de educarea comunistă a 
tinerei generații.

încrederea maselor în partid im
pune astăzi, ca și în trecut, înalte

întruchipare în politica 
din anii construcției 

Aceasta și explică ade- 
atașamentul poporului

fericirea de a fi apucat 
de azi, cînd ceea ce în 
doar lozincă de luptă, 
s-a înfăptuit în viața 

tuturor și a țării. Pro- 
Directive ale Congresu-

„Brațele" portului Constanța

îndatoriri comuniștilor, care 
buie să fie mereu la înălțimea a- 
cestei încrederi. Proiectul de Sta
tut ce urmează să fie dezbătut și 
aprobat de Congres reflectă grija 
și atenția deosebită pe care parti
dul nostru o acordă calității de 
membru de partid. Din prevederile 
Iul se desprinde clar ce înalte ce
rințe se pun în fața comuniștilor 
în ce privește participarea în mod 
activ la desăvîrșirea construirii 
socialismului, slujirea cu devota
ment a patriei, disciplina în înde
plinirea sarcinilor și directivelor 
trasate, păstrarea ca ochii din cap 
a unității de monolit a rîndurilor 
partidului, ridicarea nivelului po
litic, ideologic și cultural, cinstea, 
omenia. Membrul de partid să știe 
că din momentul intrării în rîndu- 
rile partidului, el nu mai aparține 
numai lui, ci familiei mari a în
tregului partid, că el trebuie să 
lupte pentru a fi la înălțimea ti
tlului pe care îl poartă. Din noul peisaj urbanistic al orașului Gheorghe Gheorghlu-De| Foto i R. Coitln
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Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tănase" 

(grădina „Boema") : Veselie la 171 
(orele 30). Circul de stat : Spectacol 
excepțional (orele 18 șl orele 20).

Orele 8,50 — Gimnastica de învio
rare la domiciliu. 9.00 — Rețeta gos
podinei. 9,30 — Emisiune pentru copil 
și tineretul școlar. 11,00 — Emisiune 
pentru sate. 19,00 — Jurnalul televi
ziunii. 19,20 — Filmul documentar 
„Fluvii suspendate". 19,50 — 30 de 
minute cu Ileana Predescu. 20,20 — 
Filmul „180 de zile in Atlantic". 20,30 
— Țara în ajun de Congres. 20,50 — 
„Bucurie" (concert-spectacol). 22,20 — 
Jurnalul televiziunii (II). In înche
iere : Buletin meteorologic.

CINEMATOGRAF

Mihai NEGULESCU Teodor BALȘ

COLUMNĂ PATRIA
Sînt drumu-acestui rîu care coboară

In iulie și neodihna apei către mare ; 
deasupra cerul, vultur singur, zboară 
cînd îmi întorc curenții spre izvoare.

Columnă vie, țară în amiază, Sînt muntele — și port pe umeri norii
la țărm corăbii luminoase vin albiți de vînturi, codrii beți de lună
și fiecare om te-ntruchipează, de unde vine sunetul viorii.
în fiecare om te-nalți deplin. în timpla mea ecoul lumii sună.

Columnă vie, stîlp al casei noastre 

sub boltă ridicat din lupte mari, 

prin noi străbați cînd te ridici la astre, 

ne porți în vremi și-n dragoste răsări... 

O vară necuprinsă în contururi

Sint cîmpul Bărăganului și fața 
de masă desfăcută pentru cină ; 
la semnul meu ridică dimineața 
această dulce sferă de lumină

cu spic bogat aruncă-n ciocîrlii a soarelui cu care-nconjur cerul.
ca într-un zbor ne-om mistui de-apururi, Sînt țărmul ce lansează-n leagăn marea.
ca într-un glas de fluviu vom trăi. La tropic rătăcind corăbierul

Spre noi balade vom urca din vara îl mingii și-i alung însingurarea...

recoltelor ce-n urmă ne rămîn ;

spre anotimp de slavă trece țara, Olimp și Forum sînt, unde poporul 
Sub stea de purpur solii și-i adună

urmînd Partidul Comunist Român !
Să potrivească in aripă zborul

El ne-a deschis o zare frumuseții, Cu încă-un orizont către comună.
punînd în noi simbol nemuritor

columna fără de sfîrșit, a vieții Sînt cuibul unde pasărea revine ;

a fiecăruia și-a tuturor. destinul meu e-n voi, al vostru,-n mine.

În întîmpinarea

Congresului partidului

Spectacol 
al artiștilor amatori

Cei mai talentați dintre artiștii 
amatori din Capitală, participanți 
la întrecerea cu tema „Slavă parti
dului", au apărut pe scena Teatru
lui de vară „23 August" într-un 
spectacol muzical-coregrafic dat în 
cinstea Congresului partidului. Pe 
scena teatrului și-au demon
strat rînd pe rîhd măiestria 
zeci de dansatori, printre care cei 
ai formațiilor de la uzinele 23 Au
gust, Republica, Grivița Roșie, 
Vulcan, sute de coriști ca aceia 
din formațiile Uzinelor Electro
nica, Direcției regionale C.F.R.- 
București, Clubului finanțe-bănci, 
Ministerului Industriei Ușoare, o 
orchestră de muzică populară 
alcătuită din membri ai mai 
multor tarafuri, formațiile de 
estradă ale Casei de cultură a stu
denților, sindicatului de la Tehno- 
metal, de la Ministerul Transpor
turilor și Telecomunicațiilor, for
mația de dans clasic a Casei raio
nale de cultură 
orchestră simfonică a 
matori din București.

30 Decembrie, o 
artiștilor a-

Expoziții
• Ieri s-a deschis 

organizata în cinstea 
IV-lea Congres 
Comitetul de Stat 
strucții, Arhitectură și Sistemati
zare, în sala din B-dul Magheru 
nr. 34—‘36. Fotografiile, machetele 
și planșele expuse prezintă o ima
gine a dezvoltării construcțiilor și 
a realizărilor din domeniul arhi
tecturii și sistematizării din țara 
noastră. Expoziția fiind perma
nentă, va fi îmbogățită continuu 
cu materiale care să țină la curent 
publicul cu ultimele noutăți din 
aceste domenii de activitate.

★
• La Muzeul de artă al R. 

Române s-a deschis, sîmbătă,

o expoziție 
celui de-al 

al partidului de 
pentru Con-

p. 
o 

expoziție de artă plastică contem
porană. Sînt expuse aproximativ 
200 de lucrări de pictură și sculp
tură realizate în ultimii patru ani 
de artiștii plastici din țara noas
tră.

(Agerpres)

CRONICARI Al ACTUALITĂȚII
Pe ecrane rulează o serie de fil

me din producția recentă a stu
dioului „Alexandru Sahia". în cele 
mai bune dintre ele, faptul de viață, 
munca oamenilor, eroismul coti
dian al constructorilor de pe ma
rile șantiere sînt înfățișate cu acea 
sobră autenticitate ce conferă do
cumentarului puterea de a emo
ționa și convinge.

„Spre cer" (Marele premiu pen
tru filmul de scurt metraj la Festi
valul de la Mamaia) oferă specta
torului, într-un interval de 11 mi
nute, un tablou sintetic, cu virtuți 
de poem, al grandioaselor reali
zări ale constructorilor hidrocen
tralei „Gheorghe Gheorghiu-Dej* 
de pe Argeș. Autorii filmului (re
gia — Titus Mesaroș ; imaginea — 
William Goldgraber) izbutesc să 
spună ceea ce au de spus dispen- 
sîndu-se de cuvinte ; „Spre cer' 
n-are comentariu, demonstrînd ca
pacitatea de expresie, forța de su
gerare a imaginii cinematografice 
prinse „pe viu". Șantierul, cu pro
porțiile lui gigantice, cu viața lui 
trepidantă și cu oamenii lui umple 
ecranul lat, apărîndu-ți — așa cum 
este filmat — ca un simbol al 
triumfului omului în lupta cu natu
ra. Vezi construcțiile înălțîndu-se 
spre cer, și un simplu amănunt îți 
sugerează, dintr-o dată, nu numai 
amploarea întregii lucrări, dar și 
extraordinara acumulare de efor
turi umane și de înțelepciune crea
toare pe caro a implicat-o înfăp
tuirea ei : purtat de o macara u- 
riașă, un autocamion pare o mi
nusculă jucărie în raport cu imen
sitatea șantierului... Făuritorii aces
tui important obiectiv al electrifi
cării sînt prezentați absorbiți de 
munca lor, identiflcîndu-se parcă 
cu construcția ; aparatul de filmat 
nu reliefează nici un portret anu
me, ci conturează un portret co

lectiv al acestei mari familii de oa
meni dîrzi, neînfricați, care sînt 
constructorii, reflectat în roadele 
activității lor. Imaginea are drept 
fundal sonor zgomotele șantieru
lui, ceea ce contribuie la autenti
citatea tabloului înfățișat pe ecran.

Un alt scurt metraj excelent este 
„Oltenii din Oltenia" (distins, de 
asemenea, cu un premiu la Ma
maia). Autorii (regia — Alexandru 
Boiangiu, care semnează și sce
nariul alături de Dumitru Radu 
Popescu ; imaginea — Paul Hol-

trează pe peliculă imagini conclu
dente, oamenii sînt surprinși în mo
mente de încordare dramatică și 
savurînd apoi bucuria răgazului 
bine meritat (episodul cu sondorii, 
de pildă). Dar ceea ce te cucereș
te în primul rînd este tocmai par
titura vorbită a filmului, frînturile 
de dialog și confesiunile eroilor 
săi. Oamenii vorbesc despre 
ei, despre munca și despre 
traiul lor, fără a fi deloc in
timidați, inhibați de prezența celor 
„de la cinematografie' ; și îți face

Pe marginea unor noi
scurt-metraje românești

ban) înfățișează, prin interme
diul cîtorva portrete succinte, 
aspeote semnificative ale vieții 
dintr-o regiune în plină dezvol
tare. Dacă „Spre cer" a de
monstrat că documentarul se 
poate dispensa de comentariul 
vorbit, filmul acesta demonstrează, 
la fel de convingător, că un co
mentariu poate dărui nerv și sub
stanță reportajului cinematografic, 
că-i poate da un plus de autenti
citate — desigur cu condiția de a 
fi scris inspirat și rostit cu natura
lețe. de a se potrivi ca o mănușă 
imaginilor prezentate pe ecran. în- 
soțindu-i pe cineaști, vizităm un 
șantier de locuințe, o schelă pe
trolieră, surprindem un moment al 
bătăliei pentru o recoltă bogată, 
poposim într-o adevărată „fabrică 
de pui". Documentariștii înregis-

o mare plăcere să-i asculți — ur
mărind imaginile sugestive ce se 
perindă pe ecran — pentru că 
ceea ce spun te interesează, și 
pentru că felul în care spun poar
tă adeseori amprenta ascuțimli de 
spirit și a umorului popular, a fi
rescului și a culorii graiului obiș
nuit al omului de pe stradă. Ade
vărul de viață concentrat în „Ol
tenii din Oltenia" te îndeamnă să-i 
treci cu vederea unele pasaje care 
par lungite sau au mai puțină con
sistență. Filmul este luminos, tonic, 
te captivează.

