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ÎNTRECEREA socialista 1965

CRESC TURNURILE ARGINTII ALE CHIMIEI
• Se pregătește prima „recoltă" de îngrășăminte
• Angajamentul chimiștilor: parametrii proiectați 
vor fi atinși cu o sută de zile mai devreme
• La grupul azot, asaltul verticalelor

I
*

Șantierul Combinatului de îngrășăminte chimice 
Turnu Măgurele. Muncitorii din echipa condusă 
de loan Ioniță Iucrind la montajul unei coloane 

de absorbție
Foto : M. Andreescu

Pe întinsele ogoare 
din vecinătatea Dunării, 
locul holdelor de aur 
l-au luat brazdele trase 
de tractoare. Se pregă
tește de pe acum, sub 
soarele dogoritor de iu
lie, culcușul de toamnă 
al boabelor de gria. 
Aici, la porțile agricul
turii, uriașele retorte ale 
chimiei nu vor să fie 
însă mai prejos. Este 
tot mai aproape ziua 
cînd în modernele insta
lații ale combinatului 
de la Turnu Măgurele 
se vor coace strădaniile 
constructorilor și mon- 
torilor, ale operatorilor 
chimiști, iar cea dinții 
„recoltă" de îngrășămin
te complexe granulate va 
face mai spornic rodul 
ogoarelor agriculturii 
noastre socialiste.

însuflețiți de istoricele 
documente ale Congre
sului al IX-lea al parti
dului, constructorii de pe 
șantierul Combinatului 
de îngrășăminte chi
mice Turnu Măgurele 
au dat un și mai puter
nic avînt întrecerii so
cialiste. Practic, nu exis- 
tă-loc de muncă unde 
oamenii să nu fi pornit 
cu și mai spornice efor
turi la treabă, hotărîți 
să înfăptuiască obiecti
vele trasate de partid. 
Pretutindeni, pe vastul 
șantier, lucrările se des
fășoară în ritm susținut, 
pentru realizarea înain
te de termen și la un 
înalt nivel calitativ a 
sarcinilor din acest ul
tim an al șesenalului, 
temelie trainică pentru 
viitorul plan cincinal.

— Chemarea înflăcă
rată pe care ne-a adre
sat-o partidul stă la ini
ma fiecăruia dintre 
noi, spune tovarășul 
GHEORGHE GROSA- 
RU, secretarul comitetu
lui de partid. Ne așteap
tă sarcini mari, de răs
pundere, și vom face tot 
ce stă în puterile noas
tre pentru a le îndeplini 
cu cinste. Vn prim răs
puns chemării îl vom da 
grăbind intrarea în

funcțiune a fabricii de 
îngrășăminte.

Cîteva impresii culese 
ieri, în mijlocul harni
cului și entuziastului co
lectiv de aici. Instalația 
pentru transportul ma
teriei prime este în 
funcțiune. Pe benzile 
transportoare suspenda
te, care deocamdată își 
fac rodajul, va circula 
pe drumul cel mai scurt 
materia primă ce ur
mează să fie supusă 
unor reacții chimice cu 
ajutorul acidului sulfu
ric, produs în cea dintîi 
fabrică a combinatului 
intrată în funcțiune încă 
de anul trecut. La secția 
vecină — de acid fosfo- 
ric — i-am întîlnit în 
fața tabloului de co
mandă pe operatorul 
Nelu Arsu și pe tehni

cianul A.M.C. Ștefan 
Vasilescu. Aceeași pre
ocupare, aceeași dorință 
fierbinte ca încă de la 
prima șarjă de îngrășă
minte calitatea să fie la 
înălțime. între timp, a 
venit alături de ei și se
cretarul organizației de 
bază, lăcătușul mecanic 
Constantin Rădulescu, 
care a lucrat la aceste 
moderne instalații.

— întregul colectiv 
este hotărît ca, după 
probele tehnologice, la 
mai puțin de o sută de 
zile să fie atinși para
metrii tehnico-economici 
proiectați. Este o sar- • 
cină de prim ordin pe 
care ne-o pune parti
dul în față și anume, a- 
ceea, ca după intrarea 
în funcțiune, noile uni
tăți industriale să reali-

zeze în cel mai scurt 
timp indicatorii tehnici 
și economici stabiliți în 
proiect.

De altfel, trebuie men
ționat că toată gama de 
utilități necesare fabri
cii de îngrășăminte este 
pusă la punct: alimen
tarea cu apă, cu păcură 
și energie electrică, cu 
amoniac etc, asigurîn- 
du-se astfel toate condi
țiile pentru buna desfă
șurare a întregului flux 
tehnologic. Iar verifică
rile care se fac acum, în 
vederea probelor meca
nice, stau sub semnul 
aceleiași neslăbite exi
gențe.

Ion MARGINEANU

(Continuare 
în pag. a III-a)

Pe marginea proiectului Constituției

Republicii Socialiste România

Țara e a celor 
ce muncesc

Acad. Constantin DAICOVICIU
L!:

UN LARG PROGRAM
DE PROSPERITATE NAȚIONALĂ

Acad. prof. dr. Milfiade FILIPESCU

Am avut deosebita cinste de a 
participa în calitate de invitat la 
lucrările Congresului al IX-lea al 
P.C.R. și să aud rostindu-se de la 
tribuna celui mai înalt for al parti
dului cuvinte care înaripează gîn- 
direa și dau oricărui om de știin
ță certitudini fundamentate pentru 
activitatea de perspectivă apro
piată și mai îndepărtată. Clarvi
ziunea, analiza științifică și spiri
tul creator, aprecierea lucidă a 
potențialului țării și-au găsit cea 
mai vie întruchipare în documen
tele adoptate de Congres.

Ca geolog, m-a impresionat în
deosebi grija cu care se preocupă 
partidul de gospodărirea chibzui
tă a bogățiilor patriei.

Este un merit deosebit al condu
cerii partidului că, în ansamblul 
măsurilor stabilite, a acordat o 
atenție deosebită valorificării bo
gățiilor subterane la un înalt ni
vel tehnic în vederea lărgirii con
tinue a bazei de materii prime, 
folosirii acestora cu maximă efi
ciență în producție. Prevederile 
vizînd descoperirea unor noi re
zerve de țiței, gaz metan, mine
reuri feroase și neferoase, mine
rale nemetalifere atît în zonele cu
noscute cît și în zone noi sînt pe 
deplin realizabile. Putem spune că 
astăzi munca geologului a căpătat 
un sens cu totul nou. Din omul so
litar de odinioară, care „privea' 
spre adîncurile pămîntului minat 
mai mult de curiozitatea științifi
că, el a devenit un cercetaș în 
lupta pentru industrializarea socia
listă a țării, obiectiv care rămîne 
și în viitor în centrul politicii eco
nomice a partidului.

Partidul și statul ne-au pus la

dispoziția tot ce ne este necesar 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
mare răspundere ce le avem. In 
prezent, există un detașament de 
specialiști de cîteva zeci de ori 
mai mare decît cel din 1948, în
zestrat nu numai cu carte mai 
multă, dar și cu mijloacele tehnice 
moderne necesare la descifrarea 
tainelor subpămîntene ascunse Ia 
mari depărtări. în viitorii cinci ani, 
pentru activitatea geologică se 
vor aloca fonduri de peste 16 mi
liarde lei.

Am în fața mea 
proiectul Constituției 
Republicii Socialiste 
România : o citesc și 
recitesc cu pătrun
dere, cu plăcere a nu 
știu cîta oară 1

Parcurgîndu-i tex
tul, atît de lapidar, 
atît de clar, ca o lege 
clasică romană, gîn- 
dul îmi zboară depar
te, departe la ace
le trecute vremi, 
veacuri, ba și mi
lenii ! Mi se perindă 
în fața ochilor minții 
legile de bază, teme
liile juridice ale atî- 
tor popoare și state, 
fie că purtau numele 
de constituție, fie că 
nu ; cîteva din ele de
veniseră celebre și 
pilduitoare pentru 
contemporani și ur
mași ca unele ce re
prezentau mai preg
nant, *n miezul istoric 
din care au răsărit, 
interesele de seamă 
ale clasei dominante. 
Ca istoric, le apreci
am pentru expresia 
măiastră și precisă a 
năzuințelor timpuri
lor și rînduielilor so
ciale pe care le în
truchipau. Ele nu-mi 
grăiau însă decît in
telectului rece și 
cumpănitor. Inima 
îmi rămînea cu desă- 
vîrșire străină de a- 
cele legiuiri funda
mentale.

