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— Tudor Arghezi : „Silabe"

— Dinamică și proporții
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IX-LEA CONGRES
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MĂREȚUL PROGRAM STABILIT 
DE CONGRESUL PARTIDULUI 
IZVOR DE ELAN CREATOR

în atmosfera de puternic entuziasm, prilejuită de lucrările Congresului al IX-lea al partidului, 
muncitorii, inginerii și tehnicienii din fabrici și uzine, de pe șantierele de construcții au raportat că 
și-au realizat cu cinste sarcinile de plan și angajamentele luate în întîmpinarea acestui istoric eveni
ment din viața partidului și a întregului nostru po por. în aceste zile, oamenii muncii continuă cu în
suflețire și elan creator întrecerea socialistă, hotdrîți să îndeplinească și să depășească planul pe între
gul an — ultimul al șesenalului — sa pregătească din timp cele mai bune condiții pentru realizarea cu 
deplin succes a mărețelor sarcini stabilite de Congres.

Barajul de pe Argeș 
la 140 de metri

Puternic impuls întrecerii

Plecarea unor delegații ale partidelor comuniste 
și muncitorești care au participat 
la Congresul al IX-lea al P. C. R.

Delegația Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice

Delegația Partidului Socialist Unit 
din Germania

PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 
Șantierul hidrocentralei „Gheor
ghe Gheorghiu-Dej“ de pe Argeș, 
între versanții abrupți ai Vidra- 
rului, barajul — stavilă de beton 
în. calea apr''"' reunite ale Arge
șului — se ridică necontenit. Ieri 
el a atins înălțimea de 140 metri 
din cei 165 metri cit va măsura 
în final.

— Angajamentul luat în fata 
partidului, spune inginerul V. Dă- 
nilă, șeful șantierului baraj, de a 
încheia turnarea barajului la 31 
oct: nbrie a.c. va fi îndeplinit.

Cînd mă aflam în fata barajului 
iineva a adus vestea că în prime
le 25 de zile ale lunii iulie s-au 
turnat în corpul barajului cu 2 000 
metri cubi mai mult beton decît 
era înscris în plan. Cei care pre
gătesc colosului șarjele de beton 
— schimburile conduse de Con
stantin Crețu, Radu Drăghici și 
Constantin D. Ionescu — au înre
gistrat zilele acestea un rezultat 
record : în 24 de ore au realizat un 
plan și jumătate.

în întrecere cu timpul se afîă 
și schimburile de betoniști condu
se de încercaț.ii constructori Rus 
Gherasim, Vasile Dănilă și Eugen 
Porumb. Cu toții urmăresc cu 
exigență indicațiile tehnologice, 
obiectivul principal fiind înalta 
calitate a lucrărilor. Din înălți
me coboară într-una benele. Din 
curiozitate am pus întrebarea : 
oare cite curse aeriene au efectuat. 
Pe loc s-a făcut următorul calcul : 
pentru transportul celor 374 000 
metri cubi existenți în corpul ba
rajului s-au făcut, tur și retur, 
31 000 kilometri. „Zburătorii" cu 
cele mai multe curse sînt beniștii 
Jean Lupu (prezent pe șantier de 
la începutul turnării barajului). 
Constantin Afalter, Mihai Corbea- 
nu, Ion lana și alții.
■■ Și pe galeria subterană, frea
mătul întrecerii scoate la ivea
lă cifre și fapte demne de amintit. 
La lotul Aref, minerii din brigada 
comunistului Alexandru Farcaș 
și-au depășit cu mult prevederile 
planului La lotul Rotunda, brigă
zile conduse de Pavel Oțet și Tu
dor Moraru înaintează acum in
tr-un ritm de 3—4 ori mai mare.

întrecerea socialistă pe șantie
rul hidrocentralei „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ de pe Argeș con
tinuă cu avint. Constructorii dau 
astfel viață Directivelor Congresu
lui al IX-lea al partidului privind 
planul de zece ani pentru dezvol
tarea energeticii.

Oamenii muncii din 
întreprinderile orașu
lui Cluj desfășoară in 
aceste zile o muncă 
însuflețită pentru rea
lizarea istoricelor ho- 
tărîri ale Congresului 
partidului

Constructorii au pre
dat cheile celor mai 
noi adrese ale orașu
lui. în cartierul de lo
cuințe Gheorghieni, 
cartier care va avea 
în final circa 5 000 de 
apartamente, au fost 
încheiate lucrările la 
cîteva blocuri care în
sumează 240 de apar
tamente. Dintre aces
tea — așa cum se pre
văzuse în angajamen
tul constructorilor luat 
în cinstea Congresului 
— 140 au fost predate 
înaintea termenului 
stabilit. Recepționerii 
au acordat lucrărilor 
calificativul „foarte 
bine". Zilele acestea 
primii locatari au pri
mit cheile de la noile 
locuințe.

1—3 la sută sînt 
procente admise de

normele interne și to
tuși netolerate de cei 
ce și-au pus la inimă 
prestigiul uzinei, ca
litatea producției ei. 
La uzina „Carbochim" 
din Cluj separatoare
le electromagnetice au 
rolul de a reține din 
carbura de siliciu o 
parte din fier — o 
impuritate nedorită, 
care diminuează pro
prietățile produselor 
abrazive. Potrivit nor
melor tehnice, fracția 
magnetică trebuie să 
oscileze numai între 
1—3 la sută. Problema 
nr. 1 pe care colecti
vul uzinei și-a pus-o 
încă de la începutul 
anului a conștituit-o 
scăderea acestei frac
ții la 0.5 la sută. O 
parte din carbura de 
siliciu produsă aici 
fusese solicitată pen
tru export. Era vorba 
deci de prestigiul în
tregului colectiv.

Realizarea electro- 
magnetului a cerut o 
muncă perseverentă. 
Acum toate detaliile

realizării electromag- 
netului — de o con
cepție nouă față de 
cele existente —■ sînt 
definitivate. în sala 
convertizoarelor am 
găsit pe cei trei lu- 
crînd de zor la ulti
mele piese ale apara
turii.

— Peste cîteva zile
— ne spune șeful de 
echipă — vom obține
— și pun mina pe ini
mă pentru afirmația 
asta — carbura de si
liciu cu o fracție elec
tromagnetică nu de 
0,5 la sută, ci de 0,2 la 
sută.

Asigurărilor le ur
mează faptele — așa 
spun oamenii uzinei 
metalurgice „Unirea" 
din Cluj cînd se dis
cută nu numai despre 
un angajament luat 
față de ei înșiși, dar și 
față de uzina „Semă
nătoarea" din Capi
tală.

(Continuare 
în pag. a HI-a)

TELEGRAMĂ

Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ 
prim-secretar al Conducerii Naționale 

a Partidului Unit al Revoluției Socialiste 
prim ministru al Guvernului revoluționar 

al Republicii Cuba

Tovarășului OSVALDO DORTICOS TORRADO
președintele Republicii Cuba

HAVANA
Cu prilejul celei de-a XlI-a aniversări a Revoluției Naționale 

Cubane, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
al Consiliului de Stat al Republicii Populare Române, al guvernului 
și poporului român și al nostru personal, vă transmitem dv; și eroicu
lui popoi’ cuban un călduros salut și cele mai sincere felicitări.

întregul popor român se bucură sincer de succesele obținute de 
poporul cuban în lupta sa pentru construirea societății socialiste și 
pentru consolidarea independenței și suveranității naționale.

Folosim acest prilej pentru a vă transmite felicitările noastre fră
țești și cele mai calde urări de prosperitate pentru poporul cuban. 
Fie ca relațiile de prietenie și colaborare frățească dintre cele două 
țări ale noastre să se dezvolte și mai mult în interesul popoarelor 
român și cuban. al socialismului și al păcii mondiale.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar General 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Române

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Române

Duminică la amiază a părăsit 
Capitala delegația Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, în 
frunte cu Leonid Ilici Brejnev, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S.

La plecare, ța aeroportul Bă
noasa, membrii delegației au fost 
conduși de tovarășii Nicolae Cea- 
ușescu, Chivu Stoica, Ion Gheor
ghe 'Maurer, Paul Niculescu-Mi- 
zil, Leonte Răutu, Gogu Rădulescu, 
Florian Dănălache, Petre Lupu.

Bujor Almășan, Nicolae Guină, 
Ghizela Vass, Ion Iliescu, Ion 
Savu, Sion Bujor, de activiști de 
partid, precum și de numeroși oa
meni ai muncii.

Un grup de pionieri au oferit 
oaspeților flori.

Erau prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și membrii Ambasadei Uniunii So
vietice.

Delegația Partidului Socialist 
Unit din Germania, condusă de 
Walter Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R. D. Germane, 
a părăsit duminică dimineața Ca
pitala.

La plecare, membrii delegației 
au fost conduși de tovarășii Ni
colae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Gogu Rădulescu, Petre Lupu,

Corneliu Mănescu, Gheorghe 
Stoica, de activiști de partid, nu
meroși oameni ai muncii din Ca
pitală.

Un grup de pionieri au oferit 
oaspeților flori.

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

Delegația Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez

Duminică dimineața a plecat din 
Capitală delegația Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, în frunte cu 
Zenon Kliszko, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.M.U.P.

La plecare, delegația a fost, con
dusă de tovarășii Emil Bodnaraș, 
Gogu Rădulescu, Mihail Florescu,

Valter Roman, Mihail Suder, Ghi
zela Vass, de activiști de partid, 
oameni ai muncii.

Au fost de față șefi ai misiuni
lor diplomatice și membrii Amba
sadei R. P. Polone la București. 
Membrilor delegației le-au fost o- 
ferite flori.

Delegația Uniunii Comuniștilor
din Iugoslavia

Delegația Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, în frunte cu Ed
vard Kardelj, membru al Comite
tului Executiv și secretar al C.C. 
al U.C.I., președintele Skupștinei 
Federale a R.S.F. Iugoslavia, a pă
răsit Capitala.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă de 
tovarășii Gheorghe Apostol, Ale

xandru Drăghici, Leontin Sălăjan, 
Augustin Alexa, Elena Lascu, 
Ghizela Vass, Ștefan Voicu, de 
activiști de partid, oameni ai 
muncii.

Au fost de față șefi ai misiuni
lor diplomatice și membrii Amba
sadei R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești. Oaspeților le-au fost oferite 
flori.

Delegația Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar

Delegația Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, condusă de Jeno 
Fock, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.S.U., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, a ple
cat duminică după-amiază din Ca
pitală.

Delegația a fost condusă de to
varășii Alexandru Drăghici, Gheor
ghe Gaston Marin, Ion Cosma, Mi

hail Roșianu, Constantin Scarlat, 
Lina Ciobanu, Dumitru Lazăr, Ion 
Savu, de activiști de partid, oa
meni ai muncii.

Au fost prezenți șefi ai misiuni
lor diplomatice și membrii amba
sadei R. P. Ungare la București.

Membrilor delegației le-au fost 
oferite flori.

Delegația Partidului Comunist 
din Indonezia

Duminică dimineața a părăsit 
Capitala delegația Partidului Co
munist din Indonezia, în frunte cu 
Dipa Nusantara Aidit, președin
tele C.C. al P.C. din Indonezia.

La plecare, membrii delegației 
au fost conduși de tovarășii Ale
xandru Drăghici, Paul Niculescu-

Mizil, Dumitru Coliu, Petre Lupu, 
Simion Bughici, Dumitru Simu- 
lescu, de activiști de partid, oameni 
ai muncii.

Au fost prezenți șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați la 
București, precum și membrii Am
basadei Indoneziei la București.

Primirea la C.C. al P.C.R.
a delegației P.C.U.S.

în ziua de 25 iulie a.c. tovară
șii Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica și Ion Gheorghe Maurer 
s-au întâlnit cu delegația Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice 
condusă de tovarășul Leonid Ilici 
Brejnev. prim-secretar al C.C. al

P.C.U.S., care a participat la lu
crările celui de-al IX-lea Congres 
al P.C.R.

Convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, priete
nească.

Primirea la C. C. al P. C. R. a delegației 
Partidului Muncii din Coreea

în ziua de 25 iulie a.c., tovară
șii Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica și Ion Gheorghe Maurer au 
primit delegația Partidului Muncii 
din Coreea, condusă de tovarășul 
Kim Koan Hiop, membru al Bi
roului Politic, vicepreședinte al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, vicepreședinte

al Cabinetului de Miniștri al Repu
blicii Populare Democrate Coree
ne, care a participat la lucrările 
celui de-al IX-lea Congres al 
P.C.R.

Convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej s-a desfășurat intr-o 
atmosferă tovărășească, priete
nească. (Agerpres)

Conducătorii partidului nostru împreună cu delegații partidelor comuniste și muncitorești care au participat la Congresul al IX-lea al P.C.R.
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Carnet cultural
Tudor Arghezi:

De cîțiva ani, opera poetică a 
lui Tudor Arghezi stă sub semnul 
cunoscutului său vers : „de-ar mai 
ține frăgezimea corzilor înseni
nate*. într-adevăr, aceasta este 
prima impresie care te reține ori 
de cite ori întîlnești producția lui 
lirică dintr-o anume perioadă 
strînsă sub coperțile volumului. 
Nimic nu poate ii și nimic nu este 
așezat aici sub zodia blazării și 
a uscăciunii. In orice gamă și 
pe orice coardă ar fi con
struită o poezie a sa (duioasă sau 
gravă, patetică sau suavă, dra
matică sau exuberantă) pecetea 
acestei frăgezimi mereu împros
pătate ne apare continuă. Pornești 
lectura recentului volum și chiar 
prima poezie conține secretul ui
mitoarei tinereți, dîndu-ți posibili
tatea să pătrunzi în tainele adîncl 
ale stihului arghezian din ultima 
vreme.

Vigoarea poeziei sale despre 
care s-a vorbit nu o dată își află 
rădăcinile în seva de gîndire și 
de simțire populară cu care po
etul își hrănește necontenit crea
ția. Ar fi greu ca în spațiul unei 
simple cronici să analizăm moda
litățile de asimilare și prelucrare 
a folclorului de-a lungul creației 
lui Arghezi, dar o precizare esen
țială se impune : în ultimele sale 
poezii lirica populară ne apa
re adesea transpusă în starea 
ei nativă, neprelucrată la pri
ma vedere, așa cum avem 
impresia și atunci cînd citim 
poezia folclorică a lui Mihail 
Eminescu, sau cînd ascultăm 
primele compoziții ale lui George 
Enescu. Privind mai atent, după 
ce recunoaștem procedee specifi
ce poeziei populare, Imagini ce 
par culese din recuzita folclorică, 
observăm că toate sînt supuse 
unui proces atît de măiestru de 
prelucrare, încît intervenția artis
tului abia se face simțită. A te a- 
propla de poezia poporului cu a- 
tîta respect, a încerca s-o redai

CTITOR

D E URĂ

„SILABE Baletul

I___i nissmra
I Orele 19,OU - Jurnalul televiziunii.

19,20 — Pentru pionieri și școlari : 
Cum să ne întocmim un Ierbar, de 

Iprof. A. Splneanu. 20,00 — Filmul :
,,O poveste neinventată". 21,30 — In
terpret români de muzică de operă, 
în încheiere — Jurnalul televiziunii 
(II). Buletin meteorologie.

f Semnele de exclamare entuziaste 
care au însofit pretutindeni Directi
vele au punctat cu precădere dez
voltarea industriei grele a României, 
calea majoră de emancipare a fării, 
de civilizație și progres. Industria grea 
dă fării scheletul de ofel, amplificîn- 
du-i sistemul mofric, multiplicîndu-i 
trupul de navă avîntată spre progres 
cu viteza timpului nostru socialist. Dar 
o coloană de semne de excla
mare se cuvin puse și după 
cifrele care indică dezvoltarea știin
ței și a învătămîntului, transformate 
în anii noștri în forte redutabile, con
stituind prin realitatea lor dinamică 
sistemul inferior de comandă al navei 
noastre avîntate spre viitor. Acest sis
tem — i-am spune cibernetic — al 
inteligentei și culturii traversează cu 
firele lui multiple întreaga noastră 
construcție, avînd drept pîrghii co
ordonatoare. școala, institutul științi
fic, universitatea, locuri în care se a- 
sigură întreaga noastră armată de ca
dre destinată economiei și culturii 
noastre în marș. Acest sistem, întreg 
sistemul nostru de învăfămînt, dez
voltat la proporfii cu adevărat gran
dioase în anii construcției socialiste, 
menit să răspundă necesităților fiecă
rei etape, menit să capteze și să va
lorifice capacitățile și resursele crea
toare ale poporului este opera Parti
dului Comunist Român, care se do
vedește și pe această latură ctitor de 
tară și de cultură.

„Trăim într-o epocă de mari prefa
ceri revoluționare — se spune în ra
portul prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Congresul partidului — 
caracterizată și prin desfășurarea unei 
revoluții științifice și tehnice de o 
amploare fără precedent. Programul 
de dezvoltare a societății socialiste în 
următorii cinci ani, satisfacerea nevoi
lor mereu crescînde ale economiei 
naționale sînt indisolubil legate de 
progresul științei, de intensificarea 
cercetărilor fundamentale și aplicati
ve în toate ramurile".

La temelia construcției punem 
șliinfa, iar știința este legată indiso
lubil de dezvoltarea omului, ceea ce 
implică angajarea omului înfr-un sis
tem științific de educare și formare, 
atît ca autor al construcției cît și ca 
autor al științei. Practic, fiecărui ca
pitol de dezvoltare a economiei îi 
răspunde, în balanță, un nou pas îna
inte în dezvoltarea științei și a învă
tămîntului. E necesar deci să citim 
cifrele în această dublă a lor semni
ficație. Alocînd pentru otel, alocînd 
pentru giganfii electrificării, alocînd 
pentru industria constructoare de 
mașini, alocînd pentru agricultură, a- 
locăm în mod corespunzător pentru 
lumina învățăturii, pentru belșugul de 
cunoștințe distribuite într-un larg 
consum cu adevărat popular, alocăm 
pentru „industria” constructoare de 
oameni ai științei și culturii care este 
școala cu toate verigile ei. Sînt pre
văzute pentru dezvoltarea școlii și a 
învătămîntului investifii speciale:

„în scopul dezvoltării bazei mate
riale a învătămîntului de toate gra
dele, se spune în raportul general 
prezentat la Congres — în urmă
torii cinci ani se vor investi peste 

t IX5 miliarda lei. Se vor construi
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din fondurile sfatului peste 4 000 săli 
de clasă pentru școlile de cultură ge
nerală, profesionale și tehnice, vor *i 
date în folosință internate cu o capa
citate de circa 54 000 locuri"... „invă- 
tămîntul superior își va lărgi spafiul 
de școlarizare cu circa 270 000 metri 
pătrafi; în această perioadă se vor 
construi localul Institutului politehnic 
din București, cămine și cantine stu
dențești cu o capacitate de peste 
15 000 de locuri".

Ca urmare a dezvoltării noastre 
impetuoase pe toate planurile, a apă
rut un comandament nou, propriu a- 
cestei etape și anume: „...ridicarea pe 
o treaptă și mai înaltă a cunoștințe
lor de cultură generală, științifice și 
tehnice, ale tuturor cetățenilor pa
triei".

Altfel spus, această nouă e- 
tapă înseamnă o dată cu mai 
mult otel, mai multă energie electri
că, mai multe bunuri de larg consum 
și un volum considerabil sporit de 
cunoștințe pe locuitor. Așa cum pre
vede drumul nostru de dezvoltare, 
trasat cu mîna de strateg a partidu
lui, școala, principalul izvor de cul
tură și factor de civilizație, va cu
prinde în (ara noastră, în următorii 
cinci ani, aproape un sfert din popu
lație. O fără nouă, în competiție cu 
țările de mare cultură, oferă cetățe
nilor, tinerilor ei, largi posibilități de 
învătăfură, în funcfie de aptitudinile 
și dorințele lor, de cerințele econo
miei și culturii noastre socialiste în 
plin avînt. Cei 310 000 de muncitori 
calificafi în sistemul profesional de 
învătămînt, cei 130 000 de absolvenți 
ai liceelor industriale, agricole, eco
nomice, pedagogice, cei 110 000 spe
cialiști —■ ingineri, economiști, pro
fesori, medici etc. — pregătiți în 
sistemul nostru de învăfămînt pînă 
în 1970, sînt numai o parte din mare
le contingent care asaltează crestele 
științei și culturii, căpătîndu-și certifi
cate de constructori competent!, pe 
toate fronturile munco.

Devenind unealtă, instrument so
cial de modificare a vieții și 
a omului, cartea devine la rîn- 
du-i un bun obștesc, iar gratuitatea 
manualelor școlare — generalizată la 
învă(ămîntul mediu — e o consecin
ță a socialismului victorios, e încă un 
element de apreciere care indică ro
lul culturii în orînduirea noastră. 
Alături de celelalte mijloace materia
le — laboratoare, săli de clasă, am
fiteatre, biblioteci, cămine și cantine 
—■ care fac zestrea, dezvoltată an de 
an, a sistemului nostru de învăfămînt, 
cartea de învăfătură editată în vaste 
tiraje de masă capătă adevărata ei 
greutate de bun social, fiind pusă în 
mîinile societăfii de societatea în
săși.

Rod al unor răspunderi istorice, vl- 
zînd, poate mai mult ca în oricare 
alt domeniu, viitorul nafiunii și al sfa
tului socialist, dezvoltarea învăfămîn- 
fului, preconizată de partid, angajea
ză și impresionante forfe materiale și 
spirituale, scontînd structurale mutafii 
în dezvoltarea intelectuală a socie
tății noastre. Este o operă de pers-

pecfivă, asemănătoare înfr-un anume 
fel cu cealaltă operă, la fel de gran
dioasă, a reîmpăduririi masivilor car
patini prințr-o metodică și perseve
rentă acfiune de modificare a peisa
jului, cu consecinfe durabile în re
gimul climatic, deci al fertilității. Din 
granit răsare pădurea. Din pepiniere
le școlii de azi va crește nu o pă
dure, cu splendida ei imobilitate ve
getală, ci un popor de oameni în- 
văfați, capabili să gospodărească ști
ințific (ara, cu regimul ei de lumină 
și bucurii.

„Așezat pe temelia concepției îna
intate despre natură și societate, fo
losind fradifiile progresiste ale școlii 
românești și experiența pedagogică 
universală, sfrîns legat de cerințele 
mereu crescînde ale construcției so
cialiste, învăfămîntul din fara noastră 
joacă un rol de seamă în formarea 
tinerelor generații și educarea omului 
nou, în ridicarea nivelului cultural și 
de conștiință al întregului popor, în 
spiritul înaltelor idei ale umanismu
lui socialist”.

Ne mutăm în viitor.

în esența el, câutînd să păstrezi 
tot ce are ea autentic, lată o ope
rație artistică extrem de gingașă. 
De aceea, avea dreptate George 
Enescu cînd spunea : „Bucățile de 
folclor sînt giuvaeruri în sine, ca
podopere de sine stătătoare, care 
trebuie respectate în candoarea 
și curățenia lor întreagă. Numai 
maeștri desăvîrșiți vor putea să 
se atingă de ele fără să le alte
reze lucirea lor*. Secretul acesta 
pe care Enescu, ca și Eminescu, 
de altfel, l-au avut în cel mai înalt 
grad, îl deține astăzi cel de-al 
treilea „maestru desăvîrșit", Tu
dor Arghezi.

Autorul „Silabelor* se apropie 
cu anume sfială de lirica popu
lară, șlefuind nestematele ei nu 
pentru a le da o altă strălucire, 
ci pentru a pune și mai bine în 
valoare mirificele lor sclipiri. Așa, 
de pildă, îl întîlnim în poezia 
„Mamă țară' ce deschide volumul 
„Silabe", o laudă a frumuseților 
patriei, a hărniciei oamenilor de 
aici, spre care cu atîta recunoș
tință se îndreaptă necontenit gîn- 
dul poetului. E aici, ca și în „Bună 
dimineața, primăvară' — poezia 
ce a stat în fruntea volumului an
terior, „Cadențe* — o imagine 
exuberantă mustind de sevele 
darnice ale acestui pămînt, fremă- 
tînd ca lanurile în adierea vlntu- 
lui, limpede asemenea izvoarelor 
de munte :

Vnde sapă sapa locul 
Sare din pămînt norocul. 
Ai pămînt și ape multe, 
Vîntul stă să ți le-asculte.

Aflat în depărtate țări, gîndul 
său nu se poate despărți de cei 
pentru care scrie, cărora le-a în
chinat încă de la începuturi în
treaga sa operă. Ca și poetul 
popular, trimite prin pasărea ce 
l-a însoțit în țări străine, ca slo
vă celui drag, o floare.

Stihurile cînd le-ngînă, 
Să și-o puie el, mai nouă, 
Proaspătă de somn, în rouă — 
Obicei de vreme veche — 
Ca flăcăii, la ureche.