Merită semnalată — ca o expre
sie a preocupărilor înnoitoare ale 
documentariștilor — prezența, prin
tre scurt-metrajele la care ne re
ferim, a două anchete cinemato
grafice pe teme de nemijlocită ac
tualitate. „A cui e vina ?" (regia 
— Florica Holban; imaginea — Gh.

Georgescu), una dintre cele mai 
reușite realizări recente ale Stu
dioului „Alexandru Sahia”, impune 
atenției acest gen cinematografic, 
care ar merita cultivat ca un 
mijloc eficient de abordare a 
temelor educative, cu largă rezo
nanță. Figurînd, și el, în palma
resul „Pelicanului Alb', „A cui e 
vina" este o anchetă socială. Fil
mul pornește de la cîteva cazuri de 
delicvenți minori, pentru a pune în 
dezbaterea opiniei publice proble
ma responsabilității față de fami
lie, față de copii. Cu îndrăzneală 
și răspundere cetățenească, regi
zoarea aduce pe ecran confesiunile 
triste, de o tulburătoare autentici
tate, ale unor copii abandonați, pe 
care le confruntă cu egoismul pă
rinților lor, supuși astfel oprobriului 
public. Fiimul, emoționant și con
vingător, nu are deloc un orizont 
închis, pentru că societatea își a- 
sumă, în zilele noastre, răspunde
rea educării acestor copii, iar ima
ginile prezentate pe ecran sînt, și 
sub acest raport, deosebit de e- 
locvente. Celălalt lilm-anchetă, 
„Mîine începe azi" (regia — Mihai 
Dimitriu, Imaginea Gheorghe Pe
tre), este un film despre tine
rii din zilele noastre, despre 
preocupările și despre aspira
țiile lor, despre problemele lor de 
viață. în centrul discuției — pa
siunea pentru profesiunea aleasă, 
proiectele de viitor și, desigur, dra
gostea. Răspunsurile conturează 
profilul unei generații tinere, cres
cută într-un spirit înaintat și care, 
stăpînă pe viitorul ei, pășește spre 
„mîine" cu optimism și încredere 
în viață. Comunicarea dintre ecran 
și spectatori este însă prejudicia
tă, în cazul de față, îndeosebi din 
pricina lipsei de spontaneitate a 
dialogului; particfpanții la anchetă 
par — cu puține excepții — a in

terpreta niște roluri, în loc să se 
dezvăluie pe ei înșiși, aparițiile lor 
lăsînd să transpară adeseori inten
țiile șl activitatea laborioasă a ci
neastului. Spre deosebire de „A cui 
e vina 7', în „Mîine începe azi* se 
ține într-o măsură insuficientă sea
ma că, mai ales într-o anchetă, 
firescul comportării și al vorbirii 
eroilor este o condiție esențială a 
eficienței, la fel de esențială ca și 
discreția privind participarea, 
„mîna" regizorului.

Reportajul este reprezentat în 
programul acestei săptămînl de 
filmul „Drumul" (regia — Mirel 
Ilieșlu ; imaginea — Tiberiu Olasz). 
Este vorba despre un fapt ieșit din 
comun : transportul unei piese gi
gantice — cîntărind aproape 200 de 
tone — destinată Combinatului si
derurgic „Gheorghe Gheorghiu-Dej' 
de la Galați. Remarcabilă mi s-a 
părut îndeosebi imaginea, felul în 
care sînt surprinse uneori reacțiile 
oamenilor chemați să asigure a- 
cest transport deloc lipsit de mo
mente dificile, dramatice chiar. Fil
mul spune însă mai puțin decît 
și-au propus (sau credem că și-au 
propus) autorii, expresivitatea ima
ginii și chiar „atmosfera" viu su
gerată de banda sonoră se arată 
a nu fi întotdeauna suficiente pen
tru a da substanță unui scurt-me- 
traj. Este o constatare pe care o 
prilejuiește de altminteri, și mult 
mai accentuat, documentarul „La 
cel mai înalt nivel" (regia Pavel 
Constantinescu ; imaginea — Carol 
Kovăcs). Sîntem invitați să vizităm 
uzina de mașini-unelte și agregate 
„București", întreprindere nouă, do
tată cu instalații ultramoderne. As
pectul uzinei, înalta tehnicitate a 
utilajului ei — totul filmat din un
ghiuri interesante — ne impresio
nează, dar așteptam ca filmul 
să ne ofere mai mult decît o 
simplă ilustrare a acestor reali
tăți, iar subiectul se preta și 
obliga chiar la o dezvoltare 
mai cuprinzătoare.

Agrementat de comentariul sobru 
și la obiect scris de Radu Tudo- 
ran, „180 de zile In Atlantic* (au

tor — Ion Bîrsan) oferă spectatori
lor o imagine plină de prospețime 
și de culoare a vieții, a muncii e- 
chipajului de pe traulerul Galați. 
Registrul tematic al documentare
lor acestei săptămîni este comple
tat de filmele „Elevul de serviciu” 
(regia — Paul Orza; imaginea Paul 
Holban) — o prezentare a 
tradițiilor și a dezvoltării învăță- 
mîntului nostru agrozootehnic, 
„Bun gust... gust bun" (regia — I. 
Moscu; imaginea — Carol Kovăcs)
— care înfățișează, cu un comenta
riu sugestiv, realizări din dome
niul producției bunurilor de larg 
consum, reflectate în Expoziția e- 
conomiei naționale și „Melodiile 
străzii" (scenariul și regia — P. Țu- 
țuleasa ; imaginea — Vasile Nlțu)
— peliculă consacrată noilor con
strucții de pe Calea Griviței.

Am păstrat pentru încheiere 
menționarea prezenței în actuali
tate a documentariștilor televiziu
nii. Ei au oferit telespectatorilor, 
cu o operativitate exemplară, un 
film remarcabil — „Bună diminea
ța, aluminiu" — o adevărată călă
torie documentară pe itinera- 
riul bauxită — alumină — alumi
niu, celebrînd nașterea unei ra
muri noi a metalurgiei noastre ne
feroase : industria aluminiului. 
„Premiera" acestui film (redactor— 
Nicolae Holban ; imaginea — Vir
gil Cojocaru) a avut loc la cî
teva ore după intrarea în func
țiune a Uzinei de aluminiu de 
la Slatina, obiectiv important 
al industrializării socialiste.

Evident, aceste însemnări n-au 
epuizat tot ce merita a fi spus pe 
marginea filmelor de scurt-m.etra; 
prezentate în premieră pe ecranele 
cinematografelor noastre. în pofida 
inegalităților dintre ele, aceste rea
lizări ale studioului „Alexandru Sa
hia* — ca și producțiile televiziu
nii — îndreptățesc, în ansamblul 
lor, prestigiul de care se bucură 
filmul documentar românesc, reflec
tă munca unor cineaști talentați, 
cronicari consecvenți și pasionați 
ai actualității.