Dragă inimii și 
scumpă îmi este în 
schimb Constituția ce 
și-o dă astăzi țara 
mea, poporul.

Mă întrebați, oare 
de ce ? Ascultați ce 
spune articolul 1 al 
Constituției noastre 1 
„România este repu
blică socialistă. Re
publica Socialistă Ro
mânia este stat al oa
menilor muncii de la 
orașe și sate, suveran, 
independent și uni

tar". Recitesc cu glas 
tare aceste mîndre și 
înălțătoare atestări 
ale unei vieți noi ce 
s-a plămădit pe pă- 
mîntul strămoșesc.

Mă întorc iarăși cu 
cugetul spre trecut! 
Vă văd în ceața tim
purilor îndepărtate 
pe voi, neșterse și mi
nunate figuri ale e- 
roicei noastre istorii, 
crîncene, dar pline de 
măreție și glorie, pe 
voi Dromihete, Dece- 
bal, Ștefan cel Mare, 
Mihai Bravu, Cuza 
Vodă care, în fruntea 
norodului, ați luptat 
pentru libertatea gli
ei acesteia, pentru 
independența țării, 
pentru unitatea mult 
încercatului popor ce 
trăia de milenii pe 
încîntătoarele melea
guri ale patriei, îm- 
brățișînd falnicii noș
tri Carpați... Iată ! 
Visul nostru, visul 
strămoșilor și părin
ților noștri s-a împli
nit !

Ochii mi se aplea
că spre articolul ur
mător : „întreaga pu
tere în Republica So
cialistă România a- 
parține poporului, 
liber și stăpîn pe 
soarta sa“.

Să audă luptătorii 
neînfricați, osîndiți și 
trași pe roată, mar
tiri ai cauzei sfinte a 
dezrobirii de sub orice 
exploatare, Horia, 
Doja, Iancu, toți fiii 
credincioși ai celor 
ce s-au ostenit, eroii 
clasei muncitoare. 
Țara e a celor ce 
muncesc, a acelora 
care în toate timpu
rile au constituit vla
ga ei, mîndria ei!

Nu, nu e un vis ! 
Este realitate. Orga
nizată realitate. O 
confirmă toate cele

lalte rînduri ale 
Constituției, consfin
țind schimbările a- 
dînci care s-au petre
cut în economie, in
dustrie, agricultură, 
cultură, școală, știin
ță, așezămintele so
ciale, politice și ad
ministrative.

Și nu numai că e o 
realitate această o- 
rînduire nouă, dar 
ea este o firească ur
mare a unor cuceriri 
treptate și nezdrun- 
cinabile. Ea este o 
încununare a luptelor 
și strădaniilor de ge
nerații. Ea este o 
izbîndă a legilor is
toriei. Creatorul a- 
cestei istorii au fost 
și vor rămîne ma
sele. Promotorul ei 
au fost revoluțiile, 
dintre care cea mai 
puternică, cea mai 
desăvîrșită a fost re
voluția socialistă, re
voluția clasei munci
toare, strivind orice 
nelegiuire, orice asu
prire și exploatare. 
Este revoluția cloco
titoare pregătită, or
ganizată și dusă la 
biruință de înainte 
luptătorul clasei mun
citoare, de Partidul 
Comunist Român. El, 
Partidul Comunist 
Român, este și ctito
rul și chezașul Româ
niei socialiste de azi 
și a celei comuniste 
de mîine.

Pe drept cuvînt îl 
consacră articolul 3 
al Constituției celei 
noi pe acest partid 
ca „forța politică 
conducătoare a în
tregii societăți" în 
Republica Socialistă 
România.

Consacrîndu-1, Con
stituția nu exprimă 
decît o unanimă con
vingere și o nestră
mutată voință a în
tregului popor.

Plecarea delegației 
Partidului Comunist Chinez 

care a participat 
la Congresul al IX-lea al P. C. R.

Marți la amiază a părăsit Ca
pitala delegația Partidului Comu
nist Chinez, în frunte cu Den Siao- 
pin, membru al Comitetului Per
manent al Biroului Politic al Co
mitetului Central, secretar general 
al C.C. al P.C. Chinez.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au fost 
conduși de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion Gheor- 
ghe Maurer, Alexandru Bîrlă- 
deanu, Leonte Răutu, Petre Bla- 
jovici, Florian Dănălache, Vasile

Patilineț, Anton Moisescu, Andrei 
Păcuraru, Ghizela Vass, Petre 
Enache, Dumitru Gheorghiu, Bu
jor Sion, de activiști de partid, 
precum și de numeroși oameni ai 
muncii.

Un grup de pionieri a oferit oas
peților flori.

Erau prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și membrii Ambasadei Re
publicii Populare Chineze.

(Agerpres)

SECERIȘUL 

Lucrările s-au deplasat spre nord 
In ce ritm se desfășoară ?

J

AU TERMINAT RECOLTATUL
REGIUNEA ARGEȘ

PITEȘTI (coresp. „Scînteii'). 
— Ieri seara, în regiunea Argeș 
s-a terminat de strîns recolta de 
cereale păioase de pe întreaga 
suprafață. Succesul se datorea
ză hărniciei cooperatorilor, me
canizatorilor și lucrătorilor din 
gospodăriile agricole de stat, 
măsurilor luate de organele și 
organizațiile de partid și de 
consiliile agricole pentru folosi
rea din plin a timpului de lu
cru, a mașinilor și a celorlalte 
forțe existente în. unități.

în prezent, se muncește in
tens la treieriș, la executarea 
arăturilor de vară și la recoltarea 
și însilozarea furajelor. Pînă a- 
cum a fost treierată recolta de 
pe 118 000 ha.

RAIOANELE INEU
Șl CRIȘ

ORADEA (coresp. „Scînteii’). 
— Membrii cooperativelor a- 
gricole de producție din raioa
nele Ineu și Criș din regiunea 
Crișana, sprijiniți de mecaniza
torii din S.M.T., au terminat re
coltatul cerealelor păioase pe 
cele peste 37 000 ha cultivate, 
în ultimele zile a fost mai bine 
utilizată capacitatea combine
lor, iar pe terenurile unde nu 
au putut lucra mașinile au par
ticipat la seceriș mii de cosași. 
Mecanizatorii și țăranii coope
ratori din aceste raioane frun
tașe zoresc acum treierișul 
griului. Se lucrează intens și la 
executarea arăturilor de vară, 
la însămînțarea culturilor du
ble, precum și la recoltarea și 
depozitarea furajelor.

In lanuri —
cu toate forțele

Pe ogoarele regiunii Bacău se 
muncește intens la strîngerea re
coltei de cereale. Datorită măsurilor 
luate de organele și organizațiile de 
partid, de consiliile agricole și hăr
niciei oamenilor muncii de pe ogoa
re, ritmul de lucru crește de la o 
zi la alta. Pînă în ziua de 25 iulie 
s-a recoltat mai mult de jumătate 
din suprafața cultivată cu grîu și 
secară. în raioanele Adjud, Bacău 
și Roman secerișul se apropie de 
sfîrșit. Din cele peste 50 de coope
rative care au terminat recoltatul, 
combinele au fost dirijate să lucre
ze în raioanele din nordul regiunii 
•— Piatra Neamț și Tîrgu Neamț, 
unde secerișul a început mai tîrziu.