Urările de Anul Nou au și ele 
autenticitatea Plugușorului spus 
la răspîntii. Aici tehnica stă în 
aflarea acelor comparații ce pot 
prin puterea lor de sugestie să 
exprime întreaga căldură a celui 
ce urează, sinceritatea cu care a- 
dresează omului cunoscut sau ne
cunoscut un gînd bun :

Și femeia ta din casă 
Fie-ți zveltă și frumoasă 
Ca vlăstarii pomului, 
Bucuria omului.
Și copii
Cu ochii căprii 
Și frumoși ca soarele

De ce ne-am oprit mai întîi a- 
supra acestor poezii ? Pentru că 
în ele citim sentimentul ce consti
tuie motivul fundamental al ope
rei argheziene : deplina contopire 
cu omul simplu, cu universul său

de simțire șl de gîndire, cu felul 
de a înțelege și a privi lumea, cu 
obiceiurile sale străvechi, cu via
ța, cu bucuriile și înseninările de 
astăzi „Fii în țara mea lumină", 
îi dorește poetul cititorului. Și în 
acest vers recunoaștem încă o 
dată statornica prețuire a omului 
din popor prezentă de-a lungul 
deceniilor în opera lui Arghezi.

Din adînourile concepției popu
lare izvorăște însă și un alt filon 
al acestui volum de poezie : lauda 
muncii, a omului activ, a trudei 
fără preget, privită ca suprema 
rațiune a existenței noastre. De 
aceea, în dimineața zilei cînd a 
împlinit optzeci și patru de ani, 
poetul mărturisea profesiunea de 
credință căreia i-a fost statornic 
adept:

Nu prea m-am uitat la mine, 
Ascultînd numai povața: 
Omul să-și muncească viața.

Și, într-adevăr, acest volum este 
o laudă a omului activ, a omului 
cutezător, care privește și țintește 
departe. Și-a croit cu „tibișirul 
prin rîpi și stînci un drum", „a 
doborît cu pumnii și umerii stihia', 
a avut ochii îndreptați „la stele 
aprinse în munți'. O viață dusă 
sub acest semn nu se pierde nici
odată zadarnic. Poetul are con
știința trăinioiei operei sale, a pe
renității unei vieți închinate fru
mosului, muncii necontenite :

Că timpul retrăiește în
fiecare ins 

Cînd amăgit să-ți ardă,
lumina ți s-a stins.

Cînd vorbeam la începutul 
cronicii despre dorința sa de a 
păstra nealterată frăgezimea cor
zilor înseninate, mă gîndeam în 
același timp că alături de infini
tele nuanțe ale strunei sale, în 
stare la optzeci și cinci de ani să 
laude fapta temerară, aflăm acea 
poezie delicată a lumii mici, a tih
nei vieții casnice de fiecare zi :

Dacă te muți, aibi grijă de 
aproape 

Nimic din ce mîngîie să nu-ți 
scape.

Să nu uiți pisoiașul culcat 
intr-un tirlig.

Nici pe cățel. Că-i frig.
Și, mamă mică, a lumii 

diafane, 
Să nu lași florile orfane.

Portretul acestui mare poet, al 
celui ce este menit, prin adînci- 
mea și strălucirea operei sale, să 
continue ceea ce a statornicit în 
veacul trecut Eminescu, îl aflăm 
răsfrînt în fiecare nou volum al 
său. Deși mereu același în datele 
fundamentale ale scrisului său, 
Tudor Arghezi este mereu altul, 
mereu nou, mereu cu ochii spre 
marile înălțimi, mereu cu inima bă- 
tînd în cadențele fremătătoare ale 
timpului său, în ritmurile viguroase 
ale țării sale.

Valeriu RIPEANU

„ Drumul

Otelului"

CINEMATOCRAFE

Foto 4 Gh. VlnțilS

Opt minute de muzică, de dans șl 
poezie. Opt minute concentrînd în 
ele epopeea fantastică a otelului — 
simbol al măreției și atotputerniciei 
omului.

De la zbaterea oarbă a minereului 
în culcușurile adînci ale pămîntului, 
pînă la sclipirea lui nobilă, purtată 
în spa(ii cosmice de rachetele îndrăz
nelii omenești, oțelul își împletește 
istoria cu însăși istoria umanității. Min
tea și volnfa omului au azi tăria de 
a pune capăt destinului război
nic ; este timpul ca otelul să ser
vească numai întruchipării marilor 
visuri și năzuințe ale omului elibe
rat.

Aceasta este pe scurt ideea scenei 
de balet „Drumul Ofelului", concepu
tă și creată de compozitorul Dumitru 
Capoianu, pe versurile Ninei Cassian, 
transpusă în scenă de corpul de ba
let al Operei timișorene sub condu
cerea lui Trixy Checais. O realizare 
artistică riguros construită, ale cărei 
idei merg direct la inima spectatoru
lui, emo(ionîndu-l, fascinîndu-l.

...In noaptea rocilor „otelul doar
me. Somnul lui e neliniștit și străbă
tut de fulgere ; el visează la ziua de 
afară, la marea lumină”. Pe versurile 
grave ale recitatorului, muzica fră- 
mîntafă împrumută mișcării luciul în
tunecat al minereului ; deodată, mîini 
harnice de cavaleri-făurari izbucnesc 
In lumină. Smuls prometeic din haos, 
„iată-ne fată în fată, unul cu altul, 
pentru a topi împreună adîncul 
cu-naltul". Acordurile muzicii urmea
ză sensul mișcării materiei însufleți
te, tot mai transparente. Și versurile 
încheie : „Nu cunoaștem alt drUm de- 
cît înainte și-n sus I’ Sunetul devine 
culoare, trupul dansatorilor se con
fundă cu muzica ; ca un curent alb 
ce evocă lama otelului, totul se con
topește înfr-o singură imagine, pe 
cît de sintetică, pe atît de complexă. 
Ai impresia că trăiești o pagină a 
unei noi mitologii ce preamărește 
aspirațiile noastre spre măi bine, spre 
mai sus, spre o lume însorită.

Este meritul creatorilor (din rîndul 
cărora nu trebuie să-l uităm pe Ion 
Ipser, realizatorul unor sugestive de
coruri și costume) de a fi colaborat 
în așa fel încît spectatorul nu refine 
niciodată numai muzica, numai fru
musețea mișcării scenice, ci realizea
ză o singură imagine, aceea a unui 
spectacol de o mare plasticitate și 
putere de a emoționa.

Creat în cinstea celui de-al IX-lea 
Congres al partidului, poemul „Dru
mul Oțelului’ este o mărturie a stră
daniei artiștilor noștri de a se insp'ra 
din ideile erei socialiste, de a întru
chipa în plăsmuiri artistice de înaltă 
tinută și frumusețe marile sensuri ale 
viefii pe care o trăim.

Mircea SIMIONESCU

DINAMICĂ Șl PROPORȚII
Imaginea filmată o- 

feră posibilitatea unor 
confruntări revelatoare. 
Documentariștii au fo
losit adeseori această 
posibilitate, valorifi- 
cind. de pildă, mărtu
rii filmate ale trecutu
lui — piese de arhivă 
cinematografică — cu 
scopul de a sublinia, 
prin contrast, marile 
realizări ale epocii 
noastre, roadele mun
cii poporului liber și 
stăpin pe soarta sa.

Amploarea și ritmul 
construcției socialiste 
face însă ca astfel de 
confruntări și com
parații cinematografice 
să fie deosebit de eloc
vente nu numai după 
tiecerea unor decenii 
întregi, ci chiar la in
tervale de timp mult 
mai mici. Este ceea ce 
se tntimplă șl In fil
mul „Construim", pro
ducție a studioului „A- 
lexandru Sahia". pre
zentat in aceste zile pe 
ecrane în cinstea celui 
de-al IX-lea Congres 
al partidului. Autorii 
(seenat iul și regia — 
Erich Nussbaum; ima
ginea — C. lonescu 
Tonciu) ne înfățișează 
un tablou amplu și 
convingător al realiză
rilor obținute In ulti
mii ani In domeniul 
construcțiilor. Ca punct 
de plecare și. în ace
lași timp, ca termen 
de comparație, regizo
rul folosește citeva 
imagini filmate în 196! 
— anul celui de-al 
VUI-lea Congres al 
P.C.R. — imagini des
prinse dintr-un alt do
cumentar al său: „Ritm 
și construcție". Am
bele filme urmăresc a- 
proximativ același iti
nerar de-a lungul și

de-a latul tării, fixate 
pe peliculă realități
le României de azi. ex
trem de grăitoare prin 
ele insele, sugerează 
parcă și mai pregnant 
— datorită acestor 
comparații — dinami
ca șt proporțiile fără 
precedent la noi ale 
activității de construc
ție desfășurată in pe
rioada dintre cele 
două Congrese.

împreună cu cineaș
tii vizităm, pentru în
ceput, Hunedoara, lată, 
retrospectiv, schelele 
care impinzesc ceta
tea oțelului In 1961,

aceste realizări edili
tare, filmul aduce in 
prim plan ceea ce este 
in primul tind carac
teristic României 
orizont 1965: combi
natul chimic care se 
înaltă pe întinsa clin- 
pie a Olteniei și. res
pectiv. șantierul ma
relui combinat side
rurgic „Gh. Gheorghiu- 
Dej" — expresii ale 
politicii de industriali
zare socialistă a țării. 
Datele despre crește
rea producției de e- 
nergie electrică, des
pre perspectivele pe 
care le deschid Direc-

Filmul documentar „CONSTRUIM"

și apoi aspectul el de 
azi — cu noile și im
punătoarele ei construc
ții industriale, cu fru
moasele ei cartiere de 
locuințe. Dar nu nu
mai constructorii Hu
nedoarei ne demon
strează — prin inter
mediul filmului — ce 
înseamnă cinci ani în 
condițiile ritmului de 
dezvoltare al Româ
niei socialiste. Imagini 
filmate la Deva și la 
Suceava, la Baia Mare 
și la Tulcea surprind 
înnoiri profunde, măr
turii ale continuei în
floriri a tuturor regiu
nilor tării.

Mergînd pe urmele 
reportajului filmat cu 
cinci ani In urmă, do
cumentariștii ne ara
tă cum au prins și cum 
prind viață îndrăznețe 
proiecte. Craiova, de 
pildă, ne impresionea
ză prin noua el înfă
țișare ; Galațiul — la 
fel; dar, consemnlnd

tivele Congresului al 
IX-lea cu privire la 
valorificarea surselor 
energetice șl electrifi
carea patriei — citate 
In comentariul sobru 
și sugestiv al filmului 
— se materializează 
parcă pe ecran în ima
ginile de la Bicaz șl 
de la „cascada" de hi
drocentrale de pe Bis
trița. de la Luduș, de 
pe șantierul de la Por
țile de Fier. Desigur că 
nu lipsesc din acest 
film nici frumusețile 
vechi și noi ale litora
lului. cu farmecul și cu 
poezia lor. nici noută
țile intervenite in pei
sajul Capitalei teste de 
reținui și îndemnul pe 
care filmul îl face ar- 
hitecților — prin co
mentariu șl prin imagi
ne — în sensul milită
rii pentru o mai mare 
varietate, pentru com
baterea uniformității 
soluțiilor arhitecturale),

Fără a-și propune să 
epuizeze prezentarea 
vastului domeniu de 
care se ocupă docu
mentarul „Construim" 
oferă o imagine con
cludentă. de ansamblu, 
privind drumul Româ
niei spre culmile pro
gresului și ale civiliza
ției. aducind pe ecran 
realizări ce constituie 
obiectul mindriei legi
time a întregului po
por

Referitor la calitățile 
cinematografice ale tu
mulul. merită remarca
te economia de mijloa
ce. unitatea dintre i- 
magine și comentariu, 
faptul că cineaștii au 
evitat literaturizarea 
forțată care, uneori, 
încarcă filmele docu
mentare. Fotografia, da
torată unui operator 
talentat, este de tnaltă 
ținută, reliefează nuan
țat vigoarea peisajului 
industrial, ca și carac
terul optimist, luminos 
al construcțiilor de lo
cuințe ar ti totuși, de 
observat folosirea poa
te prea frecventă a 
transfocatorului lapro
pierea și îndepărtarea 
rapidă a imaginii) în
deosebi în partea a 
doua a filmului. ..Con
struim" se înscrie 
fără îndoială printre 
reușitele recente ale 
studioului ..Alexandru 
Sahia" șl nu ne îndoim 
că grăitoarele sale ima
gini vor putea consti
tui. la rtndul lor. ele
mente de comparație 
pentru autorii unor 
viitoare documentare 
consacrate construcției 
socialismului.