D. COSTIN

LALEAUA NEAGRA — film pentru 
ecran panoramic: Patria (completare : 
A cui e vina) — 9; 11,30; 14; 18,30; 19; 
21,30. INTILNIRE LA ISCHIA — cine
mascop: Republica (completare: SPRE 
CER — 8,30; 10,45; 13,15; 16; 18,45,21,15, 
București (completare : Elevul de 
serviciu) — 9,15; 11,30; 14; 16,30; 19;
21,15, Arenele Libertății (completare : 
O călătorie spre inima Reșlțel) — 
Parcul Libertății — orele 20,30, Gră
dina „Progresul" (completare : Elevul 
de serviciu) — str. Ion Vldu nr. 5 — 
orele 20,30, Excelsior (completare : 
Melodiile străzii — cinemascop) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30, Grivița (com
pletare : Melodiile străzii — cinema
scop) — 10; 12,30; 15; 17,30; 20, Mo
dern (completare : O călătorie spre 
inima Reșlțel) — 9: 11.30; 14; 16,30; 19;
21.30. UN LUCRU FĂCUT LA TIMP ; 
Luceafărul (completare : Elevul de 
serviciu) —9,30; 11,45; 15; 16,15; 18,'»; 
20,45, Festival (completare : A cui e 
vina) — 9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45: 
21,15; la grădihă — Pasajul „Eforie"
— orele 20,30, Expoziție (completare:
A cui e vina' — Piața Scînteii — 
orele 20,30, Feroviar (completare: 
A cui e vina: — 9; 11,30; 14;
16,30; 19; 21,30). CIOCIARA — cinema
scop : Carpațl — 10; 12; 14; 16; 18,15: 
20,30; CUM SE REUȘEȘTE IN 
DRAGOSTE ; Capitol (completare : 
Mîine începe azi) — 9; 11,30; 14; 18,30; 
19; 21,15; la grădină — orele 20,30, 
Floreasca (completare : Caii arabi) — 
11; 14; 16; 18,15; 20,30, Flamura (com
pletare : 180 de zile în Atlantic) — 
10; 12,15; 16; 18,15; 20,30. WINNETOU — 
cinemascop : victoria (completare : 
Drumul) — 9; 11,15: 13,30; 18; 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 — 
10; 18,45: 18: 20.15. Grădina „Tomis" 
(completare ; Sport nr. 3/1985) — Ca
lea Văcărești nr. 21 — orele 20,45. 
DE DOI BANI VIOLETE : Union 
(completare : La cel mai înalt nivel)
— 11; 15.30: 18; 20,30. PROGRAM PEN
TRU COPII : Doina (orele 10 dimi
neața). UMBRELELE DIN CHER
BOURG t Doina — 11,30; 13,43; 16;
18,15; 20,30. UN SURIS IN PLINA 
VARA : Grădina „Doina" (Str. Doam
nei nr. 9) — orele 20.30. OLTENII 
din oltenia — melodiile stră
zii — LA CEL MAI ÎNALT NIVEL — 
180 DE ZILE IN ATLANTIC — SPORT 
NR. 3/1065 : Timpuri Noi — 10—21 în 
continuare NUNTA CU PERIPEȚII : 
Ciulești (completare : Millie începe 
azi) — 16; 20,30. LA PATRU PAȘI DE 
INFINIT : Ciulești — orele 18,15. 
ARENA CIRCULUI; cultural (com
pletare : Plctîrtd natura) — 16; 18,15;
20.30. FIUL CĂPITANULUI BLOOD
— cinemascop : înfrățirea între po
poare (completare : Bun gust... gust 
bun) 11,30: 15,45. Miorița (comple
tare : O călătorie spre inima Reșlței)
— 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
PĂDUREA SPINZURATILOR - cine
mascop (ambele serii) : înfrățirea 
între popoare — orele 18. ClND MAR
TIN AVEA 14 ANI i Dacia (comple
tare ; Pfonietia nr. 3/1965) — 9,15—21 
în continuare. Neamul șoima- 
REȘtILOR — cinemascop (ambele 
serii) : Buzeștl (completare : șopîrle)
— 10; 15,30; 18,30; la grădină — orele
20.30. Popular (completare ; Laminorul
de țevi) — 10,30; 18,13; 19,30. BĂDĂ
RĂNII : Bucegl (Completare : La ho
tarul a două lumi) — 10; 12,15; 16; 
18,30; la grădină — orele 20,30. SPRE 
CULMI : unirea — 16; 18,19; la gră
dină — orele 20,30, Colentina — 12; 
15 î 17; 19; 21; la grădină — orele 20,30. 
SĂRITURĂ in ÎNTUNERIC i Tomis 
(completare ; sport nr. 3/1965) — 9,30; 
11,45; 14; 16,30; 18 45, Volga (comple
tare I 180 de zile în Atlantic) — 9,45; 
12; 14,15; 16,30: 18,45; 21. DOI BĂIET! 
CA PUNEA CALDA : Vltan (comple
tare : Oltenii din Oltenia) — 16; 18; 
20. SCARAMOUCHE — cinemascop : 
Munca (completare ; Acolo unde Car- 
pații întîlnesc Dunărea — cinema
scop — 10,30; 14, 16,30; 19; 21,15.
HOCHEIȘTÎI — cinemascop ; Arta 
(completare ; Soare în sticlă) — 16;
18.30. ROȘU ȘI NEGRU — ambele serii:
Moșilor — 16,30; 19,13; la grădină — 
orele 20,30. IANOȘIK — cinemascop 
(ambele serii) ; Cosmos — 16,15; 19,45. 
ANIMALELE : Viitorul (completare : 
Sport nr. 3/1965) — 16; 18,15; 20,30,
Rahova (completare : Trei grăsuni) — 
10,30; 15,30; 18; la grădină — Orele
20.30. FEMEIA NECUNOSCUTĂ : Sta
dionul ,,Dinamo" (completare : La cel 
mai înalt nivel) — Șos. Ștefan cel 
Mare — orele 20,30 Melodia (comple
tare : La cel mai înalt nivel) — 9,45: 
12,30; 15,30; 18,15; 21,15. MICUL
PESCAR — cinemascop : Progresul
— 15,30; 18; 20,15, OLIVER TWIST : 
Lira — 15; 17,15; 19,30; la grădină — 
orele 20,30, Pacea — 16; 18,15; 20,30. 
SPĂRGĂTORUL — cinemascop : Gră
dina „Vitan" (Calea Dudești) — orele
20.30. REGINA CINTECELOR : Gră
dina „Progresul-Parc" (Piața Liber
tății) — orele 20,30. BUFONUL RE
GELUI : Grădina „Arta" (Calea Călă
rași nr. 153) — orele 20,15. AMERICA, 
AMERICA (ambele serii) : Drumul 
Sării (completare : Locuința) — 11; 
16; 19,30. ASTA-I TOT CE S-A IN-. 
TIMPLAT : Ferentari (completare : 
Zilele Sighișoarei) — 10,30; 16; 18,15:
20.30. PROCESUL MAIMUȚELOR : 
CotrOcenl — 10.30; 15,30; 18; 20,30.

. Curn ,e vremea
Ieri în țară : Vremea a fost fru

moasă și călduroasă, exceptînd Mol
dova și nord-vestul Ardealului, unde 
a fost instabilă, cu cerul variabil și 
cu averse de ploaie însoțite de des
cărcări electrice. Vîntul a suflat în 
general slab,' cu intensificări trecă
toare. Temperatura aerului la ora 14 
era cuprinsă între 35 grade la Băi- 
leștl șl Turnu Măgurele șl 20 grade 
la Topllța. In București : Vremea a 
fost frumoasă, șl călduroasă, cu ce
rul senin

Timpul probabil pentru zilele de 
19, 20 și 21 iulie. In țară : vreme in
stabilă. cu cerul variabil. înnorări 
mai accentuate se vor produce în 
vestul șl nord-vestul țării, unde vor 
cădea averse de ploaie însoțite de 
descărcări electrice. în rest averse 
Izolate. Vint slab cu intensificări 
temporare, predominînd din sectorul 
vestic. Temperatura în scădere. Mi
nimele vor fi cuprinse între 6 șl 16 
grade, iar maximele Intre 19 și 29 
grade. In București : vremea se 
menține călduroasă.
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Sosirea unor delegații ale partidelor comuniste 
și muncitorești la Congresul al IV-lea al P.M.R.

TELEGRAME Parafarea unui Acord

Delegația Partidului Comunist 
din Finlanda

Din partea Partidului Comunist 
din Finlanda a sosit o delegație din 
care tac parte Hertta Kuusinen, 
membru al Biroului Politic al C.C, 
al, P.C. din Finlanda, Urho Jokinen, 
^ .embru al secretariatului C.C. al 

CC. din Finlanda.

Membrii delegației au fost pri
miți de tovarășii Alexandru Dră- 
ghici, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., Avram Buna- 
ciu, Mlhai Suder, Teodor Mari
nescu, de activiști de partid.

Delegația Partidului
Sîmbâtă după-amiază a sosit în 

Capitală o delegație a Partidului 
Comunist Libanez.

Pe aeroport, delegația a fost în-

Comunist Libanez
tîrttpinată de tovarășii Ilie Verdeț, 
secretar al C.C. al P.M.R., Ion 
Cușmă, Vasile MateOscu, Aurel 
Vijoli, de activiști de partid.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Române, 
Chivu Stoica, a trimis președinte
lui Irakului, Mareșal Abdul Sa
lam Mohammed Aref, o telegramă 
de felicitare cu ocazia zilei națio
nale a Irakului.

★

în răspunsul său la telegrama 
ce i-a fost adresată de tovarășul 
Chivu Stoica, președintele Consi
liului de Stat al R. P. Române, 
Gregoire Kayibanda, președintele 
Republicii Ruanda, mulțumește 
pentru felicitările transmise cu o-

Președintele Irakului, Mareșal 
Abdul Salam Mohammed Aref, a 
adresat președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Româ
ne, Chivu Stoica, o telegramă prin 
care mulțumește pentru felicitări
le exprimate.

★

cazia zilei naționale a țării sale, 
adresînd totodată președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Române și poporului ro
mân urări de fericire și prosperi
tate.

Delegația Partidului Democrat
din Guineea

Delegația Partidului Comunist 
din Columbia

Partidul Democrat din Guineea 
are ca delegat pe Camara Maurice, 
ambasadorul Guineei la Moscova.

în întîmpinarea sa au venit to
varășii Anton Moisescu, Mihai Su
der și activiști de partid.

Depunerea unor coroane de flori 
de către delegația P. C. U. S,

Delegația Partidului Comunist 
din Columbia este alcătuită din 
Hernando Hurtado, membru în 
Comitetul Executiv Central al P.C. 
din Columbia, Jose Cardona Hoyos 
și Arnaldo Dominguez Oviedo,

membri ai C.C. al P.C. din Co
lumbia.

La aeroport au fost prezenți pen
tru a-i întîmpina tovarășii Gheor- 
ghe Necula, Constantin Scarlat, 
Barbu Zaharescu și activiști de 
partid.

Delegația Partidului Muncii 
din Guatemala

Partidul Muncii din Guatemala 
este reprezentat de Jose Manuel 
Fortuny, membru al Comitetului 
Central.

La aeroport, oaspetele a fost în- 
tîmpinat de tovarășii Vasile Pati- 
lineț, Constantin Scarlat, Barbu 
Zaharescu, de activiști de partid.

Sîmbătă seara, delegația Parti
dului Comunist al Uniunii Sovie
tice, în frunte cu Leonid Brejnev, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.Ș., 
a depus coroane de flori la 
Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism, la Monu
mentul eroilor patriei și la Monu
mentul eroilor sovietici.

La depunerea coroanelor au

participat tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ro
mâne, membri ai C.C. al P.M.R., 
activiști de partid, reprezentanți 
al Comitetului executiv al Sfatu
lui Popular al Capitalei.

Au fost prezenți membri ai am
basadei Uniunii Sovietice în Bucu
rești. (Agerpres)

comercial de durată
între R. P. Română 

și Republica Austria
în urma discuțiilor purtate în

tre 9 iunie și 17 iulie la Viena, 9 
fost parafat la 17 iulie 1965 un 
nou Acord comercial de durată, 
valabil de la 1 ianuarie 1966 la 31 
decembrie 1970, între R. P. Ro
mână și Republica Austria.