Pentru grăbirea recoltatului, con

siliile agricole au îndrumat condu
cerile cooperativelor să intensifice 
și strînsul manual al cerealelor. în 
raionul Bacău lucrează zilnic Ia se
ceriș peste 15 000 de țărani coope
ratori. Rezultate bune în această 
privință au cooperativele de produc
ție din comunele Nicolae Bălcescu, 
Săucești, Traian, Secueni și Costi
șa. La Faraoani se secera griul de 
pe ultimele hectare. Președintele 
cooperativei, inginerul agronom 
Eduard Bălan, supraveghea munca 
la arie unde lucrau trei batoze. Fie
care dintre acestea treieră zilnic 
cîte 30 000—40 000 kg de grîu.

(Continuare în pag. a III-a)
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RĂSPUNDERE
COMUNISTĂ

V. Em. GALAN

îmi mai ascult, în suflet, 
ecourile Internaționalei — 
bărbătesc unison copleșitor, 
de neuitat. Revăd însemnări, 
triez impresii; caut să iau cu 
mine, pentru drumul jalonat 
de Congres spre viitor, cît 
mai mult.

Ceea ce a caracterizat îna
inte de orice lucrările Con
gresului, îmi spun, a fost spi
ritul de răspundere. Răspun
dere adîncă și atotcuprinză; 
toare. Răspundere totală, aș 
spune : răspundere comunistă, 
îmbinînd siguranța calmă, 
proprie oamenilor de știință, 
cu elanul revoluționar de ne
stăvilit, propriu comuniștilor.

Răspundere întruchipată e- 
xemplar în fiecare din actele 
alcătuind, împreună, munca 
grea și strălucită de șase zile' 
a celui de-al IX-lea Congres,, 
întruchipată în raportul Comi
tetului Central, prezentat Con
gresului de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. întruchipată în 
totalitatea rapoartelor pre
zentate. întruchipată în in-; 
tervențiile delegaților. întru
chipată, de asemenea, în aten
ția încordată a fiecărui dele
gat în parte, în aplauzele și 
uralele fiecăruia.

Răspundere privind cu e- 
gală clarviziune trecutul po
porului nostru și bunurile ma
teriale sau spirituale moște
nite de la generațiile trecute, 
posibilitățile prezentului bazat, 
pe roadele a șasesprezece 
planuri anuale de stat înde
plinite, perspectivele viitoru
lui prospectat științific în Di
rective, în noul Statut, în Re
zoluție.

Răspundere comunistă, pre- 
cizînd convingător, mobiliza
tor, din nenumăratele sarcini 
aflate în fața fiecărui sector 
al vieții poporului nostru, sar- 
cina-cheie : fie că este vorba 
despre dezvoltarea operei de 
industrializare socialistă, des
pre lupta socialistă pentru ca
litate în toate sectoarele pro
ducției, despre eficiența teh- 
nico-economică a investițiilor^, 
despre mecanizare, chimizare 
și fertilizarea solului în agri
cultură, despre dezvoltarea 
cercetărilor științifice româ
nești fundamentale și aplica
tive, despre dezvoltarea 
schimbului constructiv de opi
nii în științele sociale, în artă 
și literatură etc.

Răspundere adîncă și atot
cuprinzătoare, de asemenea, 
în exprimarea hotărîrii între
gului nostru partid, a întregu
lui nostru popor de a-și da 
fără precupețiră, în spiritul in
ternaționalismului .. socialist, 
contribuția la întărirea multi
laterală a sistemului socialist 
mondial; la coeziunea mișcă
rii comuniste și muncitorești 
internaționale ; la lupta po
poarelor lumii împotriva im
perialismului, împotriva colo
nialismului, împotriva orică
ror ațîțări la războaie de jaf, 
cotropire și amestec în viața 
internă a popoarelor — la 
lupta pentru statornicirea u- 
nor relații internaționale ga- 
rantînd oricărui popor Înde-, 
pendența și suveranitatea sta
tală, dreptul de a-și hotărî 
singur orînduirea politică, 
dreptul de a-și căuta liber 
calea către progres, bunăsta
re, cultură, civilizație.

Răspundere comunistă atot
cuprinzătoare, întemeiată pe 
unitatea moral-politică a po
porului nostru — unitate fău
rită și călită în deceniile de 
luptă și muncă sub steagul 
partidului, în deceniile dru- 
mului spre actuala Republică 
Socialistă.

Spiritul de matură și atot
cuprinzătoare răspundere care 
a caracterizat lucrările celui 
de-al IX-lea Congres al Par
tidului Comunist Român re
flectă la înalt nivel înțelep-.. 
ciunea poporului nostru con
structor al socialismului, vo
ința și forța sa, răspunderile 
conștient asumate în istorie 
de totalitatea comuniștilor și, 
practic, de totalitatea popu
lației active a poporului 
nostru.

în calitate de cetățean al 
Republicii noastre, în calitate 
de membru al Partidului Co-’ 
munist Român, îmi spun o 
dată cu milioane de tovarăși: " 
voi cunoaște deplin bucuria 
de a trăi, dacă voi ști să fac 
față răspunderilor mele, atî- 
tea cîte sînt, la modul indicat - 
prin lucrările celui de-al IX-lea 
Congres.(Continuare în pag. a III-a)

funcțiune Foto : M. CiocFabrica da produsa da panificația „Tltan’-Bucurașii, intrată recent In

Căldură record și... răcoare
în timp ce ieri și alaltăieri, la 

ștrandurile Capitalei zeci de mii de 
bucureșteni căutau un refugiu împo
triva arșiței, în nordul țării mulți ce
tățeni erau nevoiți să recurgă la îm
brăcăminte mai groasă. în Capitală, 
după cum ne informează tov. Nicolae 
Topor, director în Direcția de hidro- 
meteorologie a Comitetului de Stat 
al Apelor, s-a înregistrat recordul 
secolului pentru ziua de 26 iulie : 
39,3 grade la umbră, locul următor 
deținîndu-1 aceeași zi a anului 1909 
cu 38,8 grade.

Ziua de ieri a fost marcată de 
temperaturi între 30 și 36 de grade 
în toată partea de sud a țării. In 
Transilvania temperaturile au oscilat 
între 18 și 20 de grade, fiind și mai 
coborîte la Bistrița, Toplița, Gheor- 
ghieni, iar în nordul Moldovei, la 
Dorohoi și Avrămeni, temperatura 
aerului n-a depășit 14 grade.

Căldura din ultimele zile a fost

provocată de un curent rapid și pu
ternic de altitudine, un așa-numit 
,,jet-stream“, care a transferat din 
Sahara — unde temperaturile mini
me nu au coborît sub 35 de grade 
nici noaptea — mase de aer tropical 
peste Italia, zona Balcanilor și Ucrai
na.

începînd de ieri, mase de aer sub
polar-oceanic, împinse din partea de 
nord-vest a continentului, au ajuns 
în Ardeal și Moldova, unde au de
terminat o scădere accentuată a 
temperaturii și averse de ploaie în
soțite de descărcări electrice. Este 
de așteptat ca în cursul zilei de azi 
vremea să se schimbe și în Cîmpia 
Dunării, devenind instabilă, cu cer 
variabil, mai mult noros după-amiaza 
și cu averse din ce în ce mai frec
vente în zilele ce urmează. Scăderea 
temperaturii va fi mai accentuată la 
sfîrșitul acestei luni și în primele zile 
ale lunii august.
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Buna conviețuire j
și autoritatea obștească |

Iată, stau țață în față, înaintea 
comisiei de împăciuire două familii 
vecine. Ani de zile au trăit în bună 
înțelegere și deodată...

Un copil a scăpat mingea peste 
gard ți a stricat niște flori. O vor
bă aspră de supărare dintr-o par
te. altă vorbă mai grea, drept răs
puns, din cealaltă. Și oamenii în
cetează de a mai fi buni vecini, 
se constituie în „părți" ostile.

Legiuitorul a încredințat aceste 
„pricini" unui for obștesc de pe lin
gă sfaturile populare : comisia de 
împăciuire. Prin prezența lor acti
vă în viața colectivității și prin 
contribuția pe care au adus-o, a- 
tît în rezolvarea unor litigii cît și 
în ansamblul muncii educative, 
comisiile de împăciuire și-au cîș- 
tigat stima și încrederea cetățeni
lor, o binemeritată autoritate în 
rîndul maselor. Ele s-au dovedit 
a fi una dintre formele obștești de 
influențare a opiniei publice din
tre cele mai eficace, care și-au 
dovedit pe deplin valabilitatea 
de-a lungul anilor. Activitatea lor 
merită să fie sprijinită din plin.