D. COSTIN
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ROMULUS Șl REMUS — cinema
scop : Patria (bd Magheru nr. 12—14
— completare : A cui e vina ?), 
București (bd. Gh. Gheorghiu-Dej 
nr. 6 — completare : A cui e vina?). 
Excelsior (bd. 1 Mal nr. 174 - com
pletare : A cui e vina ?) Stadionul 
..Dlnamo" (șos Ștefan ce! Mare — 
completare • A cui e vina ?>, ..Grădina 
„Expoziția Realizărilor E.. jnomiei 
Naționale a R.P.R.' (Plata 'Scînteli — 
completare : A cui e vina ?) DOM
NUL — cinemascop : Republica (bd. 
Magheru nr. 2 — completare • Mîine 
începe azi), Grivita (ca! Grlvlței — 
podul Basarab — completare : Minu
nea de la Ghiza), Grădina „Progre
sul" (str Ion Vidu nr. 5 — completa
re : Mîine începe azi) DATI-MI CON
DICA DE RECLAMAȚI! • Luceafărul 
(bd. 1848 nr 6 — completare : Dru
mul), Feroviar (cal. Grivlței nr 80
— completare : Elevul de serviciu),
Melodia (șos Ștefan cel Mare, colt 
cu str. Lizeanu — completare : Con
struim). DECORAȚII PENTRU CO
PIII MINUNE : Carpați (bd. Maghe- 
rt: nr. 29 - completare : Noi șl soa
rele), Capitol (bd Gh. Gheorghlu-Dej 
nr. 18 — rulează șl la grădină — 
completare : Muzeul zambaccian). 
LALEAUA NEAGRA : - cinema
scop : Festival (bd Gh. Gheorghiu- 
Dej nr. 14 — rulează si la gradină — 
Pasatul „Eforie") BRATARA DE 
GRANATE — cinemascop : Victoria 
(bd. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 7 — com
pletare : Melodiile străzii — cinema
scop). Bucegl (bd. 1 Mai nr 57—com
pletare : Spre cer — cinemascop — 
rulează și la grădină). Grădina „Doi
na" (str Doamnei nr. 9 — completa
re : Melodiile străzii — cinemascop) 
ZIDUL ÎNALT : Central (bd. Gh'. 
Gheorghiu-Det nr. 2 — completare : 
La cel mai înalt nivel), Dacia (cal. 
Griviței nr. 137 — completare : 180 de 
zile în Atlantic). AMERICA. AMERI
CA (ambele serii) : Lumina (bd. Gh. 
Gheorghlu-Dej nr. 12). ASTA-I TOT 
CE S-A ÎNTÎMPLAT : Union (str. 13 
Decembrie nr 5—7 — completare :
Zilele Slghișoarei) PROGRAM PEN
TRU COPII (dimineața) : Doina (str. 
Doamnei nr. 9). NUNTA CU PERI
PEȚII (după-amiază) : Doina (str. 
Doamnei nr 9 — completare : 180 de 
zile In Atlantic) CONSTRUIM — UR
MA ROȘIE - UN OBIECT GĂSIT — 
MÎINE ÎNCEPE AZI - MAEȘTRII 
ARTEI CIRCULUI - GEME ȘI CA- 
MEE - POVESTE DE PRIMĂVARĂ: 
Timpuri no’ (bd Gh. Gheorghlu-Dej 
nr. 18). DE DOI BANI VIOLETE : 
Glulești (ca: Giulestl nr. 56). Moștter 
(cal. Moșilor nr. 221 — rulează și I.. 
grădină). NU TE ATINGE DE FERI
CIRE : Cultural (Piața I. Pintilie nr.2
— completare : Saveri Duneconski). 
OLIVER TWIST înfrățirea între po
poare (bd Bucureștii-Noi — comple
tare : Laminorul de țevi). SĂRITURĂ 
ÎN ÎNTUNERIC • Buzești (str. Bu- 
zeștl nr 9—11 — completare : La cel 
mai înalt, nivel — rulează șl la gră
dină). SPRE CULMI : Crîngasi (șos. 
Crîngași nr 42) Vltan (cal Dudestl 
nr. 97 — rulează și la grădină). 
HANKA : Unirea (bd. 1 Mai nr. 143
— rulează și la grădină). UN LUCRU 
FĂCUT LA TIMP . Tomis (cal. Vă
cărești nr 21 - rulează șl Ia grădi
nă — completare • Oltenii din Olte
nia), Floreasca <str J. S. Bach nr. 2
— completare : Oltenii din Oltenia).
CUM SE REUȘE7TE ÎN DRAGOS
TE : Flacăra (cal Dudești nr. 22 — 
completare : Construim), Modern
(Piața G Coșbuc nr 1 — completare : 
Mîine începe azi). CASA RICORDI : 
Miorița (cal Moșilor nr 127). ANI
MALELE • Munca (șos Mihai Bravu 
nr. 221). RACHETELE NU TREBUIE 
SA DECOLEZE — cinemascop: Popu
lar (str Mătăsari nr. 31 completare : 
Cremlinul Rostovian). CRONICA 
UNUI BUFON : Arta (cal. Călărași 
nr. 153 — completare : A cui e vina?
— rulează și la grădină). VESELIE 
LA ACAPULCO : Cosmos (șos Pan- 
tellmon nr 89 — completare : Artiști 
amatori). PROCESUL MAIMUȚELOR: 
Viitorul (str. M. Eminescu nr. 127). 
FERNAND COW-BOY : Colentlna 
(șos. Colentina nr 84 — completare : 
Iosif Kelmonsky - rulează și la gră
dină). FIUL CĂPITANULUI BLOG„
— cinemascop : Volga (șos. I. Pintilie 
nr. 61 — completare : O călătorie spre 
inima Reșițel - cinemascop). JUN
GLA TRAGICA : Rahova (cal. Raho- 
vel nr 118 — rulează și la grădină). 
SCARAMOUCHE — cinemascop: Pro
gresul (șos Giurgiului nr. 3). INTÎL- 
NIRE LA ISCHIA — cinemascop : 
Flamura (șos Giurgiului nr. 155). 
ocolul pămîntului in so de 
ZILE — cinemascop (ambele serii) : 
Lira (cal. 13 Septembrie nr. 196 — 
completare : Melodiile străzii - ci
nemascop). PRELUDIO 11 — cinema
scop : Drumul Sării (str. Drumul Să
rii nr 30 — completare : Bun gust... 
gust bun). NEAMUL ȘOIMĂREȘTI- 
LOR — cinemascop (ambele serii) : 
Ferentari (cal Ferentari nr. 86 — 
completare Șopîrle). CIND MAR
TIN AVEA 14 ANI : Cotroceni (șos. 
Cotroceni ni 9 — completare : Sport 
nr. 3/1965). PENSIUNEA BOULANKAî 
Pacea (bd Uverturii nr. 70—72 — 
completare • Sport nr. 3/1965). F*'.1E- 
IA NECUNOSCUTA . Arenele Liber
tății (Parcul Libertății). DIAVOLUL 
DEȘERTULUI : Grădina Lira" (cal. 
13 Septembrie nr. 196). ȘOFERII IA
DULUI : Grădina ..Progresul-Parc" 
(Plata Libertății).

Cum e vremea

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I

Ieri în țară : Vremea s-a menținut 
frumoasă și călduroasă cu cerul va
riabil. mai mult senin, Vîntul a su
flat în general slab, cu intensificări 
trecătoare mai ales în Dobrogea din 
sectorul sudic Temperatura aerului 
la orele 14 era cuprinsă între 36 gra
de la București, Călărași și Turnu 
Măgurele și 22 de grade la Mangalia 
In București Vremea a fost bru
moasă șl excesiv de călduroasă. Au 
cerul variabil mai mult senin. Vîn
tul a suflat în general slab. Tempe
ratura maximă a fost de 38 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
27, 28 șl 2.9 iulie a. c. în țară : Vre
mea devine ușor instabilă mai ales 
în vestul și nord-v^stul țării. Cerul 
va fi variabil și vor cădea ploi lo
cale sub formă de averse însoțite de 
descărcări electrice. Vînt slab pînă 
la potrivit din sud-vest Tempera
tura în ușoară scădere în Ardeal și 
nordul Moldovei si se menține ri
dicată în rest. Minimele vor fi cu
prinse între 10—20 grade iar maxi
mele între 23—33 grade, local mai ri
dicate în București t Vreme căl
duroasă și ușor instabilă cu cerul 
variabil mai mult senin noaptea șl 
dimineața Tendin‘ă de ploaie. Vînt 
potrivit. Temperatura ușor varia
bilă.
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, Plecarea unor delegații care au participat 
la cel de-al IX-lea Congres a! P. C. R.

VESTI DIN TARILE SOCIALISTE
■> ■ ■ »

Delegația Partidului Comunist 
din Germania

Delegația Partidului Comunist 
din Germania, în frunte cu Max 
Reimann, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Germania, a plecat dumi
nică dimineața din Capitală.

x

Delegația Partidului

La plecare, delegația a fost con
dusă de tovarășii Petre Borilă, Ia- 
noș Fazekaș, Constantin Scarlat, 
Alexandru Sencovici, Aurel Vijoli, 
de activiști de partid.

Comunist Italian
Delegația Partidului Comunist 

Italian, în frunte cu Armando Cos- 
sutta, membru al Direcțiunii 
P.C.I., a plecat duminică dimi
neața din Capitală.

Delegația a fost condusă la ple
care de tovarășii Leonte Răutu, 
Augustin Alexa, Gheorghe Cioară, 
Ion Pas, de activiști de partid.

Delegația Partidului Socialist Italian 
al Unității Proletare

Delegația Partidului Socialist 
Italian al Unității Proletare, în 
frunte cu Vincenzo Ansanelli, 
membru al Direcțiunii P.S.I.U.P, 
a părăsit Capitala.

La plecare, delegația a fost con
dusă de tovarășii Mihai Dalea, 
Gheorghe Cioară, Dumitru Simu- 
lescu, Ghizela Vass, de activiști 
de partid.

Delegația Partidului Comunist 
din Spania

Delegația Partidului Comunist 
din Spania, în frunte cu An
tonio Mije, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C. 
din Spania, a plecat din București.

Membrii delegației au fost con
duși de tovarășii Mihai Dalea, Teo
dor Marinescu, Roman Moldovan, 
Valter Roman, de activiști de 
partid.

Delegația Partidului Comunist 
din Austria

Delegația Partidului Comunist 
din Austria, în frunte cu Friedl 
Furnberg, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.C. din 
Austria, a părăsit Capitala.

Membrii delegației au fost con
duși de tovarășii Leonte Răutu, 
Petre Lupu, Gheorghe Hossu, Ele
na Lascu, Aurel Vijoli, de activiști 
de partid.

Delegația Partidului Muncii 
din Guatemala

Duminică dimineața a părăsit 
Capitala delegatul Partidului Mun
cii din Guatemala, Jose Manuel 
Fortuny, membru al C.C. al Parti
dului Muncii din Guatemala.

La plecare, oaspetele a fost con
dus de tovarășii Vasile Patilineț, 
Constantin Scarlat, Barbu Zaha- 
rescu, de activiști de partid.

Delegația Partidului Comunist 
din Iordania

Delegatul Partidului Comunist 
din Iordania, Fuad Nassar, secre
tar general al P.C. din Iordania, 
a părăsit Capitala.

La plecare, oaspetele a fost con
dus la aeroport de tovarășii Ilie 
Verdeț, loan Cosma, Vasile Ma- 
teescu, de activiști de partid.

Delegația Partidului Comunist

„Raduga"
Pe Volga a început să 

circule o navă fluvială 
rapidă cu pernă de 
aer, denumită „Raduga" 
(„Curcubeu"), construită 
la șantierul ,>Krasnoe 
Sormovo". Nava poate 
atinge deasupra valuri
lor o viteză de 110—120 
km/h. în curînd va fi 
lansată la apă nava cu 
pernă de aer pentru că
lători „Sormovici". O 
puternică turbină-com-

presor de cîteva mii cai 
putere o va ridica la 
40 cm deasupra apei, 
iar două elice cu pale 
pentru mersul la su
prafață vor permite noii 
nave să circule cu o vi
teză orară de 100—110 
km. Pe bordul navei 
„Sormovici" vor încă
pea 50 de călători. Nava 
este construită din me
tale ușoare și fățuită cu 
materiale plastice.

Centrale hidroelectrice in Cinhai
în provincia Cinhai 

din nord-vestul R. P. 
Chineze, s-a terminat 
recent construcția unei 
centrale hidroelectrice 
rurale cu capacitatea de 
400 kilowați. Ea este 
cea mai. mare din a- 
ceastă provincie, unde 
cu începere din 1949 
s-au construit 27 de 
centrale hidroelectrice 
rurale. Pe lîngă centra
la principală, construc
ția include 11 stațiuni 
de pompare care vor

iriga suprafețe întinse 
de terenuri cultivate. 
Noua centrală va furni
za energie pentru ate
lierele de reparații de 
mașini agricole, gatere 
și fierării, industria de 
conserve și pentru ilu
minarea locuințelor. 
Construcția barajului de 
pe fluviul Huangșui și 
a centralei electrice a 
fost finanțată de stat. 
Lucrările auxiliare au 
fost executate de comu
nele populare.

din Sudan
Delegația Partidului Comunist 

din Sudan, condusă de Joseph Ga- 
rang, membru al C.C. al P.C. din 
Sudan, a plecat din Capitală.