Acordul urmează a fi semnat 
ulterior de către ministrul comer
țului exterior al țării noastre și 
ministrul federal pentru comerț 
și reconstrucție al Austriei.

Ca urmare a celor convenite, 
schimburile comerciale dintre cele 
două țări se Vor dezvolta în con
tinuare. (Agerpres)

INFORMAȚII

Delegația Partidului Comunist 
din Irak

Naji Mahawi și Fadil Bassem, 
membri ai C.C. al P.C. din Irak, 
alcătuiesc delegația care repre
zintă Partidul Comunist din 
Irak la cel de-al IV-lea Congres al 
P.M.R.

Oaspeții au fost primiți la sosire 
de tovarășii Ion Păs, Teodor Ma
rinescu, Barbu Zaharescu, de ac
tiviști de partid.

Delegația Partidului Comunist 
din Marea Britanie

Partidul Comunist din Marea 
Britanie este reprezentat de James 
Reid, membru al Biroului Politic 
al Comitetului Executiv al parti
dului.

în întîmpinarea sa au venit to
varășii Leonte Răutu, membru su
pleant ai Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.M.R., Ion Pas și ac
tiviști de partid.

Delegația Partidului Comunist 
din Venezuela

Eduardo Gallegos Mancera, 
membru al Biroului Politic, și 
Francisco Mieres, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
din Venezuela, alcătuiesc delega
ția Partidului Comunist din Vene
zuela la cel de-al IV-lea Congres 
al P.M.R.

La sosire, membrii delegației au 
fost întîmpinați de tovarășii Ale
xandru Drăghici, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., 
Ștefan Voitec, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
Manea Mănescu, Cornel Onescu, 
Elvira Cincă, de activiști de partid.

Delegația Partidului Comunist 
din Danemarca

Din delegația Partidului Comu
nist din Danemarca fac parte Ge- 
lius Lund și Niels Klitgard, membri 
ai C.C.al Partidului Comunist din 
Danemarca.

în întîmpinarea lor au venit to
varășii Alexa Augustin, Simlon 
Bughici, Maria Ciocan și activiști 
de partid.

Delegația Partidului Comunist
Portughez

Partidul Comunist Portughez are 
ca delegat pe Manuel Rodrigues da 
Silva, membru al secretariatului 
C.C. al P.C. Portughez.

La sosire, el a fost primit de 
tovarășii Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.M.R., Janos Fazekaș, Cor
nel Onescu, de activiști de partid.

Delegația Partidului Comunist 
din Spania

Delegația Partidului Comunist 
din Spania este alcătuită din An
tonio Mije, membru ai Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C. din Spania, și Horacio F. In- 
guanzo, membru al C.C. al P. C. 
din Spania.

Membrii delegației au fort în
tîmpinați de tovarășii Mlhai Dalea, 
secretar al C.C. al P.M.R,, Janos 
Fazekaș, Elvira Cincă, Teodor Ma
rinescu, de activiști de partid.

Delegația Partidului Comunist 
din Turcia

Partidul Comunist din Turcia 
este reprezentat de primul-secretar 
al C.C. al partidului, Yakub De- 
mir.

în întîmpinarea sa au venit to

varășii Alexandru Bîrlădeanu, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., Simion Bughici, Gheor- 
ghe Hossu și Anton Moisescu 
și activiști de partid.

Delegația Partidului Comunist Sirian
Delegația Partidului Comunist 

Sirian este formată din Haled 
Bagdaș, secretar general al parti
dului, și Ibrahim Bakri, membru 
al Biroului Politic al Partidului 
Comunist Sirian.

Oaspeții au fost primiți de to

varășii Alexandru Bîrlădeanu 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., Petre Blajovici, 
Ion Popescu-Puțuri, Alexandru 
Sencovici, Barbu Zaharescu, de 
activiști de partid.

Delegația Partidului Comunist 
din Bolivia

Delegația Partidului Comunist 
din Bolivia are în frunte pe Jorge 
Kolle, membru al Secretariatului și 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
din Bolivia.

La sosire, erau de față tovarășii

Petre Borilă, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., Paul Ni- 
culescu-Mizil, secretar al C.C. al 
P.M.R., Cornel Onescu, Vasile Ma- 
teescu, Barbu Zaharescu și acti
viști de partid.

Delegația Partidului Comunist 
din Chile

Din partea Partidului Comunist 
din Chile au sosit Virginia Gon
zales, membru al C.C. al P.C. din 
Chile, și Graciela Arabena, mem
bră a Comisiei naționale de femei.

Pe aeroport erau prezenți tova
rășii Petre Lupu, Constantin Scar
lat, Vasile Mateescu și activiști de 
partid.

Vizitele delegațiilor unor partide 
comuniste si muncitorești

■I ri

Delegația Partidului
Din delegația Partidului Comu

nist Marocan fac parte Layachi 
Abdallah, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C. 
Marocan, și Fassi Ornat, membru 
al C.C, al P.C. Marocan.

Delegația Partidului
Delegația Partidului Comunist 

Francez, sosită sîmbătă seara în 
Capitală, este alcătuită din Jean
nette Thorez Vermeersch, mem
bru al Biroului Politic ăl C.C. al 
P.C. Francez, Raymond Dumont și 
Roger Leclerc, membri supleanți 
ai C.C. al P.C. Francez.

Comunist Marocan
în întîmpinarea oaspeților au 

venit tovarășii Dumitru Coliu, 
membru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., Petre Blajo
vici, Ludovic Csupor, Ene Țurcanu 
și activiști de partid.

Comunist Francez
Pe aeroport, oaspeții au fost în

tîmpinați de tovarășii Alexandru 
Bîrlădeanu, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., Mihail 
Florescu, Constanța Crăciun,- Ște
fan Voicu, Vasile Malinski, de acti
viști de partid.

Delegațiile unor partide comu
niste și muncitorești invitate la lu
crările celui de-al IV-lea Congres 
al P.M.R. au făcut o serie de vizite 
în Capitală și în țară.

Astfel, delegațiile Partidului Co
munist din Suedia, Partidului Co
munist italian, Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam și Partidului 
Comunist din Indonezia au vizitat 
noile cartiere de locuințe și con

strucții soclal-culturale din Capi
tală.

Delegațiile Partidului Comunist 
din Argentina, Partidului Comunist 
din Spania, Partidului Comunist 
din Uruguay, Partidului Comunist 
din Suedia și Partidului Muncii 
din Elveția au vizitat rafinăria de 
la Brazi, localități de pe Valea 
Prahovei și Muzeul Doftana.

(Agerpres)

Sîmbătă dimineața s-a înapoiat 
în Capitală, venind de la Helsinki, 
delegația Mișcării pentru pace din 
R. P. Română condusă de acad. 
Athanase Joja, președintele Comi
tetului național pentru apărarea 
păcii din R. P. Română, care a 
participat la lucrările Congresului 
mondial pentru pace, independență 
națională și dezarmare generală.

(Agerpres)

Cu toate 
angajamentele 
îndeplinite

(Urmare din pag. I-a)

Delegația Partidului Comunist 
din Olanda

Din partea Partidului Comunist 
din Olanda a sosit Hanna Van 
Ommereen Averinck, membru al 
C.C. al P.C. din Olanda, membru 
în Senat.

Oaspetele a fost întîmpinat de

tovarășii Alexandru Bîrlădeanu, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., Constanța Crăciun, 
Gheorghe Necula, Elvira Cincă, de 
activiști de partid.

Delegația Partidului Comunist 
din Belgia

Partidul Comunist din Belgia 
este reprezentat prin Jean Terfve, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. din Belgia.

Pe aeroport, oaspetele a fost în

tîmpinat de tovarășii Ștefan Voi
tec, membru supleant al Biroului 
Politic- al C.C. al P.M.R., Vasile 
Lixandru, Costin Nădejde, de acti
viști de partid.

Delegația Partidului Socialist Unit 
din Islanda

Delegația Partidului Socialist 
Unit din Islanda este formată din 
Kjartan Olafsson, președintele C.C. 
al P.S.U. din Islanda, și Magnus 
Torfl Olafsson, membru al C.C. al 
P.S.U. din Islanda.

Oaspeții au fost întîmpinați de 
tovarășii Ilie Verdeț, secretar al 
C.C. al P.M.R., Alexa Augustin, 
Maria Ciocan, Nlcolae Gheorghiu, 
de activiști de partid.

Delegația Partidului Popular 
al Convenției din Ghana

Partidul Popular al Convenției 
din Ghana este reprezentat de 
Paul Tagoe, membru al Comite
tului de conducere al Partidului 
Popular al Convenției din Ghana, 
ministru de stat, prim-secretar 
parlamentar, Z. A. Eddy-Cokra, 
organizatorul regiunii din nord al 
Partidului Popular al Convenției 
din Ghana, Okyerefo Appiah, se
cretar adjunct al Comitetului or
ganizatoric al Comitetului națio

nal al Partidului Popular al 
Convenției din Ghana, și Marga
ret Aboagye, membru executiv al 
Consiliului național al femeilor 
din Ghana, secretară a Secreta
riatului național al Consiliului 
național al femeilor din Ghana.

Pe aeroport, oaspeții au fost în
tîmpinați de tovarășii Ion Cosma, 
Gheorghe Cioară, Teodor Mari
nescu, de activiști de partid.

Delegația Partidului Comunist 
din Canada

Partidul Comunist din Canada 
este reprezentat de Bruce Magnu
son, membru al Comitetului Exe
cutiv Național al Partidului.

La sosire, oaspetele a fost în

tîmpinat de tovarășii Ilie Verdeț, 
secretar al C.C. al P.M.R;, Costin 
Nădejde, Aurel Vijoli, de activiști 
de partid.

Delegația Partidului Comunist 
din Austria

Din delegația Partidului Comu
nist din Austria fac parte Friedl 
Fiirnberg, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P. C. din 
Austria, și Anton Eder, membru 
al C.C. al P. C. din Austria.

Pe aeroport, membrii delegației

au fost întîmpinați de tovarășii 
Emil Bodnaraș, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R., Mihai 
Burcă, Ludovic Csupor, Petre 
Lupu, Elena Lascu, Aurel Vijoli, 
de activiști de partid.