Menirea acestor comisii este de 
a restabili înțelegerea, ceea ce 
presupune în primul rînd desfășu
rarea unei activități de convinge
re și de educare în spiritul nor
melor socialiste de conduită.

Instanțele judecătorești sînt a- 
saltate încă de numeroase „ac
țiuni", examinate, în prealabil, de 
către comisiile de împăciuire, ne 
spune tov. Ion Fava, președintele 
Tribunalului din Ploiești.

Pentru a înțelege mai bine cau
zele, am fost invitați într-o după- 
amiază la Ploiești.

De ce se ajunge totuși 
la tribunal

E miercuri și e rîndul comi
siei de împăciuire numărul III 
(președinte : deputata Lala Hodo
rog) să țină ședința obișnuită din 
săpiămîna în curs. La ora 5, într-o 
mică încăpere din curtea sfatului 
popular orășenesc, începe să se 
adune lume. In încăpere — o sală 
de așteptare improvizată — două 
bănci. Bine că e timp frumos, așa 
că cei care n-au găsit loc se plim
bă pe afară. Aflasem încă de di
mineață, la oficiul juridic al sfatu
lui, că unei comisii îi revin spre re
zolvare în medie 30 de cazuri(l) în
tr-o ședință. O adevărată perfor
manță.

Minutele și „sferturile de oră a- 
cademice" trec, dar comisia se 
lasă așteptată. In fine, la șase fără 
un sfert Sși face apariția. Și perfor
manța a fost realizată : în mai puțin 
de trei ore au fost trecute în revistă 
27 de pricini. De fapt nu s-au exa
minat chiar atîtea, întrucît o parte 
din împricinați nu s-au prezentat. 
Bilanțul muncii, deocamdată expri
mat în cifre : 13 cazuri aminate, 
7 trimise la tribunal, 2 clasate, iar 
restul de 5 — soluționate prin îm
păcare.

După cum se vede, cifrele scot în 
relief o eficiență destul de redusă. 
Cauzele ? Uneori lipsa de răbdare 
și de grijă din partea comisiei. 
De multe ori, după o sumară 
audiere a părților, președintele 
comisiei se adresează cu un 
ton de reproș părților : „Păi bine, 
oameni buni, e frumos să vă adre
sați așa unul altuia ?’, fără a în
cerca să descifreze natura, uneori 
destul de complexă, a conflictului. 
Așa se face că apelul pentru îm
păcare nu găsește întotdeauna 
ecou în conștiința împricina- 
ților, iar reclamantul stăruie ne
clintit: „Nu. Eu vreau să mă duc 
la tribunal. Să vedem ce spune 
legea".

In consecință, multe cazuri ajung 

în fața tribunalelor, aglomerînd ac
tivitatea acestora.

Elasticitate sau arbitrar?
Definind activitatea comisiilor de 

împăciuire, legiuitorul a lăsat loc 
unor interpretări, tocmai pentru a 
permite manifestarea inițiativei, a- 
daptarea la condițiile locale. Ast
fel, la București și Ploiești, ședin
țele comisiilor se desfășoară în 
după-amiezele unor zile din cursul 
săptămînii. La Bacău s-a dat pre
ferință indicației sugerate de lege 
ca aceste ședințe să aibă loc du
minica.

Cum trebuie să se desfășoare a- 
ceste ședințe : public sau numai 
în prezența părților ? Instrucțiunile 
nu precizează. La București și 
Bacău, Ia dezbateri poate asista 
oricine. Argument : dezbaterile cu 
caracter public contribuie la edu
carea celor care sînt prezenți în 
sala de ședințe. La Ploiești, iau 
parte numai membrii comisiei și 
părțile în ca'uză. Argument : în fe
lul acesta se creează o mai mare 
apropiere, propice concilierii.

Dar în cursul deplasării noastre 
în orașele amintite, am întîlnit și 
alte deosebiri în modul de a lucra 
al comisiilor, care ne-au nedume
rit. în genere, comisiile pot între
prinde orice acțiune care este în 
folosul „împăcării* părților, spun 
dispozițiile. Bunăoară, ele se pot 
deplasa la fața locului pentru a 
cunoaște nemijlocit despre ce este 
vorba. Lucrul acesta se întîmplă 
la București, de pildă. Dar nu e 
recomandabil, ne spune șeful ofi
ciului juridic al Sfatului popular 
orășenesc Ploiești : „comisiile nu 
trebuie să se deplaseze pe teren 
deoarece riscă să-și piardă auto
ritatea. încep discuții în contradic
toriu între părți și situația se în
răutățește. De altfel, în acest sens, 
avem indicații din partea forurilor 
tutelare ca nici juriștii sfatului să 
nu ia parte la ședințele comisiilor, 
ca să nu creeze impresia că vor 
să protejeze una din părți".

Este greu, dacă nu chiar impo
sibil, și oricine își poate da seama 
de aceasta, ca în asemenea ches
tiuni delicate să se dea rețete ri
gide. Nu este nimic greșit în faptul 
că acționează inițiativa, că există 
o diversitate de forme în activita
tea practică a acestor comisii. Dar, 
anumite indicații cu caracter de o- 
rientare ar fi nu numai folositoare, 
ci și absolut necesare. Altfel se a- 
junge, așa cum se vede și în e- 
xemplele citate mai sus, la rezol
vări arbitrare. După părerea mul
tor cetățeni forurile de resort ar 
trebui să elaboreze norme de prin
cipiu. Firește aceste norme trebuie 
să dea posibilitate comisiilor de 
împăciuire de a proceda întotdeau
na în conformitate cu specificul ca
zului dezbătut. Intr-un cuvînt, este 
nevoie ca organele de specialitate 
să asigure o îndrumare mai atentă 
activității comisiilor de împăciuire.

Profilaxia în educație
Se zice că e bun medicul care 

te scapă de o boală, dar e și mai 
bun acela care te ajută să nu te 
îmbolnăvești. Priceperea acestuia 
din urmă constă în a lua din timp 
măsurile de prevedere, prin anihi
larea cauzelor nocive. Prin ana
logie, se poate vorbi și de o pro
filaxie în domeniul vieții sociale.

Se obișnuiește în practica mun
cii educative a sfaturilor populare 
privind „conviețuirea socialistă", 
să se recurgă mai ales la ținerea 
unor conferințe. La asemenea con
ferințe se prezintă însă de obicei 
cetățeni corecți și, în rare cazuri, 
sînt invitați cel certați cu „bunele 
maniere".

In locul conferințelor generale, 
mult mai utile ar fi niște dezbateri 
vii, la care să fie antrenați depu
tății, organizațiile de femei și tine
ret, asociația juriștilor. Mai mult, 
numeroși interlocutori ne-au su
gerat să fie selectate unele cazuri 
tipice, care au fost examinate de 
comisiile de împăciuire sau de tri
bunal și folosite ca material ilus
trativ — desigur cu tact și discre
ție — în discuțiile publice din adu
nări cetățenești. Să se explice 
de ce sînt reprobabile unele ati
tudini, să se arate ce anume stă 
la baza lor și prin ce contrazic 
ele normele societății în care 
trăim.

Se cere perfecționarea 
continuă a activității 
comisiilor de împăciuire

Ne-am adresat profesorului Ion 
Vîntu, șeful secției de drept de stat 
și administrativ de la Institutul de 
cercetări juridice din București, cu 
întrebarea :
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— Ce ar trebui întreprins 
pentru a spori eficiența acestor 
comisii ?