La plecare, delegația a fost con
dusă de Gheorghe Nicula, Barbu 
Solomon, Vasile Vlad, de activiști 
de partid.

Delegația Partidului Democrat 
din Guineea

A părăsit Capitala delegatul 
Partidului Democrat din Guineea, 
Maurice Camara, ambasadorul 
Guineei la Moscova.

La plecare a fost condus de to
varășii Anton Moisescu, Gheorghe 
Roșu, de activiști de partid.

Crește producția 
agricolă

Anul acesta, suprafața însămîn- 
țată din R. D. Vietnam a crescut 
față de anul trecut cu 9 300 ha, 
dintre care 1 300 ha au fost desti
nate cultivării nutrețurilor pentru 
animale. Producția globală de orez 
de vară a crescut cu 54 000 tone 
față de 1959. Producția medie de 
cartofi și porumb la hectar a cres
cut respectiv cu 3,5 și 15,3 la sută 
în comparație cu anul trecut. în 
regiunea Vinh Linh, care se află 
la o mică depărtare de linia de 
demarcație, producția medie la 
hectar de orez a fost cu 0,17 tone 
mai mare decît anul trecut.

Vizitele delegațiilor unor partide 
comuniste și muncitorești 
care au participat la Congresul P. C. R.

Delegațiile unor partide comu
niste și muncitorești care au par
ticipat la lucrările celui de-al 
IX-lea Congres al P.C.R. au făcut 
în cursul zilei de duminică vizite 
în Capitală și în țară.

Delegația Partidului Comunist 
Bulgar, în frunte cu Todor Jiv- 
kov, a vizitat stațiunile balneare 
Mamaia, Eforie și Mangalia de pe 
litoralul Mării Negre.

Delegația Partidului Comunist 
Francez, condusă de Jeanette Tho
rez Vermeersch, a vizitat Muze
ul de Artă, iar membrii delegației 
Partidului celoi- ce Muncesc din 
Vietnam, în frunte cu Le Duc Tho, 
au vizitat Muzeul Satului din Ca
pitală.

Delegația Partidului Muncii din 
Albania, în frunte cu Ramiz Alia, 
a făcut o vizită pe litoral.

Delegațiile Partidului Comunist 
Portughez în frunte cu Manuel

Rodriguez da Silva, Partidului Co
munist din Venezuela, condusă de 
Eduardo Gallegos Mancera, Parti
dului Comunist din Argentina, 
condusă de Heotor Agosti, și a. 
Partidului Comunist din Bolivia, 
condusă de Jorge Kolle, au vizitat 
șantierul Hidrocentralei „Gheor
ghe Gheorghiu-Dej" de pe Argeș.

(Agerpres)

TELEGRAMĂ

Cu prilejul celei de-a XH-a a- 
niversări a Revoluției Naționale 
Cubane, ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Române, Corneliu 
Mănescu, a trimis ministrului re
lațiilor externe al Republicii Cuba, 
Raul Roa Garcia, o telegramă de 
felicitare.

Tumul de televiziune 
din Berlin

Recent, în centrul Berlinului au 
început pregătirile pentru turna
rea fundamentului unui turn de 
televiziune înalt de 360 m, al că
rui corp va fi din beton și oțel. 
La înălțimea de 197 m turnul va 
avea un glob cu un diametru de 
32 m, în care vor fi adăpostite o 
platformă de observații, o brase
rie cu 200 locuri și birourile ad
ministrative. Intr-un alt glob 
situat deasupra primului vor fi 
adăpostite instalațiile tehnice și 
pilonul antenei de 90 m. Turnul 
va avea la bază un diametru de 
120 m. La parter va fi o sală de 
așteptare cu 800 locuri și dife
rite unități alimentare, magazine 
cu autoservire și servicii pentru 
deservirea turiștilor. Trei ascen
soare rapide vor putea transporta 
în fiecare oră 485 persoane.

Fabrica de cauciuc din Kralupy (R. S. Cehoslovacă)

Fabricat la „Zmai"
Industria iugoslavă a produs 

în acest an un mare număr de 
noi mașini agricole. Astfel, fa
brica „Zmai", din Zemun, a pro
iectat și realizat o combină do
tată cu utilajul necesar pentru 
recoltarea porumbului în știuleți 
și boabe, recoltare ce se reali
zează de pe două rînduri deoda
tă. Această combină poato recol
ta într-o singură oră porumbul de

pe o suprafață de 0,5 ha. De ase
menea, în același timp, combina 
împrăștie îngrășăminte artificiale 
pe cîmp, înlesnind efectuarea la 
timp a lucrărilor de însămînțare. 
Tot în acest an, fabrica „Zmai" a 
realizat o nouă mașină, „Iagura", 
pentru semănatul pe terenurile 
deluroase și pe suprafețele mici, 
avînd o mare mobilitate în miș
care.

Automatizarea extracției de gaze
Un grup de specia

liști polonezi au reu
șit să automatizeze 
extracția de gaze na
turale la unul din 
zăcămintele din Prze- 
mysl. Instalațiile au 
intrat în exploatare 
de probă. Șase sonde

au fost utilate cu a- 
paratură automată de 
închidere și deschi
dere, cu cite un 
punct de control și 
de distribuire a ga
zelor, instalații de 
semnalizare și mă
surători. Aparatele

transmit la dispece
rat semnale de radio 
privind desfășurarea 
lucrărilor la fiecare 
sondă sau eventua
lele avarii, înregis
trează date privind 
productivitatea mun
cii, presiunea gazu
lui etc.

ȘAH

Start in campionatul 
mondial universitar

Sinaia — „Perla Carpaților", 
își confirmă din nou frumoasa 
tradiție de gazdă ospitalieră a 
competițiilor șahiste. Azi a în
ceput aici cel de-al XII-lea cam
pionat mondial universitar de 
șah pe echipe la care participă 
reprezentative studențești din 
17 țări: Anglia, Austria, Bulga
ria. Cehoslovacia, Cuba, Dane
marca, Finlanda, R. D. Germană, 
Izrael, Olanda, România, Scoția, 
Suedia, Tunisia, Ungaria și 
U.R.S.S., a cărei echipă este cam
pioană mondială universitară.

Festivitatea de inaugurare a 
fost deschisă de Stefan Birlea, 
președintele Uniunii Asociațiilor 
Studenților din România. In con
tinuare, acad. Gheorghe Mihoc, 
rectorul Universității București, 
președintele comitetului de orga
nizare a campionatului, a adre
sat un cuvînt de bun venit.

După festivitatea de deschidere 
șahiștii și-au ocupat locurile la 
mesele de joc, disputindu-și pri
mele partide din cadrul turneului 
preliminar. Iată rezultatele înre
gistrate : grupa I : Suedia—Fin
landa 2—1 (1); Izrael—R. D. Ger
mană 1,5—0,5 (2); Cehoslovacia a. 
avut zi liberă; grupa a H-a : 
U.R.S.S.—Bulgaria 0,5—0,5 (3) ; 
Anglia—Cuba 4—0; Belgia—Olan
da 1—2 (J); grupa a IlI-a : Aus
tria—Danemarca 1,3—2,5 ; Unga
ria—Tunisia 3—1; România—Sco- 

i (ia 4-—0.
Elisabeta POLIHRON1ADE

Ieri la polo

România — Ungaria 3-3
Turneul international de 

polo de la București a luat 
sfîrșif ieri. Derbiul întrecerii, 
meciul România — Ungaria, 
s-a încheiat cu scorul de 
3—3, astfel încît cele două 
formajii au terminat neînvin
se competifia, tolalizînd fie
care cîfe 7 puncte. Locul 
întîi a revenit însă repre

zentativei noastre, datorită 
golaverajului general mai 
bun : 25—11, fafă de 26—12 
al echipei maghiare. Cîșfi- 
gînd cu 3—2 întîlnirea cu 

-Cehoslovacia, echipa R. D. 
Germane a ocupat locul 
trei, urmată de Cehoslova
cia și Suedia.

Emoții la 40 de grade

PRONOSPORT
Concursul nr. 30 din 25 iulie

Textila Buhuși-C.F.R. Pașcani anulat
Ceahlăul-Dinamo Bacău (0—10) 2
Rapid Mizil-Flacăra Moreni (0—2) 2
Poiana-Metalu! Tîrgoviște (2—1) 1
Gaz Metan-Faianta Sighișoara (1—2) 2
Textila Sf. Gheorghe-C.S.M.

Sibiu (3—2) 1
Jiul-Mineru) Deva (5—0) 1
Metalul Huned.-Minerul

Lupeni (2—1) 1
AS. Aiud-Industria Sîrmei (1—1) x
Clujana-Arieșul Turda (3—4) 2
C.S.M. Reșita-C.F.R. Arad (1—0) 1
Vagonul-Electromotor (4—1) 1

Final dramatic in turneul 
international de polo pe 
apă: cu două minute îna
inte de sfirșitul partidei 
decisive, „Cupa orașului 
București", pare să incline 
spre campionii olimpici, re
prezentanții Ungariei, care 
conduc cu 3—2. Dar Culi- 
neac primește o pasă idea
lă. se înaltă și șutează cu 
sete in coltul din stînga, 
restabilind echilibrul. Ex- 
olozie de entuziasm in tri
bune. unde mii de pasio
nați tndură de cîteva ore 
arșița sahariană, amplifica
tă de emoțiile acestui derbi 
al nelnvinșilor. La meci 
egal, echipa noastră e a- 
vantajată de golaveraj; 
prestigiul ii obligă deci pe 
oaspeți să pornească vije
lios la atac. Chiar... prea 
vijelios — ceea ce le atra
ge o nouă penalizare din 
partea arbitrului Man- 
guillote. Recuperăm astlel 
balonul. Grinlescu II lan
sează pe autorul ultimului 
gol. dar in duel cu apăra
rea adversă, acesta este 
accidentat și înlocuit cu 
Mihăilescu...

A mai rămas un singur 
minut — avem mingea, 
avem și superioritate nu
merică IDdmbtor a fost eli
minat, pentru repetate 
taulturi subacvatice), avem,

în line, prilejul să întrecem 
cea mai bună formație de 
pe glob, alcăiuită din lau
reata de la Tokio. Si asta 
— după ce am fost conduși 
cu două puncte I

Novac trimite spre Za- 
han, acesta spre Novac, 
Novac spre Nlihăilescu, Mi- 
hătlescu spre Novac... Un 
fault, încă unul — ambele 
în favoarea noastră — apoi 
același cadril de pase, ace
leași manevre sterile, in 
timp ce cronometru! sem
nalează ultimele patruzeci 
de secunde, treizeci, două
zeci... Publicul, în picioare, 
urmărește acest final de 
mare tensiune, în care vic
toria ne surîde, ce-i drept, 
cam nehotărit. Balonul își 
continuă acrobațiile prin 
lata porții oaspeților, dar 
nimeni nu se hotărăște să-l 
expedieze in plasă nimeni, 
nici măcar Zahan, care a 
tras mai adineauri de pe la 
jumătatea bazinului I

Si iată că răsună fluierul 
cronomet torului, aducin- 
du-ne, o dată cu satisfac
ția primului loc in turneu, 
ușorul regret al unei per
formante de răsunet care 
ne-a scăpat printre degete. 
Nu-i nimic, vom încerca 
s-o realizăm peste citeva 
săptămini în „Trofeo d’Ita- 
lia".

Dan DEȘLIU

Sportivi români 
peste hotare

IUGOSLAVIA. — în cadrul concursului Internațional 
do tir de la Kragujevac, sportiva română Ana Goreti 
a cîștigat proba do armă liberă calibru redus (3x30 
focuri), cu 834 puncte. Ea a fost urmată de iugoslava 
Herold (cu 830 puncte), și bulgara Helicina (829 punc
te). în aceeași probă, la juniori, pe locul întîi s-a cla
sat trăgătorul român Ștefan Caban cu 829 puncte. Pe 
echipe a cîștigat R. P. Română (2 467 p.), urmată de 
R.S.F. Iugoslavia (2 433 p.), R. P. Bulgaria (2 399 p.).

ITALIA. — în orașul Sienna s-a desfășurat sîmbătă 
și duminică un mare concurs atletic internațional, or
ganizat de Uniunea italiană a sportului popular. Au 
participat atleți și atlete din U.R.S.S., R. P. Română, 
Anglia, Cuba, R. P. Polonă, R. P. Ungară, Italia. Proba 
de săritură în lungime, disputată în prima zi de în
treceri, a revenit atletei române Viorica Viscopoleanu 
cu rezultatul de 6.09 m. Pe locul doi s-a clasat italianca 
Vetorazzo, cu 6,05 m.