(Agerpres)

Hotărîți să îndeplinească în 
cît măi buhe condiții planul de 
investiții pe acest an, construe- : 
torii "și mentorii de pe ntimeroa-' 
se șantiere au intensificat ritmul 
lucrărilor, ■ raportînd partidului 
în ultimele săptămîni darea în 
funcțiune sau intrarea în probe 
tehnologice a. unor importanțe 
obiective industriale ale planu
lui șesenal. Au intrat în produc
ție complexele miniere dă la Le
șul Ursului și Moldova Nouă, U- 
zina de’ aluminiu de la Slatina, 
fabrica de mobilă de la C.I.L. 
Sighetul Marmației, fabrica de 
produse de panificație „Titan"- 
București și altele.

Totodată, au început probele 
tehnologice la Fabrica de acid 
sulfuric- și; instalațiile de pre
lucrare a concentratelor- de 
zinc .și -plumb în furnal de 
la Copșa Mică, și la Fabrica de 
furnire de la C.I.L. Tr. Severin. 
Constructorii de locuințe din-tr-o 
serie de regiuni ale țării au dat 
în folosință un număr important 
de apartamente.

O intensă activitate desfășoară 
în aceste zile oamenii muncii din 
agricultură, antrenați în bătălia 
pentru strîngerea cerealelor la 
timp și fără pierderi. Cele mai 
mari suprafețe au fost recoltate 
de gospodăriile agricole de stat 
și cooperativele agricole de pro
ducție din regiunile Galați, Bucu
rești, Ploiești și Oltenia. Dînd 
viață angajamentelor luate în în
trecerea socialistă, mecanizatorii 
din G.A.S. și S.M.T. grăbesc în 
aceste zile ritmul secerișului, în- 
cît întreaga cantitate de cereale 
să ajungă în timpul cel mai scurt 
din lan în hambare.

întrecerea în cinstea Congre
sului a constituit terenul fertil 
pentru manifestarea viguroasă a 
inițiativei și activității creatoare 
a oamenilor muncii. Au apărut 
și s-au extins larg acțiuni valo
roase care exprimă abnegația și 
devotamentul cu care clasa noa
stră muncitoare înfăptuiește pla
nurile inițiate de partid. Orga
nele și organizațiile de partid au 
stimulat puternic inițiativa și 
spiritul inovator al muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor, și-au 
afirmat o competență sporită în 
conducerea activității economice.

Activitatea rodnică, multilate
rală, pentru îndeplinirea planu
lui șl angajamentelor luate în în
tîmpinarea Congresului partidu
lui a sporit marile realizări ale 
poporului nostru în înfăptuirea 
prevederilor planului șesenal, a 
îmbogățit experiența colective
lor de muncitori, ingineri și teh
nicieni din întreprinderi. Aceas
tă experiență trebuie dezvoltată 
mai departe, valorificată din plin 
și pusă la temelia unor noi suc
cese viitoare, prin grija organe
lor și organizațiilor de partid, a 
organizațiilor sindicale. Să nu se 
uite nici o clipă că angajamen
tele luate de colectivele între
prinderilor în cinstea Congresu
lui partidului se referă la între
gul an — și, ca atare, întrecerea 
se cere continuată cu aceeași în
suflețire, orientînd-o spre înde
plinirea obiectivelor esențiale ale 
planului pe 1965.

Optimismul, deplina încredere 
în viitor, hotărîrea nestrămutată 
de a dezvolta necontenit econo
mia națională, de a ridica țara, 
sub conducerea înțeleaptă a par
tidului, spre noi culmi ale pro
gresului și civilizației — iată 
sentimentele cu care clasa mun

citoare, țărănimea și intelectua
litatea întîmpină Congresul. Strîn- 
gîndu-și mai puternic rîndu- 
rile în jurul partidului, al condu
cerii sale, întregul nostru popor 
își îndreaptă gîndurile sale pline 
de dragoste fierbinte față de 
partidul comuniștilor spre sala 
Congresului, unde cei mai devo
tați fii ai săi vor da glas hotă- 
rîrii lui neclintite de a-și consa
cra toate forțele și capacitatea 
creatoare înfăptuirii mărețului 
program al înfloririi patriei noas
tre socialiste și ridicării bună
stării celor ce muncesc.

Plinea de azi 
și de miine

(Urmare din pag. I-a)

A recolta la timp și fără pierderi 
nu este o lozincă formală, o che
mare pe care să le-o arunce celor
lalți din mers, iar ei să stea liniș
tiți la umbră, ci finalul unor efor
turi de luni de zile, un examen ce 
se repetă în fiecare miez de vară 
și de fiecare dată, cu noi cerințe, 
cu mai multă exigență.

Evident, cînd te simți bine pre
gătit, cînd te știi tare pe picioa
rele tale oricît ar fi de greu acest 
examen, oricît de multă sudoare 
ar curge de pe tine, ești fericit. Am 
citit această fericire pe fețele tu
turor celor pe care i-am cunoscut, 
în mijlocul tarlalelor gospodăriei 
de stat din Sălcuța. Din cele patru 
sute de hectare cu grîu recoltate, 
media de pe fiecare hectar a ieșit 
la 3 200 kg. Restul suprafeței pro
mite cam tot pe atîta. Un motiv 
mai bun ca ăsta pentru bună dis
poziție nici că se poate.

Să fie un noroc cu care i-a bla
goslovit natura ? Punîndu-le a- 
ceastă întrebare, Alexandru și 
Bîscoveanu rîd. Nu, nu este un 
noroc, ci rezultatul unei munci 
perseverente și tenace duse toc
mai împotriva unor condiții nefa
vorabile create de natură. Pe te
renurile de aci nu se află o palmă 
de cernoziom măcar ; numai brun 
roșcat de pădure, podzol și aluviu
ne. în istoria acestei unități au 
fost și ani cînd producții de 1 400 
kg grîu și 1500 kg porumb la 
hectar erau socotite mulțumitoare. 
E drept însă că pe atunci inter
venția omului, a specialistului în
deosebi, era cu mult mai mică, 
baza materială necesară unei a- 
griculturi moderne, mai săracă. 
Adevărata ofensivă a început în 
1962 Armele acesteia erau dintre 
cele obișnuite în practica ingine
rească : amendamente calcaroa- 
se, îngrășăminte chimice și natura
le ; pe ici, pe colo, cite un petec de 
pămmt mai însetat adăpat cu apa 
cîtorva izvoare. Nimic din ceea ce 
s-a aplicat la G.A.S. Sălcuța nu 
poate fi considerat metodă origi
nală, invenție proprie. în schimb, 
nimic din ceea ce prevede agroteh
nica înaintată n-a fost și nu este 
lăsat de o parte, neglijat. Așa se 
face că în ultimii trei ani gospo
dăria de stat Sălcuța, a cărei su
prafață arabilă totală nu ajunge la
2 300 ha, a adus în hambarul țării 
1 593 vagoane de grîu și porumb.

— Dar în acest an ?
Inginerul Bîscoveanu, rezemat de 

latura unui autocamion în care se 
încarcă sacii, face un calcul pe o 
margine de ziar.

— Grîu vom trimite statului 250 
de vagoane. Iar porumb, uitați-vă 
cum arată. Vom realiza planul de
3 500 kg boabe la hectar.

îl ascultam pe Bîscoveanu des
lușind siguranța și încrederea din 
cuvintele lui și mă gîndeam cîtă 
trăinicie stă la baza sarcinilor, nu 
mici, sau ușoare, pe care proiectul 
de Directive le pune în fața gos
podăriilor agricole de stat pentru

următorii cinci ani, trăinicie izvo- 
rită din experiența adunată pînă 
acum, din ceea ce s-a dovedit că 
am fost în stare să realizăm. . .

Printre „picături" am izbutit să 
discutăm cu vreo cîțiva dintre me
canizatori, bineînțeles numai în 
măsura în care au putut fi înlo- 
cuiți.

Dragomir, 33 de ani. Lucrează 
ca tractorist din 1950 : „De mic lă
sam vaca în cîmp și unde dam cu 
ochii de un tractor nu mă dezli
peam de el. Aici am învățat me
seria. îmi place să lucrez în aer 
liber. Tractoristul nu înseamnă 
doar să conducă mașina, ci să fie 
în primul rînd om. Să aibă grijă 
de bunul statului, să nu-aducă pa
gube. Pe viitor partidul ne cere, 
nouă mecanizatorilor, să dăm cel 
mai mare exemplu, să muncim și 
mai bine". Nae I. Radu de 38 de 
ani. A învățat șoferia în armată, 
a lucrat un timp pe betoniere la 
construcția de drumuri și vreo 
doi ani ca montator de locomoti
ve la depoul C.F.R. însă l-a tras 
ața către sat. Din 1953, s-a urcat 
pe tractor.

„Așa m-am legat de meseria asta 
că și duminica cînd stau acasă, 
parcă-mi lipsește ceva. Trebuie s-o 
iubești, că asta e baza pîinii. în 
meseria noastră, totul depinde de 
felul cum îți îngrijești mașina."

Am redat cuvintele așa cum 
ne-au fost spuse într-o recentă zi 
fierbinte de vară, cînd se culegea 
de pe cîmpuri rodul îmbelșugat al 
muncii — pîinea.

GALAȚI - 
prima regiune 
cu recoltatul 
terminat

(Urmare din pag. I-a)

Cadrele tehnice au fost perma
nent la datorie, verificînd solă cu 
solă și stabilind timpul cel mai 
bun de începere a recoltatului. De 
asemenea, s-a organizat periodic 
mișcarea mașinilor, deplasîndu-le 
acolo unde era cea mai mare ne
voie de ele. Astfel, în primele zile 
ale recoltării, S.M.T.-urile din nor
dul regiunii au trimis combinele 
în raioanele Brăila și Făurei, ca 
apoi, cînd aici secerișul s-a apro
piat de sfîrșit,, mașinile să fie de
plasate în raioanele Bujor, Foc
șani și Paneiu. Ploile și vî-ntul au 
făcut ca pe o suprafață de peste 
65 000 ha să nu poată fi folosite 
combinele. Aceasta nu a constituit 
o piedică în calea strîngerii la timp 
a, recoltei din acest an. Peste tot. 
țăranii cooperatori au participat 
în număr mare la recoltatul griu
lui cu coasa. Numai în raionul 
Bujor la secerat au participat zil
nic peste 15 000 de cosași. Ca ur
mare a muncii harnice a coopera
torilor și a mecanizatorilor și a 
bunei organizări, raionul Făurei 
a terminat recoltatul griului în 11 
zile, raionul Brăila în 12 zile, ia) 
celelalte raioane în 13 și 14 zile.