— Neînțelegerile dintre diferiți 
cetățeni, care dau de lucru comi
siilor de împăciuire și care se da- 
toresc unor porniri „tempera
mentale" sau unor rămășițe ale 
vechii mentalități, pot fi apla
nate prin muncă educativă. De 
altfel, proiectul de Constituție 
(art. 9) dă posibilitatea extin
derii competenței acestor co
misii, care și-au dovedit utilitatea. 
E nevoie, însă, ca activitatea lor 
să fie mai bine organizătă. Iar una 
din măsurile ce se impun e : spo
rirea numărului lor. Acele sfaturi 
populare care n-au suficienți se
cretari pentru asemenea comisii, 
i-ar putea numi din rîndul cetățe
nilor. Chiar în componența lor ar 
putea intra cetățeni care se bucu
ră de autoritate morală, nu numai 
deputați. Esențial este ca aceste 
comisii să fie cît mai aproape de 
oameni, să cunoască pe împrici
nați, să intervină cu operativitate, 
„cînd lucrurile sînt calde". Depla
sările pe teren nu le știrbesc din 
prestigiu, ci dimpotrivă ajută mai 
activ la formarea opiniei publice. 
Ce ar fi dacă numărul lor ar spori 
în așa măsură încît am avea la 
flecare bloc, la fiecare stradă cîte 
o comisie de împăciuire ? Ele s-ar 
ocupa de cazuri puține, dar mult 
mai temeinic și în perfectă cunoș
tință de cauză.

In al doilea rînd, e nevoie de o 
îndrumare sistematică din partea 
specialiștilor în drept. Comisiile 
de împăciuire funcționează de opt 
ani, au acumulat experiență. A- 
ceastă experiență trebuie studiată, 
rezultatele bune generalizate pe 
întreaga țară. Sarcina aceasta re
vine Asociației juriștilor. Minis
terului Justiției, care deține o în
treagă rețea de oficii juridice pe 
lîngă sfaturile populare. Publica
țiile de specialitate, cum ar fi re
vistele „Experiența sfaturilor popu
lare", „Justiția nouă", ar trebui să 
dezbată activitatea acestor comi
sii, din punct de vedere obștesc, 
al educării maselor. Ar fi cazul, 
cred, ca să apară un act normativ 
pentru reglementarea procedurii, 
și de asemenea un „îndrumar 
practic", în care să fie explicate, 
pe înțelesul fiecăruia, activitatea, 
menirea, modul de lucru al comi
siilor de împăciuire. Inițierea în 
domeniul legilor constituie un as
pect important al formării oame
nilor, ca membri conștienți, lumi
nați, ai statului nostru socialist.
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Vasile NICOROVICI

Cu ce Iși demonstrează
lecția profesorul?

Condițiile tot mai bune de trai, 
cuceririle civilizației moderne — 
cinematograful, radioul, televiziu
nea — oferă copiilor posibilitatea 
de a-și forma incă înainte de a 
ajunge pe băncile școlii un orizont 
de cunoștințe mult mai larg decît 
cel pe care și-1 creau generațiile 
anterioare. Deși este vorba de o 
realitate evidentă, conturată de 
mai mulți ani, după părerea a- 
proape unanimă a interlocutorilor 
noștri, Ministerul Invățămîntului și 
întreprinderile specializate pentru 
producerea materialului didactic 
țin seama în prea mică măsură de 
cerințele pe care le implică reali
tatea amintită.

— Uneori îmi vine să cred, spu
nea prof. VLADIMIR OLARU, de
canul Facultății de științe naturale 
și agricole a Institutului pedago
gic din Galați, că tovarășii de la 
Întreprinderea de material didac
tic din București consideră că din 
moment ce la lecțiile de științe 
naturale iepurele împăiat, pre
parat după cele mai recente me
tode, a luat locul „tradiționalei" 
pisici, pe care dascălul de odini
oară o aducea din curte, s-a re
zolvat problema modernizării ma
terialului didactic. După părerea 
mea, în prezent producția de ma
terial didactic este în multe pri
vințe greșit orientată. E discutabil 
dacă copilului de azi trebuie să-i 
mai prezinți în primele clase ma
chete și planșe care reproduc fiin
țe și lucruri pe care el le-a cunos
cut din natura înconjurătoare. In 
loc să se producă pentru elevii de 
la țară machete care reprezintă... 
vaci, oi, cîini sau pisici, cred că ar 
fi mai util să se conceapă machete 
și planșe înfățișînd scheletul, apa
ratul circulator sau respirator al 
diferitelor animale, pe care copiii, 
evident, nu le cunosc.

Dar există și un alt aspect al a- 
celeiași probleme. In timp ce pen
tru ilustrarea lecțiilor de mecani
că, electricitate și optică s-au con
struit peste 200 de tipuri de apara
te, profesorii care predau lecții 
despre structura atomului au la 
dispoziție un număr de apa
rate extrem de mic. Ar fi nece
sară, ne spunea prof. EUSTAȚIU 
CONSTANTTNESCU, de la Școala 
medie nr. 34 din București, reali
zarea unor machete sugestive și in
genioase de acceleratori de parti
cule, de reactori nucleari, a unor 
dispozitive care să ilustreze cum se 
produc reacțiile nucleare. Și ma
terialul didactic pentru capitolul 
„căldura" se cere îmbogățit prin 
construirea unor modele de mo
toare cu reacție de diferite tipuri, 
care să ilustreze funcționarea a- 
cestor mașini cu atît de largă folo
sire în știința și tehnica contem
porană, de care elevii iau frecvent 
cunoștință din filme, de la televi
ziune.

De multe ori, constată profesoa
ra emerită CLOTILDA CONSTAN- 
TINESCU, de la Școala medie „Mi- 
hai Eminescu" din Buzău, au
torii de material didactic uită de 
principiul intuitiv. Ei evită dis
pozitivele simple, ușoare, socotin- 
du-le. demodate și considerînd 
în mod eronat că e mai modern să 
alcătuiești neapărat un aparat 
complicat, cu scheme complexe de 
funcționare. Culmea, adeseori, fe
nomenele care interesează îndeo
sebi (legături, circuite, transfor
mări) se petrec nu la vedere, ci în 
interiorul unor carcase, îndărătul 
unor tablouri de comandă. Se pro
duc numeroase truse complexe, 
greu de mînuit, în schimb lipsesc 
tuburi catodice și de raze X cu 
ecranele corespunzătoare. Carac
terul sugestiv, posibilitatea de mî- 
nuire ușoară, exactitatea și sigu
ranța funcționării sînt, după păre
rea mea, calitățile principale ale 
materialului.

Există și lucruri aparent mă
runte care în repetate rînduri sca
pă din atenția întreprinderilor pro
ducătoare. Cum pot fi utilizate a- 
parate la care nu se potrivesc du
liile la soclul becului ori șurubul 
la piuliță, ca în cazul unor truse 
pentru experiențe din dinamica 
fluidelor? Folosirea unor materiale 
puțin rezistente provoacă profeso
rilor greutăți în utilizarea materia
lului didactic. Părțile unor aparate 
sau chiar aparate întregi au une
ori forme greoaie, sînt prost fini
sate și vopsite în culori nepotri
vite.

Numeroși profesori au semnalat 
necesitatea producerii și repartiză
rii, o dată cu aparatele respective, 
a unor piese de rezervă, deoarece 
uneori, din lipsa unor becuri sau 
rezistențe, de exemplu, aparate 

costisitoare și necesare nu pot fi 
folosite permanent. Am reținut și 
propunerea ca secțiile de învăță- 
mînt ale sfaturilor populare regio
nale să studieze posibilitatea ame
najării unor ateliere de reparat 
material didactic.

Cocoșul din povestea veche ținea 
morțiș să-și capete înapoi punguța 
cu doi bani, găsită-n drum, Casa 
de discuri „Electrecord“ se laudă 
în coloanele „Gazetei învățământu
lui" cu cele trei discuri cuprinzind 
trei dintre poveștile lui Creangă, 
editate în mape speciale, pentru 
lecțiile de limba română ale șco
larilor din clasele mici. Foarte pu
țin însă pentru nevoile de mijloace 
audiovizuale de prezentare a lec
țiilor.

în ultimii ani, o bună parte a 
școlilor au fost înzestrate cu apa
rate de proiecție, picupuri și mag- 
netofoane, dar acestea nu pot fi 
utilizate din plin din cauza sorti
mentului nesatisfăcător de filme 
didactice și diafilme, discuri, benzi 
etc.