Alte rezultate : masculin : 100 m — Figuerola (Cuba) 
10”2/10 ; 400 m garduri — Weden (Anglia) 51"9/10 ; 
l 500 m — Arezzo (Italia) 3'49"7/10 ; suliță — Kulcsar 
(R.P.U.) 78,86 m ; feminin : 100 m — Miguelina Cobian 
(Cuba) ll”7/10 ; 800 m — Szenteleki (R.P.U.) 2'U"2/10 ; 
greutate — Tamara Press (U.R.S.S.) 17,50 m.

POLONIA. — Partidele din penultima zi a turneului 
internațional masculin de handbal „Cupa Mării Bal
tice", care are loc la Sopot, s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : R. P. Ungară—U.R.S.S. 23—16 ; R. P. 
Polonă—R. P. Română B 17—12 ; R. P. Bulgaria—R. P. 
Polonă B 18—15.

TINERII NOȘTRI HALTEROFILI
9

l-AU ÎNTRECUT pe cei polonezi
Disputată ieri dimineață 

in sala Floreasca din Ca
pitală, întîlnirea selecțio
natelor de tineret ale 
României și Poloniei a 
fost cîștigată de tinerii 
halterofili români cu sco
rul de 5—2. Dintre com- 
ponenții echipei noastre 
s-au remarcat Gheorghe 
Teleman (categoria 90 kg), 
autorul unui nou record 
național de juniori — 380 
kg la totalul celor trei 
stiluri, și Fiți Balaș (ca
tegoria 67,5 kg), care a e- 
galat recordul republican

la stilul împins (130 kg). 
O comportare bună a avut 
și polonezul Andrzej Ry- 
gula — ciștigător la cate
goria 82,5 kg.

Iată rezultatele tehnice 
în ordinea categoriilor de 
greutate : Z. Fiat (Româ
nia) — 290 kg, D. N.' -ules- 
cu (România) — 310 kg, 
F. Balaș (România) — 385 
kg, F. Marton (România) 
350 kg, A. Rygula (Polo
nia) — 405 kg, Gh. Tele
man (România) — 380 kg, 
R. Duszynski (Polonia) — 
370 kg.

Institut de
Recent, la Ulan- 

Bator, capitala R. P. 
Mongole, a fost creat 
Institutul de cerce-

cercetări științifice
țări științifice în do
meniul construcțiilor. 
Acest institut va des
fășura cercetări ști
ințifice în domeniul

proiectării construc
țiilor, al materialelor 
de construcție în di
ferite regiuni ale 
țării.

1 200 000 tone

de ciment anual
în valea rîului Zlatna Panega, pe 

o suprafață de peste 25 ha, se con
struiește cea mai mare uzină de 
ciment din R. P. Bulgaria. Ea va 
produce anual 1 200 000 tone ci
ment, adică de peste două ori mai 
mult decît producea întreaga in
dustrie a cimentului din tară, în 
anul 1950. Existenta unor surse 
permanente de apă și a unor mari 
rezerve de materii prime în ime
diata apropiere a uzinei creează 
posibilități pentru extinderea în 
continuare a producției de ciment.

Aparat pentru 

respirație artificială
Specialiștii din R. P. Ungară au 

realizat un mic aparat electric de 
respirație artificială, folosit la re
animarea persoanelor electrocutate 
sau care au suferit alte accidente. 
Electrodul aparatului se fixează pe 
fruntea pacientului. Curentul elec
tric acționează asupra creierului 
care la rîndul său activează muș
chii pieptului. Folosirea aparatului 
este deosebit de eficientă la per
soanele cu mina fracturată, cărora 
nu li se poate face respirația ar
tificială obișnuită. Noul aparat 
poate fi alimentat cu curent atît de 
la o baterie cît și de la rețeaua 
electrică.

într-o secție a combinatului tex
til din Phenian

0 nouă casă 

de cultură
în localitatea Goree, districtul 

Lushnia (R. P. Albania), a fost 
inaugurată recent o casă de cul
tură cu 450 locuri. Ea dispune de 
o sală pentru reprezentații artis
tice și proiectări de filme, o bi
bliotecă, un cabinet agrozooteh
nic etc. în orașele districtului 
Lushnia au fost date în folosință 
în ultimul timp 100 de case de 
cultură și alte instituții culturale.

Puternic impuls
Întrecerii
(Urmare din pag. I-a)

In uzina clujeană este fabricat 
unul din subansamblele impor
tante ale combinei de recoltat po
rumb — subansamblul de detașare 
a știuleților de tulpină. Realizarea 
unei asemenea sarcini de răspun
dere, care se cere îndeplinită în- 
tr-un scurt timp, a mobilizat în
tregul colectiv. El se angajase ca 
pină la Congresul partidului să li
vreze 1 000 de subansamble — ur- 
mînd ca pînă la 1 august numărul 
lor să crească la 1 500, pentru ca 
și uzinei „Semănătoarea" să-i ră
mână răgazul de a realiza pînă la 
23 August un lot important de 
combine.

In dimineața zilei de 17 iulie fu
sese expediat printre alte sub
ansamble și cel de-al 1 000-lea 
Muncitorii Alexandru Bertalan, 
Cornel Căpușan,. loan Jenei și loan 
Simenic din echipa de montări 
condusă de Nicolae Dee au așezat 
pe standul de probă subansamblul 
1089. Cîteva zile mai tîrziu lua 
drumul spre uzina bucureșteană 
alt lot de subansamble, ultimul 
purtind numărul de serie 1 150.

Constantin MORARII

Locomotiva 258
De la uzinele „Elec- 

tropufere’-Craiova șl-a 
luat „zborul” pe magis
tralele de oțel ale tării, 
urmărită de privirile 
constructorilor ei, cea 
de-a 258-a locomotivă 
Diesel electrică. Cu toa
te că asemenea despăr
țiri plăcute au loc fol 
mai aproape unele de 
altele, de fiecare dată 
momentul plecării unei 
noi locomotive este e- 
mofionant. Pe poarta 
uzinei vor ieși pînă la 
sfîrșitul lui 1965 cu 15 
locomotive Diesel elec
trice mai mult decît 
prevederile penfru ulti
mul an al planului șe- 
senal. Cu fiecare loco
motivă nouă născută 
din vrednicia și iscusin
ța constructorilor, ei își 
sporesc puterile și dra
gostea de muncă.

...Ora 10 dimineafa. 
Au trecut doar trei ore 
de la livrarea ultimei 
locomotive. în halele 
uzinei alte zeci de lo
comotive se află în fa
bricație. Pretutindeni

domnește un puternic 
avînt în muncă. Mais
trul principal al secției 
montaj general ne spu
ne : întregul nostru co
lectiv a primit cu vie 
însuflețire sarcinile mo
bilizatoare pe care cel 
de-al IX-lea Congres al 
partidului le-a pus în 
fata industriei electro
tehnice. Realizările de 
acum le punem la te
melia noului cincinal. 
Echipele conduse de 
Romeo Dumitrescu, An
drei Constantin, Marin 
Barbu, Cornel Stănciu- 
lescu, Ion Olteanu, 
Toma Preda, Gheorghe 
Bălan, Ion Moldovanu 
își depășesc sarcinile de 
producfie cu 25—50 la 
sută.

După o matură chib
zuință, colectivul fabri
cii de aparataj electric 
a hofărît ca pînă la 
Congresul partidului să 
producă peste plan 100 
de transformatoare. An
gajamentul a fost depă
șit, o contribu)ie im
portantă la realizarea

lui aducînd-o muncito
rii din atelierul condus 
de maiștrii Ilie Albu, 
Mihai Florea și Dumitru 
Popa.

Vizifînd diferite sec
ții ale uzinei am întîi- 
nit consemnate pe gra
ficele întrecerii desfă
șurate în aceste zile nu
meroase alte realizări. 
Al treilea autotransfor- 
mator de 200 MVA, tip 
construit pentru prima 
dată în fără, se află în 
stadiu de finisare ; lo
comotiva Diesel electri
că nr. 259 se pregătește 
să plece în proba de 
performantă, iar alfa a 
intraf în fabricafie îna
inte de termenul plani
ficat ; s-a terminal con
strucția celui de-al 
nouăsprezecelea motor 
electric de curent alter
nativ, cu patru motoare 
mai multe decîf preve
dea planul pe primele 
două decade ale lunii 
iulie.

Victor DELEANU 
coresp. „Scînteii"



DE FESTE HOTARE
ECOURI INTERNATIONALE LA CEL DE AL IX-LEA CONGRES

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Declarafia tov. W. Ulbricht

BERLIN 25 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția A.D.N., la 
sosirea sa pe aeroportul Berlin- 
Schoenefeld, tovarășul Walter 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., a făcut următoarea de
clarație :

Dragi tovarăși, stimați prieteni, 
Vă mulțumesc din suflet pentru 

primirea dv. cordială. Mă bucur 
deosebit că pot transmite dv. și 
întregii populații a Republicii 
noastre cele mai cordiale salutări 
ale tovarășilor și prietenilor din 
România socialistă.

Congresul al IX-lea al Partidu
lui Comunist Român a fost un 
mare eveniment în viața poporu
lui român și pentru noi toți un 
eveniment emoționant. Raportul 
Comitetului Central, ca și cuvin- 
tările rostite de muncitori, țărani, 
oameni de știință, scriitori, artiști- 
au arătat cu mîndrie succesele co- 
vîrșitoare obținute în transfor
marea vechii Românii într-un stat 
socialist înfloritor, a cărui econo
mie s-a dezvoltat multilateral da
torită industrializării socialiste și 
cooperativizării agriculturii. Hotă- 
rîrile Congresului trasează sarcini 
îndrăznețe în vederea desăvîrșirii 
construcției socialiste. In unani
mitate, poporul român denu
mește statul său democrat-popu
lar Republica Socialistă România. 
Tovarășii români au dat partidu
lui lor denumirea Partidul Comu
nist Român deoarece, după cum 
au arătat, în felul acesta sînt 
reflectate cel mai bine țelurile lor. 
întregul Congres și faptul că 
ne-am aflat împreună cu tovarășii 
români au confirmat din nou con
cordanța dintre partidele noastre 
în ce privește principiile funda
mentale și problemele trecerii la 
desăvîrșirea construcției socialiste.

înțelegem dezamăgirea presei 
occidentale în fața liniei clare a 
construcției socialiste și a princi
piilor marxist-leniniste conținute 
în hotărîrile și în noul Statut a- 
doptate de Congres. Pot recomanda 
doar politicienilor vest-germani să 
studieze cu atenție raportul secre
tarului general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și hotărîrile Congresului al IX-lea.

Congresul al IX-lea al Partidu
lui Comunist Român a fost o înflă
cărată mărturisire de credință față 
de lupta de neîmpăcat împotriva 
imperialismului, ceea ce a fost 
subliniat în primul rind printr-o 
declarație de solidaritate cu po
porul vietnamez. Datorită declara
țiilor marelui număr de delegații 
de partide comuniste și muncito
rești din toate continentele, Con
gresul a constituit cea mai mare 
demonstrație de pînă în prezent a 
mișcării comuniste mondiale îm
potriva războiului murdar al S.U.A. 
în Vietnam și pentru victoria po
porului vietnamez.

Tovarășul Ceaușescu, ca secretar 
general al C.C. al P.C. Român, to-

*

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
Presă sovietică de duminică dimi
neața publică corespondențe cu 
privire la încheierea lucrărilor ce
lui de-al IX-lea Congres al 
P.C.R

Sub titlul „Spre noi victorii ale 
socialismului", ziarul „PRAVDA" 
inserează o corespondență semna
tă de F. Vidrașcu și A Lukoveț. 
Congresul comuniștilor români a 
adoptat hotărîri de o mare însem
nătate pentru viața partidului și a 
întregului popor român, se arată 
printre altele în corespondență. 
Ziarul informează despre alegerea 
organelor conducătoare ale P.C.R 
și menționează unanimitatea cu 
care delegații la Congres au a- 
doptat moțiunea de solidaritate cu 
lupta poporului vietnamez.

Referindu-se la cuvîntarea de 
încheiere a lucrărilor Congresului, 
rostită de tovarășul Nicolae 

varășul Brejnev, ca prim-secretar 
al C.C. al P.C.U.S., eu, ca prim-se
cretar al C.C. al P.S.U.G., precum 
și tovarăși de frunte din alte par
tide frățești au susținut în cuvîn- 
.tările lor unitatea și coeziunea miș
cării comuniste mondiale și a tu
turor forțelor revoluționare din 
lume.