Aplicînd pe scară largă comple
xul de măsuri agrotehnice, nume 
roase cooperative agricole de pro
ducție, printre care cele din co 
munele Ianca, Mircea Vodă, Tă- 
taru, Batogu, Chiscani, Cazasu. 
Tudor Vladimirescu, au obținut 
producții medii de peste 3 000 kg 
grîu la hectar.

în prezent, oamenii muncii de 
pe ogoarele regiunii Galați dau 
zor cu treieratul, arăturile de vară 
însămînțarea plantelor furajere în 
cultură dublă și pregătirea temei
nică a strîngerii recoltei din toam
na acestui an.
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După întrevederile franco-italiene
ATENA SAIGON Comandamentul american

„Deblocarea 
crizei C. E. E. 
nu s-a produs"

ROMA. Corespondentul Ager- 
pres, Giorgio Pastore, transmite: 

Presa italiană de sîmbătă comen
tează rezultatele întrevederii dintre 
președintele Italiei, Saragat, și pre
ședintele Franței, de Gaulle, între
vedere prilejuită de inaugurarea 
tunelului de sub Mont Blanc.

Deși subliniază atmosfera cordia
lă a întrevederii, presa italiană — 
în totalitatea ei — afirmă că re
zultatul acesteia „nu a dus la de
blocarea crizei Pieței comune 
(C.E.E.)". Ziarul „IL MESSAG- 
GERO“ subliniază că Italia „nu 
se aștepta la un miracol după con
vorbirea de la Courmayeur". „în
trevederea a permis, totuși, ca 
disputa între Roma și Paris să fie 
atenuată, într-o oarecare măsură".

Organul partidului democrat- 
creștin, „IL POPOLO", observă că 
și cele două discursuri rostite la 
deschiderea tunelului Mont Blanc 
au avut tendințe diferite. Președin
tele Saragat vorbea despre crearea 
unității politice numai a „celor 
șase", în timp ce de Gaulle, vorbea 
despre „Europa europeană". In 
urma întrevederii, scrie ziarul, 
„nu există nici un semn deosebit 
de apropiere a ideilor celor doi". 
Concepțiile deosebite ale celor doi 
interlocutori asupra Pieței comune 
și unității politice europene au fost 
subliniate și în comentariile zia
relor „II Tempo" și „La Stampa". 
„Italia și Franța urmează astăzi în 
politica externă două drumuri care 
nu coincid întotdeauna. Nu ne 
așteptam la rezolvarea probleme
lor, în urma convorbirilor celor 
doi șefi de state", subliniază „La 
Stampa".

în comentariul său, ziarul 
„L'UNITA" scrie că „In timp ce 
tunelul unește cele două țări, poli
tica dusă de acestea le separă. 
Președinții de Gaulle șl Saragat au 
constatat această realitate și au 
consemnat-o în mod public în dis
cursuri, precum și în întrevederea 
de vineri".

★

PARIS. „Fiecare a rămas pe po
ziție", scria sîmbătă ziarul francez 
„Combat". „în cîteva ore de con
vorbiri bilaterale, continuă ziarul, 
nu se poate rezolva o criză gra
vă". Comentînd semnificația pe 
care o are inaugurarea tunelului, 
„Combat" scrie: „Tunelul Mont 
Blanc nu simbolizează nimic, în 
afară de progresul tehnic și îmbu
nătățirea condițiilor traficului ru
tier între Franța și Italia. Toate 
cuvintele grave șl nobile pronun
țate ieri alcătuiau un cortegiu de 
umbre".

Va demisiona 
Hallstein ?

BONN 17 (Agerpres). — Presa 
vest-germană de vineri, ocupîn- 
du-se de criza Pieței comune, re
latează că președintele Comisiei 
Pieței comune, Walter Hallstein, 
Intenționează să-și dea demisia din 
funcția pe care o deține, întrucît, 
după părerea sa, există puține șan
se în momentul de față pentru fi
nanțarea Pieței comune agricole și 
pentru asigurarea caracterului su
pranational al comunității.

Agenția Reuter menționează că 
purtătorul de cuvînt al guvernului 
vest-german, Karl Guenther von 
Hase, a refuzat vineri orice comen
tariu în legătură cu eventuala de
misie a lui Hallstein. Presupunerile 
privind demisia au apărut după ce 
Hallstein a sosit la Bonn și a a- 
vut întrevederi neanunțate cu 
cancelarul Ludwig Erhard.

MONTREAL. Cea de-a 15-a reu
niune a Organizației aviației ci
vile internaționale, deschisă la 
22 iunie, și-a încheiat lucrările. 
R. P. Română a fost primită ca a 
110-a țară membră a organizației. 
Rapoartele prezentate de cele pa
tru comisii — tehnică administra
tivă, economică și juridică — au 
fost adoptate aproape fără dezba
teri. în ședința plenară din 16 iu
lie a. c., cu ocazia discutării ra
portului Comisiei de validare a 
deplinelor puteri, a luat cuvîntul 
delegatul român, Ilie Tudor, care 
a contestat legalitatea participării 
la lucrări a ciankaișiștilor. Repre

Situația din
• Poziții diferite 
de formula noului 
E. R. E. î

în partidul 
cabinet •

Formula de guvern propusă de 
noul premier Novas este viu comen
tată în cercurile politice din Grecia. 
Echipa numără 15 miniștri și miniștri 
adjuncți. Unii dintre ei au fost de
semnați să se ocupe de treburile a 
două și chiar trei ministere. Comen
tînd acest fapt, ziarul „To Vima’ 
scrie : „Pentru prima oară în analele 
politice grecești nu s-au găsit sufi
ciente persoane pentru a acoperi 
toate posturile ministeriale'. Unele 
ziare consideră că situația se dato
rează faptului că în sînul partidului 
guvernamental Uniunea de centru, 
fostul premier Papandreu „păstrează 
controlul asupra majorității cadrelor 
și depufaților’ („Mesimvrini’).

Presa relevă existența unor contro
verse în rîndurile celor 15 miniștri pe 
care perspectiva nesigură a învesti
turii parlamentare i-a separat în două 
grupuri. „Un grup, scrie ziarul „Ta 
Nea”, se arată hotărît să nu accepte 
sprijinul în parlament al celor 99 de- 
putați ai E.R.E. (partidul de dreapta 
— N.R.) în timp ce premierul Novas 
și alfi miniștri au o atitudine mai 
elastică în această problemă’. E.R.E. 
cere revenirea la un regim antide
mocratic ca pe vremea lui 
manlis.

Paralel cu aceste controverse, 
ai partidului de guvernămînt 
nea de centru și partidul E.D.A. au 
organizat mari demonstrații în spriji
nul democrației. După ce joi poliția 
a făcut uz de bastoane de cauciuc 
împotriva demonstranților care scan
dau lozinca „democrație*, vineri au 
fost folosite grenade cu gaze lacri
mogene. S-au înregistrat 200 răniți și 
aproape 100 arestați într-o singură zi, 
numai la Atena. Printre cei loviți se

Cursul lirei sterline

Kara-

lideri 
Uniu-

Grecia
quvernamental fața 

Ce condiții pune

depufafii partidului de guver- 
Alevras, Papaniofu, Lazaridis

află șl 
nămînf 
și deputății E.D.A. Brilakis și Kirkos. 
Ziariști greci și străini din S.U.A., 
R.F.G., Anglia, Franța, Italia au fost 
atacați de poliție iar aparatele lor de 
fotografiat au fost distruse. Demon
strații mari au fost organizate și în 
orașele Pireu, Salonic, Volos, Patras 
și Iraklion.

Sîmbătă la prînz, noul consiliu de 
miniștri s-a întrunit în prima sa șe
dință. După cum s-a aflat, în centrul 
preocupărilor au stat marile demon
strații de masă. Ziarul „Efhnos" in
formează că ministrul ordinii publice, 
Tumbas, „va propune măsuri severe 
și eficace’. Ziarul „Athens News' 
scrie despre intenția de a se intro
duce „legea marțială’. Armata a fost 
pusă în stare de alarmă. Duminică, 
premierul Novas se întîlnește cu re
gele pentru a discuta asupra situației 
politice.

Peste 30 000 de locuitori din Atena 
s-au adunat sîmbătă seara pe stadio
nul Panathinaikos și străzile înveci
nate, la chemarea Confederației Ge
nerale a Muncii din Grecia și a unor 
organizații democratice, ca să-și ex
prime sprijinul pentru fostul premier 
Papandreu. Puternice forțe de poliție, 
precum și unități ale armatei au fosf 
masate în jurul stadionului. Demon
strația, care fusese inițial interzisă, a 
fost în ultimul moment autorizată de 
guvern. Pe stadion au venit și nu
meroși lideri politici și depufați ai 
parlamentului.

C. ALEXANDROAIE

Prin telefon.