Studiourile „Alexandru Sahia" 
și „Animafilm", ne spune prof. 
AUREL ANTON, de la Școala ge
nerală de opt ani din comuna Vul- 
tureni, raionul Gherla, pun la dis
poziția școlilor filme ca „Munții 
Făgărașului", „Insulele Galapagos",
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De la Ministerul
în legătură cu examenele din 

sesiunea de toamnă a anului șco
lar 1964/1965, Ministerul învăță
mântului face următoarele preci
zări :

1. a) Potrivit comunicării făcute 
înainte de închiderea cursurilor, 
examenul de maturitate la școlile 
de cultură generală și examenul de 
stat la școlile pedagogice și insti
tutele pedagogice de învățători se 
vor desfășura între 19—30 august 
1965.

b) Examenele de corigență pen
tru clasele a Xl-a (cursuri de zi, 
serale și fără frecvență) pentru a- 
nul VI al școlilor pedagogice și a- 
nul II al institutelor pedagogice de 
învățători (cursuri, de zi și fără 
frecvență) vor avea loc între 
15—17 august a.c.

2. Examenele de corigență la 
celelalte clase se vor desfășura, 
potrivit regulamentului școlilor de 
cultură generală, după cum ur
mează :

a) Examenele de corigență pen
tru clasa a VIII-a cursuri de zi 
și examenul de absolvire a școlii 
generale de 8 ani se desfășoară 
între 20—29 august 1965.

Examenele de corigență la clasa 
a VIII-a a școlii generale de 8 ani 
(învățămînt fără frecvență) și la 
clasa a VIII-a a școlii medii (învă
țămînt fără frecvență), precum și 
examenele de absolvire a școlii ge- 

„Sistemul de navigație pe Dunăre" 
etc. Acestea sînt, fără îndoială, 
interesante, dar au o problematică 
prea generală și răspund in prea 
mică măsură necesității de a exem
plifica unele lecții și capitole mai 
grele. In ce privește diapozitivele, 
varietatea e și mai săracă, iar 
unele, cum ar fi „Prin Carpații 
noștri" sînt de-a dreptul învechite.

îmbogățirea producției de filme 
și diafilme didactice legate strîns 
de teme și capitole din programa 
școlară, cît și amenajarea unor fil
moteci regionale, filiale ale Arhivei 
naționale de filme — măsură pre
conizată de mai mult timp, dar ne
realizată încă de Ministerul învă- 
țămîntului — sînt cerințe deosebit 
de actuale formulate de eadrele 
didactice. Numai în acest fel fon
durile importante investite în a- 
paratele repartizate școlilor vor fi 
folosite cu maximă eficiență, în 
scopul perfecționării procesului in- 
structiv-educativ.

Este de datoria Ministerului în- 
vățămîntului și a întreprinderilor 
interesate ca, folosind în mai mare 
măsură experiența cadrelor didac
tice, să ia măsurile necesare pentru 
perfecționarea materialului didac
tic încă înainte de începerea nou
lui an de învățămînt.

Florica DINULESCU

învățămintului
nerale de 8 ani (învățămînt fără 
frecvență), vor avea loc între 15— 
24 august 1965.

b) Examenele de corigență pen
tru clasele a V-a, a Vl-a, a Vil-a, 
a IX-a și a X-a ale școlii de cul
tură generală, cursuri de zi, pen
tru anii II și V ai școlii pedago
gice și anul I al institutelor peda
gogice de învățători (cursuri de zi 
și fără frecvență) se vor desfășura 
între 1—5 septembrie a.c.

c) Examenele de corigență pen
tru clasele a VIII-a, a IX-a și a 
X-a, cursuri serale, vor avea loc 
între 15—20 august a.c.

d) Examenele de corigență pen
tru clasele a V-a, a Vl-a, a Vil-a, 
a IX-a și a X-a, învățămîntul fără 
frecvență, se vor desfășura între 
20—25 septembrie a.c.

3. a) Concursul de admitere în 
școlile medii de cultură generală 
și în școlile pedagogice, cursuri de 
zi, se va desfășura între 1—7 sep
tembrie a.c.

~b) Concursul de admitere în în
vățămîntul mediu seral va avea 
loc între 25—30 august a.c., iar 
în învățămîntul mediu fără frec
vență între 20—25 septembrie a.c.

c) Concursul de admitere în in
stitutele pedagogice de învățători 
— cursuri de zi și fără frecvență — 
se organizează între 20—30 septem
brie a.c.

Teatrul satiric-muzical „C. Tănase* 
(grădina Boema) : Veselie la 174 (o* 
rele 20,15). Circul de stat : Interna
țional Circ (orele 20).

TELEVIZIUNE
Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii. 

19,20 — Pentru pionieri și școlari — 
Jurnal de tabără — Filmul pentru 
copii Aventurile unui fluturaș, 20,00
— Muzică populară bănățeană. 20,30
— Reportajul filmat „Drumuri spre 
viitor" (li). 20.45 — Emisiune de tea
tru : „Trei povestiri care merită să 
fie povestite" de Osvaldo Dragiin. 
Traducere de Romulus Vulpescu. 22,00 
—- Poșta televiziunii. în încheiere : 
Jurnalul televiziunii (II), buletin me
teorologic.