S-a subliniat că aceste forțe sînt 
cu mult mai puternice decît cele 
ale ațîțătorilor la război imperia
liști. Poziția comună a partidelor 
comuniste și muncitorești și forța 
mișcării populare internaționale 
sînt hotărîtoare pentru dejucarea 
planurilor imperialiștilor. în rezo
luția sa, Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român a de
clarat : „în centrul politicii exter
ne a țării noastre vor sta neabătut 
prietenia și alianța frățească cu ță
rile socialiste Congresul consideră 
ca o îndatorire internaționalistă a 
partidului și guvernului dezvolta
rea continuă a relațiilor frățești cu 
toate țările socialiste, adueîndu-și 
contribuția activă la unitatea și 
coeziunea sistemului mondial so
cialist".

în afara Congresului, delegația 
noastră a avut convorbiri rodnice 
cu tovarășii de frunte ai P.C. Ro
mân, care s-au desfășurat în spi
ritul unei prietenii cordiale. Au 
avut loc convorbiri cu delegația 
C.C. al P.C.U.S., cu delegația C.C. 
al P.M.U.P., cu delegația C.C. al 
U.C.I., cu delegații din țările a- 
rabe, Asia. Africa și America La
tină. ca și cu alte delegații. Toate 
aceste convorbiri s-au desfășurat 
în spiritul internaționalismului 
socialist.

Participarea delegației noastre 
la Congresul al IX-lea al P. C. 
Român a întărit și adîncit priete
nia dintre partidele noastre, po
poarele și statele noastre. Poporul 
român a avut de suferit de pe 
urma imperialismului german. El 
știe să dea o înaltă prețuire exis
tenței unui stat german iubitor de 
pace, care se situează pe poziția 
apărării intereselor întregului po
por german iubitor de pace.

Republica Democrată Germană 
este în favoarea unor relații nor
male între statele socialiste și ce
lălalt stat german Acest lucru 
poate aduce un anumit folos cau
zei păcii. Existenta unor relații 
diplomatice concomitente ale țări
lor socialiste cu R.D.G. și cu sta
tul vest-german poate sluji doar 
micșorării încordării în Europa și 
arată din nou cît de lipsită de 
perspectivă este doctrina Hallstein. 
Bineînțeles, o slăbire a încordă
rii presupune renunțarea de către 
Germania occidentală la folosirea 
armelor nucleare, respectiv la 
posedarea de arme nucleare. Și la 
acest Congres, numeroși vorbitori 
și-au exprimat dorința ca ambele 
state germane să renunțe la ar
mele atomice. Popoarele Europei 
vor securitate prin dezarmare.

★

Ceaușescu, ziarul arată că_ dînd o 
înaltă apreciere liniei de industria
lizare socialistă a țării. Congresul 
a hotărît ca și pe viitor industria
lizarea să constituie obiectivul 
centra] al politicii economice a 
partidului. De la tribuna Congre
sului a răsunat puternic hotărîrea 
partidului, a întregului popor, de 
a pune și in viitor în centrul po
liticii externe alianța cu țările so
cialiste. de a dezvolta relațiile cu 
toate țările, indiferent de orîndui- 
rea lor socială, de a-și aduce, con
tribuția la cauza păcii și priete
niei între popoare.

într-o corespondență semnată de 
N. Novikov, ziarul „IZVESTIA" 
scrie în numărul său de sîmbătă : 
„Forul făuritorilor României so
cialiste a stabilit noi orizonturi 
ale avîntului țării. Poporul român 
a întîmpinat acest program de ac
tivitate cu o uriașă satisfacție. 

Conștient că pentru înfăptuirea 
lui va trebui să nu-și precupe
țească nici un efort, poporul ro
mân este convins că, sub condu
cerea încercatei sale avangarde de 
luptă — Partidul Comunist Român 
— el va îndeplini cu succes sar
cinile trasate de Congres și va 
face un nou pas înainte pe drumul 
desăvîrșirii construcției socialiste 
în România".

★
PEKIN 25 (Agerpres). — Ziarele 

„JENMINJIBAO", „DAGUNBAO", 
„GUANMINJIBAO" și „PEKINJI- 
BAO" de duminică publică mate
riale privind încheierea lucrărilor 
celui de-al IX-lea Congres al 
P.C.R., informînd despre alegerea 
noilor organe conducătoare ale 
partidului, despre adoptarea Mo
țiunii de solidaritate cu lupta po
porului vietnamez. Sub . titlul 
„Congresul al IX-lea al P.C.R. 
și-a încheiat cu succes lucrările", 
ziarul „Jenminjibao" menționează 
că, în cuvîntarea rostită la înche
ierea Congresului, tovarășul Ni
colae Ceaușescu, secretar general 
al C.C. al P.C.R., a arătat că 
partidul comuniștilor români va. 
înfăptui neabătut programul de 
desăvîrșire a construcției socialis
mului în România, adueîndu-și 
astfel contribuția la întărirea sis
temului mondial socialist, lă cauza 
socialismului și comunismului în 
lume.

★
ROMA 25 (Agerpres). — Ziarul 

„L’UNITA" publică o coresponden
ță semnată de Sergio Mugnai în 
care se arată că Congresul P.C.R. a 
aprobat în unanimitate raportul Co
mitetului Central al P.C.R., pre
zentat de tovarășul Nicolae Cea
ușescu, Directivele cu privire la 
dezvoltarea economiei naționale și 
a energeticii, precum și Statutul 
partidului. în continuare, ziarul 
se referă la dezbaterile pe margi
nea documentelor prezentate. 
„L’Unita" publică, de asemenea, 
extrase din cuvîntările tovarășilor 
Alexandru Bîrlădeanu și Emil 
Bodnaraș. Ziarul relatează, apoi, 
despre cuvîntările rostite de re
prezentanții partidelor comuniste 
și muncitorești, precum și ai unor 
partide democratice, care au a- 
dresat saluturi Congresului al 
IX-lea al P.C.R.

*
BUDAPESTA 25 (Agerpres). — 

Ziarele „NEPSZABADSAG". „EȘTI 
HIRLAP", „MAGYAR NEMZET" 
publică, pe primele pagini, mate
riale privind încheierea lucrărilor 
celui de-al IX-lea Congres al P.C.R. 
Ziarele informează despre alege
rea organelor conducătoare ale 
P.C.R. și despre Moțiunea de so
lidaritate cu lupta poporului viet
namez, adoptată în unanimitate.

Sub titlul „A luat sfîrșit Con
gresul al IX-lea al Partidului Co
munist Român", ziarul „Nepsza- 
badsăg" redă partea din cuvîntarea 
de încheiere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în care se arată că 
Partidul Comunist Român, Comite
tul său Centra] vor milita consec
vent pentru întărirea continuă a 
unității țărilor socialiste, a co
eziunii mișcării comuniste și mun
citorești internaționale.

★
ATENA 25 (Agerpres). — Zia

rul „AVGHI" relatează despre în
cheierea lucrărilor celui de-al
IX-lea Congres al P.C.R., mențio- 
nînd alegerea organelor conducă
toare ale partidului și adoptarea 
Moțiunii de solidaritate cu lupta 
poporului vietnamez, 
rată că Rezoluția 
Congresului au fost 
unanimitate, ziarul

După ce a- 
și hotărîrile 
adoptate în 
se referă la

contribuția P.C.R. la consolidarea
unității mișcării comuniste și mun
citorești internaționale și a siste
mului mondial socialist. Ziarul pu
blică lista membrilor Comitetului
Executiv al Comitetului Central al
P.C.R. într-o informație din Bucu

rești, ziarul „TO VIMA" informea
ză, de asemenea, despre alegerea 
noilor organe conducătoare ale 
P.C.R.

★
BELGRAD 25 (Agerpres). — 
Ziarul „POLITIKA" publică o 

corespondență din București în 
care informează despre încheierea 
lucrărilor Congresului P.C.R. „Con
gresul P.C.R. — scrie ziarul — 
s-a desfășurat într-o atmosferă de 
entuziasm extraordinar și de uni
tate deplină în toate problemele, 
fie că a fost vorba de aprecierea 
trecutului, fie de stabilirea planu
lui de dezvoltare în viitor". Ziarul 
menționează preocuparea P.C.R. 
pentru „dezvoltarea cît mai inten
sivă și calitativă a forțelor de pro
ducție, mobilizarea întregului po
tențial material și spiritual al țării 
pentru industrializarea în ritm cît 
mai rapid a României". „S-a re
marcat — continuă „Politika" — 
accentul deosebit pus de comu
niștii români asupra producției 
economice la nivelul actual al teh
nicii mondiale. Referindu-se la 
schimbarea denumirii partidului și 
adoptarea noului Statut, ziarul 
scrie : „Aceste schimbări nu sînt, 
în nici un caz, de natură formală. 
Ele conțin în esența lor calități noi 
pe care partidul și statul le-au ob
ținut deja, precum și noi elemente 
mobilizatoare spre acele țeluri spre 
care tinde societatea română". Zia
rul menționează, de asemenea, 
principiile care stau la baza poli
ticii externe a României și con
tribuția pe care P.C.R. o aduce la 
întărirea unității mișcării comu
niste și muncitorești internaționale.

*
VIENA 25 (Agerpres). — Ziarul 

„VOLKSSTIMME" publică un ma
terial consacrat încheierii lucrări
lor Congresului al IX-lea al P.C.R. 
Ziarul redă pasajul din Rezoluție 
în care se arată că realizările isto
rice ale poporului român, adîncile 
transformări petrecute în economia 
țării, în structura societății, în via
ța celor ce muncesc au confirmat 
justețea liniei politice a partidului 
care se călăuzește în întreaga sa 
activitate după învățătura marxist- 
leninistă, aplicînd-o creator la con
dițiile României. Este menționată 
hotărîrea P.C.R. de a-și aduce și de 
acum înainte contribuția la întări
rea unității mișcării comuniste și 
muncitorești, a sistemului mondial 
socialist, la cauza victoriei socia
lismului și păcii.

’A-
PRAGA 25 (Agerpres). — Ziarul 

„RUDE PRAVO" publică o cores
pondență în care informează despre 
componența organelor de conduce
re ale partidului, adoptarea în una
nimitate a Moțiunii de solidaritate 
cu lupta poporului vietnamez. De 
la tribuna Congresului — scrie zia
rul — a răsunat puternic hotărî
rea partidului, a întregului popor 
român de a pune și în viitor în 
centrul politicii sale externe alian
ța cu țările socialiste, de a dezvol
ta relațiile cu toate țările indife
rent de orînduirea lor socială, de 
a-și aduce contribuția la cauza 
păcii și prieteniei între popoare.

★
SOFIA 25 (Agerpres). — Sub 

titlul „Cel de-al IX-lea Congres al 
P.C.R. s-a încheiat", ziarul „RA- 
BOTNICESKO DELO" publică o 
corespondență în care informează 
despre alegere;) tovarășului Nico
lae Ceaușescu în funcția de secre
tar general al C.C. al P.C.R., des
pre componența organelor de con
ducere ale partidului.

Ziarul scrie că în cuvîntarea 
rostită la încheierea lucrărilor 
Congresului tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a exprimat hotărîrea 
Partidului Comunist Român, a Co
mitetului său Central, de a milita 
consecvent pentru întărirea conti
nuă a unității țărilor socialiste, a 
coeziunii mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

★
NEW YORK 25 (Agerpres). — 

Ziarul „NEW YORK TIMES" a 
publicat o corespondență a trimi
sului special la București, David 

Binder, în care continuă să fie co
mentate lucrările celui de-al IX- 
lea Congres al P.C.R. Ziarul redă 
extrase din cuvîntările rostite la 
Congres de tovarășii Alexandru 
Bîrlădeanu și Emil Bodnaraș, re
ferindu-se la pasajele in care 
se vorbește despre necesitatea ca 
fiecare țară socialistă să-și aducă, 
prin succesele pe care le obține în 
dezvoltarea economiei, contribuția 
la întărirea sistemului mondial so
cialist. Este, de asemenea, mențio
nată poziția țării noastre față de 
creditele străine și capitalul străin, 
în corespondențe se relatează des
pre alegerea noilor organe condu
cătoare ale partidului.

★
LONDRA 25 (Agerpres). — Sub 

semnătura trimisului său special 
la București, Blake Baker, ziarul 
„DAILY TELEGRAPH" publică 
o corespondență în care relatează 
despre alegerea organelor condu
cătoare ale partidului și compo
nența lor. Scriind despre docu
mentele adoptate de Congres, zia
rul arată că ele prevăd „intensifi
carea programului de industriali
zare a României": în corespon
dență se arată că „în anul 1970 
românii urmează să se bucure do 
o creștere apreciabilă a nivelului 
lor de viață".