DIN NOU SUB „LINIA DE PLUTIRE11
LONDRA. Cursul lirei sterline 

a scăzut din nou vineri și Banca 
Angliei a trebuit să intervină, 
pentru a restabili poziția lirei. Se 
știe că Banca Angliei a folosit de
seori în ultimele luni metoda, in
tervenției pe piața liberă, achizi- 
ționînd o parte din valuta oferită 
spre vînzare pentru a echilibra 
cererea și oferta și a menține 
cursul lirei sterline pe „linia de

plutire". Se anunță, pe de altă 
parte, că cursul aurului a atins 
cel mai
ceea ce indică, de asemenea, slă
biciunea lirei. Agenția France 
Presse este de părere că slăbiciu
nea manifestată din nou de liră 
reflectă temerile cercurilor finan
ciare în legătură cu evoluția si
tuației economice a țării.

cursul aurului a atins 
înalt nivel din aprilie,

Riposta data
apartheidului

CAPETOWN 17 (Agerpres). — 
Poliția din Capetown a înconjurat 
clădirea în care avea loc congre
sul anual al „Uniunii naționale a 
studenților sud-africani", încercînd 
să intre în clădire pe motivul că 
congresul are „un caracter multi- 
rasial". După ce Peter Maggs, pre
ședintele Consiliului studenților din 
Capetown, le-a refuzat intrarea, 
deoarece nu aveau autorizația de 
percheziție, cei circa 30 de polițiști 
și-au notat numele liderilor stu
denților. Corespondentul agenției 
D.P.A. menționează că acest con
gres, care a ținut 10 zile, „a fost 
de la început o demonstrație îm
potriva politicii de apartheid a 
guvernului Verwoeăd". Punctul 
culminant al congresului l-a 
constituit alegerea de către cei 
200 de delegați a laureatului pre
miului Nobel, Albert Luthuli, ca 
președinte de onoare.

zentantul român a arătat că sin
gurul guvern care poate repre
zenta China este guvernul Repu
blicii Populare Chineze. Au con
testat, de asemenea, prezența 
ciankaișiștilor la lucrările adună
rii plenare și delegațiile din R. S. 
Cehoslovacă, R. P. Polonă, R. S. F.

cere aducerea de
SAIGON 17 (Agerpres). — în tot 

cursul zilei de sîmbătă, ministrul 
apărării al S.U.A., Robert McNa
mara, și persoanele care îl înso
țesc au conferit la sediul cartie
rului general al comandamentului 
american cu oficialitățile 
ale S.U.A. din Vietnamul 
Comandamentul american 
Saigon, arăta agenția 
Presse, a cerut lui Robert McNa
mara să dispună creșterea efecti
velor trupelor combatante ale 
S.U.A. In Vietnamul de sud. Cu

militare 
de sud.
de la
France

SAIGON. Ministrul Informațiilor 
■ anunțat că guvernul «ud-vletna- 
mez a hotărit suspendarea tempo
rară a Încă trei ziare care apă
reau la Saigon.

toate că purtătorul de cuvînt al 
delegației americane a refuzat să 
precizeze cifrele efectivelor mili
tare cerute, se pare, relata aceeași 
agenție, că ele se ridică la aproxi
mativ 100 000.

Agenția U.P.I. anunță că Robert 
McNamara și-a încheiat întreve
derile de informare asupra situa
ției politice și militare din Viet
namul de sud. El urmează să vizi
teze cîteva centre populate ale 
țării. Din motive de securitate, 
subliniază agenția citată, itinera
rul călătoriei sale nu a fost a- 
nunțat.

SAIGON 17 (Agerpres). — A- 
genția U.P.I. relatează că în apro
pierea capitalei de district Son Ha 
din provincia Guang Ngai, patrio- 
ții sud-vietnamezi au reușit să 
distrugă complet un post întărit al

încheierea vizitei delegației 
guvernamentale 
a R. D. Vietnam 
in R. P. D. Coreeană

PHENIAN 17 (Agerpres). — La 
încheierea vizitei făcute în R.P.D. 
Coreeană de delegația guverna
mentală economică a R. D. Viet
nam condusă de Le Thanh Nghi, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, a fost dat publicității un 
comunicat în care se reafirmă uni
tatea de păreri și hotărîrea po
poarelor coreean și vietnamez de 
a întări colaborarea reciprocă și 
de a lupta pînă la alungarea 
finitivă a imperialiștilor 
Coreea și Vietnam.

Guvernul R. P. D. Coreene 
firmat încă o dată sprijinul deplin 
pentru poziția justă și propunerile 
guvernului R. D. Vietnam privind 
apărarea Vietnamului de nord, e- 
liberarea Vietnamului de sud și 
reunificarea țării.

Hovercraft contra Channel
In 1964 se părea că startul lu

crărilor pentru construirea tunelu
lui submarin Intre Dover (Anglia) 
și Calais (Franța) nu se va lăsa 
prea mult așteptat. Intr-adevăr, 
guvernele englez șt francez căzu
seră de acord in ce privește mo
dul de finanțare a acestui proiect, 
evaluat la 160 milioane lire sterli
ne ; iar forările executate pe us
cat și sub apă au demonstrat că 
dificultățile tehnice pot fi Înlătu
rate. Și totuși, astăzi tnlăptuirea 
acestui proiect este pusă sub sem
nul întrebării.

După cum relatează ziarul 
„Frankfurter Allgemeine", la sen
sibila bursă din Londra se zvonește 
tot mai des că cei doi parteneri au 
de gind să se retragă. Un indiciu 
ti constituie, de asemenea, scăde
rea de la 46 la 32 de șilingi a 
cursului acțiunilor societății Chan
nel Tunnel Company, care execută 
toate lucrările pregătitoare, precum

Iugoslavia, Cuba, Franța și Gui
neea.

PRAGA. Sîmbătă și-a încheiat 
lucrările Ia Praga cea de-a 29-a 
sesiune a Comitetului Executiv al 
F.S.M., care a examinat proble
mele legate de cel de-al VI-Iea

PARIS. Agenția France Presse anunță că în cursul zilei de vineri un 
avion militar aparținind forțelor aeriene ale S.U.A. staționate în Germa
nia occidentală a violat zona aeriană interzisă deasupra uzinei nucleare 
franceze de la Pierrelatte. Avionul american a fost imediat interceptat 
de o escadrilă de avioane de vînătoare franceze și „invitat" să se îna
poieze la baza sa situată pe teritoriul vest-german. Autoritățile franceze 
au deschis o anchetă.

In piața della Signorla, din central orașului Florența, peste 12 000 de muncitori agricoli din întreaga regiune 
toscană au participat la o demonstrație cerlnd reînnoirea contractului de muncă șl reforma agrară

de- 
din

a a-

și iaptul că, in 
de acfiuni caută 
de ele.

Motivul acestor schimbări, infor
mează ziarul mai sus citat, fi con
stituie iaptul că uzinele engleze de 
avioane „Westland'' au primit, la 
Începutul acestei luni, din partea 
unei companii^ de armatori, o co
mandă pentru construirea unor a- 
parate de zbor cu perne de aer. Ele 
urmează să asigure legătura Intre 
Anglia șt Franța. Tipurile mai mari 
ale acestor aparate pot lua la bord 
250 de persoane șl 30 de automo
bile, parcurgind distanta în mai 
pufin de o Jumătate de oră. La fi
nanțarea acestei comenzi participă 
șl guvernul englez.

La Londra se presupune tot mai 
mult că aceste aparate de zbor, cu
noscute sub denumirea „Hover
craft", vor da lovitura de grafie 
tunelului sub Canalul Mlnecil.

parte, deținătorii 
să se debaraseze

noi trupe
inamicului. De asemenea, în sud- 
vestul capitalei provinciei Phuoc 
Tuy, partizanii sud-vietnamezi au 
declanșat un puternic foc de mor- 
tiere împotriva unui regiment gu
vernamental. Un alt grup de pa- 
trioți a atacat un post al trupelor 
marionetă din aceeași regiune. A- 
genția France Presse relatează că 
sîmbătă, pentru prima dată, ame
ricanii au folosit în Vietnamul de 
sud avioane de bombardament de 
tipul „B-52".

HANOI 17 (Agerpres). — Agen
ția de presă Eliberarea, citată de 
agenția V.N.A., a făcut cunoscut la 
16 iulie că forțele Frontului națio
nal de 
sud au 
a lunii iulie, în atacul întreprins 
asupra
Nang din provincia Quang Nam, 
să distrugă 47 de avioane ameri
cane, să avarieze 3 rampe de 
lansare și să scoată din luptă 193 
soldați inamici.

★
Misiunea de legătură a înaltului 

Comandament al Armatei Populare 
Vietnațneze, anunță agenția V.N.A., 
a trimis la 17 iulie un protest Co
misiei internaționale de suprave
ghere și dbntrol din Vietnam în 
care se arată că la 16 iulie mai 
multe formațiuni de avioane ame
ricane au pătruns din nou în spa
țiul aerian al R. D. Vietnam bom- 
bardînd și mitraliind mai multe 
regiuni populate din provinciile 
Thanh Hoa, Nghe An și Ha Tinh.

eliberare din Vietnamul de 
reușit în cursul primei zile

bazei americane de la Da

Oliii
Oamenii muncii po

lonezi întîmpină cu 
noi realizări în con
strucția socialistă cea 
de-a 21-a aniversare 
a eliberării patriei lor 
de sub jugul fascist.

La uzina Zawadzki 
din Silezia, s-au ter
minat lucrările de dare 
în folosință a secției 
de țevi laminate care 
va furniza anual 46 000 
de tone de produse. 
După cum anunță pre
sa, la întreprinderea 
de fibre sintetice „E- 
lana* din Torun au in
trat în exploatare ln-

stalațiilo prevăzute 
pentru prima etapă de 
construcție. încă în a- 
cest an, se vor livra 
iabricilor prelucrătoa
re 6 500 tone de fibre, 
urmînd ca în anul vii
tor producția să creas
că la 9 000 de tone, 
în cele aproape 8 luni 
care au trecut de la 
darea în exploatare a 
instalațiilor de la 
combinatul petro-chi- 
mic din Plock, au fost 
prelucrate peste un 
milion de tone de pe
trol. Tot aici, a în
ceput construcția unei

mari fabrici de bitum 
cu o capacitate de 
110 000 tone pe an.

în fotografie : Nowa- 
Huța, orașul și ceta
tea do oțel a Poloniei 
populare. Printre o- 
biectivele construite în 
acest an la combina
tul metalurgic „V. I. 
Lenin' de la Nowa- 
Huța ss numără o sec
ție de convertisem:« 
și oxigen care va pe.- 
mite reducerea dura
tei de elaborare a o- 
țelului de la 12 ore la 
mal puțin de o oră.