CINEMATOGRAFE
ROMULUS ȘI REMUS — cinema

scop (completare A cui e vina ?) — 
Patria 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15, 
București — 3,45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ;
18,45 ; 21,15, Stadionul Dinamo — Șos. 
Ștefan cel Mare — orele 20,15, Ex
poziția realizărilor economiei națio
nale — Piața Scînteii — orele 20,15, 
Excelsior — 8,45 : 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ;
18,45 ; 21,15. DOMNUL — cinemascop : 
Republica (completare Miine tncepe 
azi) 9 : 11.15 ; 13,45 : 16,15 ; 18,45 ;
21.15, Grădina „Progresul" (comple
tare Miine începe azi) — Str. Ion 
Vidu nr. 5 — orele 20,15, Grivița 
(completare Minunea de la Ghiza) — 
10; 12: 14.15; 16,30; 16,45; 21. DA- 
ȚI-MI CONDICA DE RECLAMAGII : 
Luceafărul (completare Drumul) —
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16.15 : 18,30 ; 20,45,
Feroviar (completare Elevul de ser
viciu) — 9,30 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, Melodia (completare Construim)
— 9,45; 12, 14.15; 18,30; 18,45; 21 
DOMNIȘOARA BARBA ALBASTRA : 
Carpați (completare Noi șl soarele) 
10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. DECO
RAȚII PENTRU COPIII MINUNE : 
Capitol (completare Muzeul Zambac- 
clan) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21 — rulează șl la grădină — orele
20.15. LALEAUA NEAGRA — cine
mascop • Festival — 8,45 ; 11,15 ; 13,45;
16.15 ; 18,45 , 21.15 ; rulează șl la gră
dină — Pasajul Eforie — orele 20,30. 
BRAȚARA DE GRANATE — cinema
scop : Victoria (completare Melodiile 
străzii) — 10 ; 12 ; 16,15 ; 18,30 ; 20.45, 
Grădina „Doina" (completare Melo
diile străzii) — str. Doina nr. 9 — 
orele 20,15, Bucegi (completare Spre 
cer) — IO ; 12,15 ; 14.30 ; 16,45 : 19 ; 
la grădină orele 20,30. ZIDUL ÎNALT : 
Central (completare La cel mai 
înalt nivel) — 10.30 ; 12,30 ; 14,30 ;
16.30 : 18.30 ; 20,30, Dacia (completare 
180 de zile în Atlantic) — 9,45 — 14 
In continuare ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45. A- 
MERICA, AMERICA (ambele serii) : 
Lumina — 9,45 ; 13,15 ; 16,45 ; 20,15. 
ASTA-I TOT CE S-A ÎNTIMPLAT : 
Union (completare Zilele Slghlșoa- 
rel) — 15,30 ; 18 ; 20,30. PROGRAM 
PENTRU COPII : Doina — orele 10 
dimineața. NUNTA CU PERIPEȚII : 
Doina (completare 180 de zile în 
Atlantic) — 11,30 : 13,45 ; 16 ; 18,15 ;
20.30. FEMEIA NECUNOSCUTA : A- 
renele Libertății (Parcul Libertății) 
orele 20,30. CONSTRUIM — URMA 
ROȘIE — UN OBIECT GĂSIT — 
MIINE ÎNCEPE AZI — MAEȘTRII 
ARTEI CIRCULUI — GEME ȘI CA- 
MEE — POVESTE DE PRIMAVARA : 
Tlhjp'uri Noi — 10—21 In continuare. 
DE DOI BANI VIOLETE : Giulești — 
16 ; 18.15 ; 20,30, .Moșilor — 15,30 : 18 ; 
la grădină orele 20,30. NU Te ATIN
GE DE FERICIRE : Cultural (com
pletare Saverl Dunecovski) — 16 ; 
18,15; 20,30. OLIVER TWIST: înfră
țirea între popoare (completare La
minorul de țevi) — 10,30 ; 15,45; 18;
20,15. SĂRITURĂ IN ÎNTUNERIC : 
Buzești (completare La cel mal 
înalt nivel) — 15,15 ; 17,45 ; la gră
dină orele 20,15. SPRE CULMI : 
Crîngașl — 16 ; 18,15 ; 20,30, Vltan — 
16 ; 18 ; 20 ; la grădină orele 20,30. 
HANKA ; Unirea — 16 ; 18,16 ; la 
grădină orele 20,30. UN LUCRU FĂ
CUT LA TIMP : Tomis (completare 
Oltenii din Oltenia) — 8,45 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; la grădină orele
20.30, Floreasca — 10,30 ; 13 ; 15,30 ; 
18; 20,30. CUM SE REUȘEȘTE IN 
DRAGOSTE : Flacăra (completare 
Construim) — 16 ; 18,15 ; 20,30, Mo
dern — 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 
21. CASA RICORDI : Miorița — 10 ;
12.30 ; 15 ; 17,45 ; 20,30. ANIMALELE: 
Munca (completare Sport nr. 3/1965) 
16 ; 18,15 ; 20,30. RACHETELE NU 
TREBUIE SA DECOLEZE — cinema
scop : Popular (completare Cremllnul 
rostovlan) — 16 ; 18,15 ; 20,30. CRONI-, 
CA UNUI BUFON : Arta (completare 
A cui e vina ?) — 16 ; 18 ; 20 ; la 
grădină orele 20,30. VESELIE LA A- 
CAPULCO : Cosmos (completare Ai 
tlști amatori) — 15,45 ; 18 ; 20,15. PRO 
CESUL MAIMUȚELOR : Viitorul —
15.30 ; 18 ; 20,30. FERNAND COW
BOY : Colentina (completare Ioslf 
Kelmonsky) — 15 ; 17 ; 19 ; 21 ; la 
grădină orele 20,30. FIUL CĂPITA
NULUI BLOOD — cinemascop : Vol
ga (completare O călătorie spre ini
ma Reșlței) — 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ;
18,45 ; 21. JUNGLA TRAGICA : Ra
hova — 16 ; 18,15 ; la grădină orele
20.30. SCARAMOUCHE — cinemascop:
Progresul — 15 ; 17 ; 19 ; 21. INTIL- 
NIRE LA ISCHIA — cinemascop : 
Flamura — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ;
18.15 ; 20,30. OCOLUL PAMINTULUI 
IN 80 DE ZILE — cinemascop (am
bele serii) : Lira — 15,30 ; 19 ; la 
grădină rulează DIAVOLUL DEȘER
TULUI — orele 20,30. preludio 11
— cinemascop : Drumul Sării (com
pletare Bun gust... gust bun) — 
15 ; 17,30 : 20. NEAMUL ȘOIMAREȘ- 
TILOR — cinemascop (ambele serii): 
Ferentari (completare Șopîrle) —
10.30 ; 16,15 ; 19,30. CÎND MARTIN 
AVEA 14 ANI : Cotroceni (comple
tare Sport nr. 3/1965) — 15 ; 17 ; 19 ; 
21. PENSIUNEA BOULANKA : Pacea 
(completare Sport nr. 3/1965) — 16 ;
18,15 ; 20,30. ȘOFERII IADULUI : 
Grădina „Progresul-parc" (Piața Li
bertății — orele 20,30).

Festivalul cîntecului, 

d a n s u lui și portului 

popular

La izvoarele 
delicate 
ale frumuseții

J

si măiestriei

Mai mult de 1 000 de artiști amatori, inter
pret talentați ai folclorului din diferite re
giuni ale țării, se pregătesc să ia parte, între 
1 și 8 august, la Festivalul cîntecului, dansu
lui și portului popular. L-am rugat pe tova
rășul DUMITRU BORIGA, președintele Con
siliului Așezămintelor Cultuiale din C.S.C.A. 
— for sub egida căruia se va desfășura festi
valul — să ne răspundă la cîteva întrebări 
privind acest eveniment sărbătoresc al vieții 
noastre artistice.

Festivalul — ne-a 
spus interlocutorul — 
este menit să prezinte 
un tablou cît mai amplu 
și mai edificator al mi
nunatei noastre creații 
populare, în interpreta
rea unor valoroase an
sambluri artistice de a- 
matori. Comorilor fol
clorice nepieritoare li 
s-au adăugat, în anii 
noștri, noi creații ale 
geniului popular, expri- 
mînd gînduri și senti
mente ale poporului li
ber și stăpîn pe soarta 
sa, bucuria muncii, a 
vieții împlinite, încre

derea optimistă în vii- 
tor.

Repertoriul formații
lor care vor evolua pe 
scenele festivalului va 
prilejui o trecere în re
vistă a unora din cele 
mai semnificative cînte- 
ce, dansuri și instrumen
te, a pitorescului port 
popular din diferite 
zone folclorice ale țării.

La actuala ediție a 
festivalului participă an
samblurile folclorice din 
regiunile Banat. Bacău, 
Brașov, București, Cluj, 
Dobrogea, Hunedoara, 
Iași, Ploiești (ansamblu

rile din celelalte re
giuni vor apărea, prin 
rotație, în ediția din a- 
nul viitor). Fiecare din
tre ele va prezenta, în 
cadrul unui spectacol de 
aproximativ 2 ore, un 
program variat și repre
zentativ pentru regiunea 
respectivă. Aceste an
sambluri reunesc echipe 
și soliști laureați ai unor 
concursuri naționale și 
internaționale. Amin
tim, printre partici- 
panți, formația de 
dansuri a Palatului cul
turii din Brașov, or
chestra Casei de cul
tură din Slobozia, călu
șarii din Frumoasa — 
laureați ai festivalului 
internațional de folclor 
de la Cairo (1964); triș- 
carii din Leșul Ilvei, re
giunea Cluj, grupul 
vocal al Palatului cul
turii din Ploiești, echipa 
casei de cultură din Bo- 
zovici cu dansurile din 
Valea Almajului; pu

blicului îi vor fi pre
zentate datini străvechi 
din regiunea Bacău, le
gate de tradiționala săr
bătoare a Anului Nou, 
iar artiștii amatori din 
regiunea Hunedoara vor 
prezenta obiceiurile de 
la „Nunta pădureneas- 
că“. „Rapsodia Bă
răganului" (interpretată 
de ansamblul regiunii 
București), programul 
artiștilor din regiunea 
Iași și din alte locuri 
vor cuprinde selecțiuni 
din folclorul nou. In 
acest fel solii artei 
populare vor exprima 
anul acesta în festival 
mîndria și bucuria în
tregului popor chemat 
să îndeplinească măre
țul program de dezvol
tare a patriei trasat de 
cel de-al IX-lea Con
gres al partidului.