într-o corespondență din Bucu
rești, semnată de John Rutherford, 
săptămînalul „OBSERVER" scrie 
despre modul în care s-au desfă
șurat lucrările Congresului, men- 
ționînd importanța acordată prin
cipiului conducerii colective, rela
țiilor cu țările socialiste și cu ce
lelalte țări ale lumii. Referindu-se 
la realizările oameniloi' muncii din 
România, săptămînalul scrie: 
„Succesul lor este, fără îndoială, 
substanțial".

★
VARȘOVIA 25 (Agerpres). — 

Ziarul „TRYBUNA LUDU", într-o 
corespondență specială din Bucu
rești, informează despre încheierea 
lucrărilor celui de-al IX-lea Con
gres al P.C.R., despre alegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția de secretar general al C.C. 
al P.C.R. și despre componența or
ganelor conducătoare ale partidu
lui. Referindu-se la Moțiunea de 
solidaritate cu poporul vietnamez, 
adoptată în unanimitate de dele
gații la Congres, ziarul scrie că po
porul român este hotărît să acorde 
poporului vietnamez întregul său 
ajutor frățesc. „Trybuna Ludu" 
menționează că în cuvîntarea sa. 
rostită la închiderea lucrărilor 
Congresului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R, a asigurat partidele co
muniste și muncitorești frățești, 
oamenii muncii din întreaga lume 
că partidul comuniștilor români va 
înfăptui neabătut programul de de
săvîrșire a construcției socialismu
lui în România, adueîndu-și astfel 
contribuția la întărirea sistemului 
mondial socialist, la întărirea so
lidarității internaționale a celor ce 
muncesc, la cauza socialismului și 
comunismului în lume.

*
PARIS 25 (Agerpres). — „LE 

MONDE" publică pe prima pagină 
un comentariu redacțional intitu
lat „încheierea celui de-al IX-lea 
Congres al P.C.R.". Ziarul infor
mează despre adoptarea rezoluției 
prezentate, despre alegerea orga
nelor de conducere. Tot „Le 
Monde" publică o telegramă a a- 
genției France Presse care cuprin
de lista membrilor Comitetului 
Executiv, Prezidiului Permanent și 
Secretariatului P.C.R., subliniind, 
într-o corespondență din București 
de la trimisul său special, Philippe 
Ben, unitatea și solidaritatea con
ducerii P.C.R.

Săptămînalul „JOURNAL DE 
DIMANCHE" apreciază dezbate
rile și documentele adoptate de 
Congres drept un „bilanț pozitiv" 
pentru poporul român. Posturile 
de radio și televiziune franceze au 
relatat sîmbătă despre încheierea 
lucrărilor Congresului al IX-lea al 
P.C.R. și despre alegerea organelor 
conducătoare.

Sărbătoarea poporului cuban

In Havana, capitala Republicii Cuba

Astăzi poporul cuban sărbăto
rește Ziua insurecției. în urmă 
cu 12 ani, la 25 iulie 1953, 
a avut loc cunoscuta acțiu
ne armată împotriva cazărmii 
militare Moncada din Santiago 
de Cuba, unul din bastioanele 
fostului dictator Batista. Acest a- 
tac a marcat începutul revoluției 
naționale cubane, care a triumfat 
la 1 ianuarie 1959.

în anii care au trecut de la eli
berare, în Cuba au avut loc mari 
prefaceri. în ciuda politicii de a- 
gresiune și blocadă economică

VIETNAM Lupte
în apropierea Saigonului
• Partizanii au deschis foc de artilerie asupra unei localități 
situate la 10 km de capitală • Acțiuni ale patrioților in 

nordul țării
SAIGON 25 (Agerpres). — De

tașamentele patrioților sud-viet- 
namezi au atacat sîmbătă noaptea 
trei posturi întărite ale armatei 
guvernamentale, situate în imedia
ta apropiere a Saigonului. Cele 
mai mari pierderi provocate gar
nizoanelor guvernamentale sînt 
semnalate la postul de la Ba Ta, 
la 13 km de Saigon, și la postul de 
la Tan Nhut, la 10 km. La Binh 
Chanh. partizanii au deschis foc 
de artilerie asupra orașului, in 
care se aflau efective militare gu
vernamentale importante. Locali
tatea se află pe șoseaua ce leagă

Criza politică din Grecia

Demonstrație la Salonic
ATENA 25 (Agerpres). — Peste 

5 000 de persoane au participat 
sîmbătă seara la o demonstrație 
care a avut loc la Salonic in semn 
de protest împotriva asasinării stu
dentului Sotiris Petroulias de către 
forțele de poliție în cursul inci
dentelor petrecute în urmă cu cî- 
teva zile la Atena. Manifestantă 
și-au exprimat totodată sprijinul 
față de liderul partidului Uniunea 
de centru. Gheorghios Papandreu, 
care a fost demis de regele Con
stantin din funcția de prim-mi- 
nistru. Participantă la demonstra
ție au străbătut străzile principale 
ale orașului, după care s-au oprit 
în fața Consulatului S.U.A. din Sa
lonic, condamnind politica agresivă 

dusă de S.U.A. fată de Cuba, oa
menii muncii din această țară au 
obținut succese importante în 
dezvoltarea economiei și culturii 
naționale. Poporul nostru urmă
rește cu căldură și simpatie rea
lizările poporului din Cuba fră
țească. Cu ocazia aniversării de 
astăzi, el adresează poporului 
cuban calde urări de prosperita
te și noi succese în lupta pentru 
consolidarea independenței na
ționale, pentru înflorirea patriei, 
pentru socialism și pace.

Saigonul de delta fluviului Me
kong. la mai puțin de 10 km de 
capitală.

Acțiuni asemănătoare ale patrio- 
ților sînt semnalate de corespon
dentul agenției France Presse în 
provincia Dinh Tuong. la 100 km 
sud-vest de Saigon. Luptele cele 
mai violente au avut loc la postul 
strategic guvernamental din lo
calitatea Thoi Dong. în nordul 
țării, în provincia Qușng Nam, la 
numai 40 km de baza de la Da 
Nang, trei detașamente ale forțe
lor patriotice au atacat pozițiile 
guvernamentale și americane din 
capitala districtului Quang Duc.

a Statelor Unite și cerind retrage
rea Greciei din N.A.T.O. Noul 
prim-ministru Athanassiadis No
vas a avut duminică o întrevedere 
cu regele Constantin, în cursul că
reia l-a informat despre situația 
politică din țară. Novas a decla
rat că, în ciuda demonstrațiilor 
care au avut loc, guvernul său se 
va prezenta joi în fața parlamen
tului pentru a cere votul de încre
dere.

0 declarație
a lui Martin Luther King

SCURTE ȘTIRI
CARACI. Parlamentul din pro

vincia Pakistanul de vest a adop
tat o rezoluție in care sprijină po
ziția guvernului centra] al Pakis
tanului de a utiliza resursele in
terne ale tării în înfăptuirea celui 
de-al treilea plan cincinal, precum 
și politica externă a guvernului 
central.

LISABONA. Președintele Por
tugaliei, Americo Tomas, a fost

poliția In slujbaDemonstrația la Guayaquil (Ecuador) reprimată de 
Juntei militare aliate la putere

MONTEVIDEO. Peste 200 000 de muncitori, funcționari, attt din întreprin
derile și instituțiile particulare, cit și cele de stat, au declarat o grevă gene
rală revendicind majorarea salariilor și Îmbunătățirea condițiilor de muncă. 
Oficiile poștale, căile rutiere, companiile aeriene, precum și o serie de insti
tuții guvernamentale au fost afectate de această grevă.

VIENA. — Și-a deschis lucrările 
simpozionul cu tema — „Influența 
căldurii asupra materialelor folosite 
in reactoarele nucleare". La această 
reuniune, la care participă 180 de re
prezentanți din 21 de țări, vor fi pre
zentate aproximativ 70 de referate. 

reales duminică pentru un nou 
mandat prezidențial pe o durată de 
șapte ani de un colegiu electoral 
format din 585 electori. Partidele 
de opoziție nu au prezentat nici 
un candidat, deoarece consideră 
nedemocratic sistemul sufragiului 
indirect, introdus în anul 1959, ast
fel îneît Tomas a fost singurul 
candidat, prezentat de partidul de 
guvernămînt Uniunea națională.

LONDRA. Agenția France Presse 
relatează din „surse competente bri
tanice" că fostul ministru englez al 
sănătății, Enoch Powell, va candida 
tmpreună cu Edward Heath șl Regi
nald Maudling, la postul de șef al 
partidului conservator și lider al opo
ziției. Succesorul Iui Douglas Home 
urmează să fie ales marți de membrii 
grupului parlamentar conservator.

NEW YORK. — Laboratorul pen
tru propulsii cu reacție din Pasa
dena (California) a anunțat că nava 
cosmică „Mariner-4" a tncheiat slm- 
bătă Ia ora 16,30 (GMT) transmiterea 
pe Pămtnt a fotografiilor luate dea
supra planetei Marte. Tn total au fost 
transmise 21 de fotografii și o parte 
a unei a 22-a fotografii, după care 
transmisia ■ Încetat.

Zilele trecute a fost scos la su
prafață submarinul turistic 
„Squalo Tigre" care se scufun
dase in lacul Maggiore (la gra

nița dintre Italia și Elveția)

în Comitetul de coordonare al Consiliului Economic 

ți Social al O.N.U.

Adoptarea unui proiect de rezoluție 
inițiat de delegația română

GENEVA 25. — Corespondentul 
Agerpres, Horia Liman, transmite: 
Comitetul de coordonare al Con
siliului Economic și Social al 
O.N.U. a adoptat un proiect de re
zoluție inițiat de delegația română 
și la care s-au asociat în calitate 
de coautori delegațiile Algeriei, 
Chile, Franței, Gabon, India, Iran- 
R.A.U. și S.U.A. Proiectul a fost 
prezentat în numele celor 9 co
autori, de către delegația română. 
Luînd cuvîntul, delegatul român 
I. Ionașcu a subliniat importanța 
factorului uman în procesul dez
voltării economice și sociale, rele- 
vînd eforturile ce se fac în întrea
ga lume, pe plan național, ca și pe 
planul acțiunilor mondiale inițiate 
de O.N.U. și de instituțiile specia
lizate. După ce a scos în evidență 
diferite aspecte ale experienței 
României în domeniul valorificării 
resurselor sale, delegatul român a 
afirmat că succesele obținute im
pun constatarea necesității de a se 

trata problema de o manieră 
globală, integrată în ansamblul 
nevoilor de cadre, posibilităților 
materiale și obiectivelor planuri
lor naționale de dezvoltare econo
mică- așa cum a reieșit din ra
poartele prezentate la Congresul 
Partidului Comunist Român.

Vorbitorul a analizat apoi pro
iectul de rezoluție. Proiectul cere 
Organizației Națiunilor Unite, Or
ganizației Internaționale a Muncii, 
U.N.E.S.C.O. și altor instituții, să 
inițieze un program de acțiuni 
care să favorizeze formarea de ca
dre naționale, necesare construc
ției economice în țările în curs de 
dezvoltare.

Au participat la discuții delega
ții Algeriei, Argentinei, Canadei, 
Ecuadorului, Franței, Pakistanu
lui, R.A.U., S.U.A. etc care au sus
ținut textul prezentat. Pusă la vot, 
rezoluția a fost adoptată în unani
mitate.

CHICAGO 25 (Agerpres). — Li
derul populației de culoare din 
S.U.A., Martin Luther King, a luat 
cuvîntul în cursul zilei de sîmbătă 
la mai multe mitinguri antisegre- 
gaționiste care au avut loc în dife
rite cartiere ale orașului Chicago. 
El a pledat împotriva discriminării 
rasiale, pentru acordarea de drep
turi populației de culoare, arătînd 
că „integrarea rasială nu este apli
cată în orașele din nordul State
lor Unite". „In general, a spus 
Luther King, în Statele Unite ne
grii nu se bucură de libertate".

„Goana după aur" 
la bursa din Paris

PARIS 25 (Agerpres). — La 24 
iulie, în numai cîteva ore, cursul 
lingoului de aur a crescut la bur
sa din Paris de la 5 570 la 5 580 
de franci. A crescut îndeosebi pre
țul francului de aur.

Dacă în mod obișnuit la bursă 
se vînd zilnic 700—750 de lingouri 
de aur a cite un kg, acum volumul 
operațiilor s-a ridicat la 1 500 de 
lingouri. Această. „goană după 
aur", remarcă ziarul „l’Aurore", 
se explică, în primul rind, prin 
mașinațiunile speculanților și prin 
răspîndirea zvonurilor în legătură 
cu o apropiată devalorizare a li
rei sterline,
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