■■25 de ani de la reinstaurarea puterii 
sovietice in Estonia, Letonia si Lituani7 9

MOSCOVA 17 (Agerpres). — în 
capitalele republicilor sovietice 
baltice au. avut loc adunări festive 
consacrate aniversării a 25 de ani 
de la reinstaurarea puterii sovie
tice. La adunarea de la Tallin a 
luat cuvîntul Anastas Mikoian, 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., la Riga A. 
Kosîghin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., iar la Vil-

nius, Mihail 
Prezidiului și 
P.C.U.S.

Vorbitorii 
obținute în 
în cele trei 
s-au referit 
ale situației

Cu acest prilej, R.S.S. Estonia, 
R.S.S. Lituania și R.S.S. Letonă au 
fost decorate cu Ordinul Lenin.

Suslov, membru al 
secretar al C.C. al

au subliniat succesele 
construcția economică 
republici sovietice și 
la probleme actuale 
internaționale.

Două moțiuni contradictorii
S.F.I.O. reexaminează chestiunea unei candidaturi pentru 

alegerile prezidențiale
PARIS 17 (Agerpres). — Conform 

hotărîrii celui de-al 55-lea con
gres al partidului socialist S.F.I.O., 
duminică și luni se reunește la Cli
chy Consiliul Național Extraordi
nar al partidului. La ordinea zilei 
este un singur punct : „Aplicarea 
hotărîrii congresului al 55-lea pri
vind Federația democrat-socialis- 
tă“. Vor fi examinate măsurile ce 
urmează să fie luate după retrage
rea candidaturii lui Gaston Defferre 
la alegerile prezidențiale.

Vor fi prezentate două moțiuni. 
Prima moțiune, semnată de Guy 
Mollet, secretarul general al par
tidului, și de mai mulți conducă
tori ai S.F.I.O., printre care Augus
tin Laurent și Jules Moch, este in
titulată : „Moțiune pentru Federa
ția democrat-socialistă". Moțiunea 
aceasta prevede constituirea fede-

rației numai din partide, formații, 
grupări și cluburi de apartenență 
sau afiliere socialistă și insistă a- 
supra apărării laicității învăță- 
mîntului. Cealaltă moțiune, pre
zentată de partizanii lui Gaston 
Defferre, fără a fi semnată însă de 
acesta, este intitulată: „Moțiune 
pentru federație" și reia ideea unei 
federații foarte largi incluzînd și 
M.R.P. Autorii acestei 
printre care se numără 
Brutelle, secretar general 
al partidului, și Albert 
membru al comitetului directorial, 
recomandă ca problema laicității 
învățămîntului să nu figureze în 
programul federației și admit ca 
fuzionarea partidelor ce vor con
stitui federația 
ție a realizării 
ce urmează să 
tîrziu.

moțiuni, 
Georges 
adjunct 
Gazier,

să nu fie o condi- 
ei, ci o problemă 

fie rezolvată mai

In sprijinul eliberării 
deținuților politici
VENEZUELA :

CARACAS 17 (Agerpres). — La 
Universitatea din Caracas a avut 
loc un miting în sprijinul eliberă
rii deținuților politici din Vene
zuela. Vorbitorii au relevat că în 
prezent în închisorile din Venezue
la zac sute de oameni politici și 
activiști sindicali. Mulți dintre; a- 
ceștia au sănătatea șubredă, ca

urmare a condițiilor de detențiune! 
și a tratamentului inuman la care) 
sînt supuși. într-o situație deose-’ 
bit de grea se află secretarul ge- 
neral al Partidului Comunist dini 
Venezuela, Jesus Faria, Luis EmiroJ 
Arrieta, membru al C.C. al P.C. dinj 
Venezuela, fost senator comunist,> 
și alții.

BRASILIA. Senatul brazilian a adop
tat cu 29 voturi, contra 13, acordul 
de garanții Încheiat cu guvernul a- 
merican, care pune Ia adăpost pe ca
pitaliștii americani tn caz de națio
nalizări sau exproprieri. Mai mulți se
natori, care au votat împotrivă, apre
ciază că acordul de garanții brazilia- 
no-american va adinei și mai mult 
dependența economiei braziliene de 
monopolurile nord-ainericane și va 
avea consecințe negative asupra dez
voltării țării.

SCURTE ȘTIRI
Congres sindical mondial, ce va 
avea loc în octombrie a. c., ia 
Varșovia. Sesiunea a stabilit unele 
măsuri privind problemele la or
dinea de zi și a adoptat in unani
mitate o declarație cu privire la 
Vietnam.

BONN. Bundestngul vest-german a 
adoptat vineri, după șapte ani de 
dezbateri parlamentare, cinci din cele 
șapte legi excepționale prin care se 
acordă guvernului împuterniciri extra
ordinare. Au mai rămas două legi 
care vor fi discutate ulterior.

TULBURĂRI ÎN STATUL 
ALABAMA

NEW YORK. în cursul unei ma
nifestații în favoarea integrării 
rasiale, care a avut loc la Green
sboro, statul Alabama, 14 negri au 
fost răniți de poliție; 4 dintre ei 
au trebuit să fie internați la spi
tal. Agențiile de presă menționea
ză că la împrăștierea manifestației 
polițiștii au fost „ajutați" de 
„contramanifestanți albi", adică 
rasiști, Înarmați cu bastoane și di
ferite arme.

LONDRA. Sfmbătă, președintele 
Republicii Chile, Eduardo Frei, 
și-a Încheiat vizita oficială de 
cinci zile în Marea Britanie.

MOSCOVA. Agenția TASS a- 
nunță că la Moscova a fost sem
nat un acord intre U.R.S.S. și R. D. 
Germană cu privire la lărgirea co
laborării intre cele două țări fn 
domeniul construirii de centrale 
atomice in R. D. Germană.

MOGADISCIO. La sosirea 
în patrie, ministrul de externe 
al Republicii Somalia, care l-a 
însoțit pe primul ministru Ab- 
dirazak Haji Hussein în vizi
ta pe care a făcut-o în R. P. 
Română și în Italia, a făcut a- 
precieri pozitive asupra vizitei 
primului ministru al Somaliei 
în România. După cum se ara
tă în comunicatul comun sem
nat la București, a spus el, 
între cele două țări vor fi sta
bilite în curînd relații diplo
matice, iar România va trimi
te în Somalia specialiști în 
domeniul tehnic.

NICOSIA. Irlanda a făcut cunoscut 
că Iși va retrage în cursul următoa
relor două săptămîni aproape jumă
tate din efectivul trupelor pe care 
le-a pus Ia dispoziția forțelor O.N.U. 
in Cipru. Măsura afectează 400 din 
totalul de 1 000 soldați și ofițeri ir
landezi din Cipru.

NEW YORK. Nelson Rockefeller, 
guvernatorul statului New York, a 
anunțat că intenționează să ceară din 
nou congresului Partidului republican 
desemnarea sa drept candidat prezi
dențial la alegerile din 1968.

LONDRA. Vineri seara, la Lon
dra a avut loc o -adunare a Aso
ciației de prietenie Anglia-Româ- 
nia, la care au luat parte numetoși 
membri ai asociației și alți invi
tați. Comandorul Young, președin
tele asociației, a rostit o cuvînta- 
re de deschidere, după care P. A. 
Timberlake, membru în Consiliul 
pentru promovarea comerțului*in
ternațional, a vorbit despre țara 
noastră.

BRASILIA. După cum anunță 
agenția Prensa Latina, poliția po
litică din statul brazilian Guana- 
bara a arestat o serie de activiști 
sindicali sub motiv că aceștia ar 
fi pus la cale un complot cu scopul 
de a răsturna actualul guvern din 
acest stat. Printre cei arestați se 
află foști conducători ai unor 
secții ale companiei petroliere de

Primele rezultate 
obținute 
de „Mariner-4"

NEW YORK 17 (Agerpres).
La Centrul de cercetări spațiale 
din Pasadena (California) a avut 
loc vineri o conferință de presă 
în cadrul căreia 
meni de știință < 
zentat primele 
de „Mariner-4" I 
netei Marte. Ei 
tele obținute j 
măsurători sînt, probabil, tot atît 
de importante sau chiar mai im
portante decît fotografiile în curs 
de recepționare. Referindu-se la 
constatarea că planeta Marte nu 
dispune de o centură magnetică, 
oamenii de știință americani au 
afirmat că aceasta înseamnă, pro
babil, că planeta nu are un nu
cleu metalic, nici lichid și nici 
solid. Se poate presupune deci că 
compoziția chimică a suprafeței ei 
diferă în mod fundamental de cea 
de pe Pămînt. Lipsa centurii mag
netice înseamnă, de asemenea, că 
radiațiile solare și spațiale nu sînt 
oprite sau deviate ca pe Pămînt, 
atmosfera marțiană trebuind să 
fie de o înaltă radioactivitate. Se 
apreciază că aceste radiații sînt 
de 50 de ori mai puternice decît 
pe Pămînt. Fizicianul Leveritt 
Davis și-a exprimat, totuși, păre
rea că aceste radiații nu ar avea 
un efect foarte nociv asupra oa
menilor și nu exclud posibilitatea 
existenței vieții pe Marte.

O altă constatare relevă că at
mosfera de pe Marte este extrem 
de rarefiată (abia 1 sau 2 la sută 
din densitatea atmosferei noastre).

★

La centrul de cercetări spațiale 
din Pasadena (California) continuă 
să fie recepționate fotografii ale 
planetei Marte luate prin inter
mediul navei cosmice „Mariner- 
4". Sîmbătă aparatele electronice 
recepționau cea de-a 6-a fotogra
fie. Deosebit de interesantă este 
cea de-a treia fotografie, care re
produce o zonă de aproximativ 
282—490 km în apropierea celei 
din fotografiile 1 și 2 și unde se 
conturează mai precis denivelări 
de teren, precum și un crater în 
diametru de aproximativ 12 mile.

i un grup de oa- 
americani au pre- 
rezultate obținute 
în cercetarea pla- 
au relevat că da- 
prin aparatele de

stat „Petrobraz" — Roberto Ma
chado și Joao Celestino Barros, 
piecum și funcționarul de stat 
A. Montaveli.

Un procedeu original de încer
care a durabilității ceasurilor fa
bricate în Japonia. Ele sînt a- 
runcate pe pămînt de Ia o înăl
țime de aproximativ 30 de metri
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