Ansamblurile care iau 
parte la festival vor 
prezenta spectacole pe 
litoral (la teatrele 

de vară din Ma
maia și Eforie Nord, 
Casa de cultură din 
Mangalia și Sala spor
turilor din Constanța), 
pe Valea Prahovei (la 
casele de cultură din 
Predeal și Sinaia), în 
București — la teatrele 
de vară din parcurile 23 
August, Nicolae Bălces- 
cu și Herăstrău. Acest 
itinerar — a subliniat 
în încheiere tov. D. BO
RIGA — a fost întoc
mit cu scopul de a oferi 
unor cercuri cît mai 
largi de oameni ai mun
cii aflați la odihnă, ca și 
oaspeților de peste ho
tare prezenți în stațiuni, 
posibilitatea de a cu
noaște unele dintre cele 
mai originale și mai fru
moase creații folclorice 
ale poporului nostru, de 
a-și forma o imagine a- 
supra dezvoltării mișcă
rii noastre artistice de 
amatori.

I. C, In virtejul dansului



‘S Plecarea unor delegații ale partidelor 
comuniste, muncitorești și altor partide

Un larg program
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democratice care au
la Congresul al IVIea

participat 
al P. C. R.

de prosperitate
națională

(Urmare din pag. I-a)

Delegația Partidului 
din Belgia

Comunist

Delegatul Partidului Comunist 
din Belgia, Jean Terfve, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
din Belgia, a plecat marți diminea
ța din Capitală.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost condus de 
tovarășii Ștefan Voitec. Nicolae 
Gheorghiu, Ion Marinescu, de ac
tiviști de partid.

Delegația Partidului Popular 
al Convenției din Ghana

Delegația Partidului Popular al 
Convenției din Ghana, condusă 
de Paul Tagoe, membru al Comi- 

• fetului de conducere 
ministru de stat,

al Partidului, 
prim-secretar

parlamentar, a plecat marți dimi
neața din Capitală.

La plecare, delegația a fost con
dusă de Gheorghe 
Marinescu, Voinea 
activiști de partid.

Cioară, Teodor 
Marinescu, de

Delegația Uniunii 
din Republica

Socialiste Arabe
Arabă Unită

Delegația Uniunii Socialiste Ara
be din Republica Arabă Unită, în 
frunte cu Hussein Khallaf, minis
trul relațiilor culturale cu străi
nătatea al R.A.U., secretar pentru 
ideologie și orientare în Uniunea

Socialistă Arabă, a plecat marți 
dimineața din Capitală.

La plecare, delegația a fost con
dusă de Manea Mănescu, Lina 
Ciobanu, Ion Iliescu, 
de partid.

de activiști

Delegația Partidului Socialist Unit

să mă refer 
de pregă

tirea viitorilor specialiști in a- 
cest domeniu. Ei vor trebui să 
părăsească băncile facultății stă- 
pînind cele mai noi metode de 
cercetare. în favoarea acestui de
ziderat voi aduce un singur ar
gument din șirul lung de argu
mente posibile. în domeniul pe
trolului, pe lingă depistarea unor 
rezerve noi la nivelul zăcăminte
lor actuale, trebuie să pătrundem 
la adîncimi pînă la 6 000 de me
tri, unde anumite indicii ne-au 
arătat că există posibilități de a 
găsi petrol în Cîmpia română, ba
zinul Transilvaniei ș.a. Or, pentru 
asemenea acțiuni e necesar să fim 
cunoscători desăvîrșiți ai interpre
tărilor geologice, geochimice, bio
logice, ai circulației elementelor 
în scoarță etc. Numeroase proble
me noi se vor pune în fața geolo
gilor și în legătură cu descoperi
rea și introducerea în circuitul 
economic a unor zăcăminte încă 
neexplorate de substanțe radioac
tive necesare viitoarelor centrale 
termonucleare.

Documentele adoptate de Con
gres sînt un mesaj de largă pros
peritate națională și, totodată, un 
program realist, științific funda
mentat pentru realizarea lui. Ge
nerațiile de cărturari de azi și cei 
care în viitorii ani ni se vor ală
tura își vor pune întreaga capaci
tate de muncă creatoare, rodul 
gîndirii lor în slujba cauzei scum
pe și atît de nobile a înfloririi pa
triei socialiste".

Ca profesor, aș vrea 
și la sarcinile legate

din Islanda
Delegația Partidului Socialist 

Unit din Islanda, în frunte cu 
Kjartan Olafsson, președintele C.C. 
al Partidului, a plecat marți dimi
neața din Capitală.

La plecare, delegația
Uie Verdeț, Lina Ciobanu, 
Gheorghiu, de activiști de

dusă de 
Nicolae 
partid.

a fost con-

In lanuri — 
cu toate forțele

(Urmare din pag. I-a)

Delegația Partidului Comunist 
din Uruguay

Delegatul Partidului Comunist 
din Uruguay. Jos£ Luis Massera, 
membru al Comitetului Executiv' 
al C.C. al P.C. din Uruguay, a pă
răsit marți Capitala.

La plecare, a fost condus de to
varășii Mihai Dale», Mihai Burcă, 
Ștefan Bîrlea, Lazăr Dumitru, de 
activiști de partid.

Delegația Partidului Comunist 
din Bolivia

Delegația Partidului Comunist 
din Bolivia în frunte cu Jorge 
Kolle, membru al Secretariatului 
și Biroului Politic al C.C. al P.C. 
din Bolivia, a părăsit marți la a- 
miază Capitala.

Bă- 
fost

La plecare, pe aeroportul 
neasa, membrii delegației au 
conduși de tovarășii Petre Borilă, 
Paul Niculescu-Mizil, Mihai Burcă, 
Cornel Onescu, Ștefan Bîrlea, de 
activiști de partid.

Delegația Partidului Comunist 
din Martinica

Marți la amiază a părăsit Bucu- 
reștiul delegatul Partidului Comu
nist din Martinica, Georges Mau- 
vois, membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.C. din Martinica.

La aeroport a fost condus de to
varășii VaSile Patilineț, Ion Po- 
pescu-Puțuri, Dumitru Lazăr, de 
activiști de partid.

— Pe măsură ce Înmagazinăm 
griul, ne gtndim și ia soarta recol
tei din anul viitor — ne spunea pre
ședintele cooperativei. 8 tractoare 
execută arături de vară. Peste 100 
de ha au lost semănate cu culturi 
duble.

In unele unități însă ritmul actual 
de lucru nu corespunde posibilită
ților. Inginerul Petre Petrescu de la 
cooperativa agricolă de producție 
din comuna Răcăciutii, raionul Ba
cău, era supărat pentru că timp de 
o săptămînă cele 10 combine exis
tente în unitate au recoltat numai 80 
de hectare cu grlu. Mașini care lu
crau cu randament scăzut am în- 
tîlnit și la cooperativele agricole da 
producție din comunele Răcătău, 
Parincea și Păncești din același ra
ion. Ritm nesatisfăcător de lucru 
există și în raioanele Moinești, Tîr- 
gu Ocna și Piatra Neamț.

O dată cu secerișul trebuie acor
dată mai multă atenție treierișului. 
în regiune s-a creat un decalaj 
mare intre aceste două lucrări. Cau
zele constau în faptul că n-au fost 
amenajate încă toate ariile, iar aco
lo unde s-a terminat secerișul, com
binele nu sint folosite la treierișul 
staționar. Consiliile agricole regio
nal și raionale, urmărind permanent 
situația de pe teren, trebuie să ia 
măsuri operative pentru grăbirea 
tuturor lucrărilor de vară.

Gheorghe BALTA 
coresp. „Scînteii"

secara au fost secerate de pe 34 la 
sută din suprafață. Pentru a cu
noaște cum se desfășoară compa
nia de recoltare, am efectuat un 
raid prin citeva unități din raioa
nele Cărei și Satu Mare — raioa
ne cu cea mai mare pondere pe 
regiune in cultura păioaselor.

Raionul Cărei. Oprim mai întîi 
la cooperativa agricolă din comu
na Tiream. Producția este bună. 
Sîmbătă au lucrat aici 9 combine, 
iar duminică 15. Au ieșit la cîmp, 
zilnic, cite 150 de cosași. Ceea ce 
îl bucura mai mult pe inginerul 
Victor Zaharia este bunul mers al 
combinelor. Cooperativa a amena
jat un atelier propriu pentru re
parat .și acum orice defecțiune se 
remediază pe loc. La fel au pro
cedat și cooperatorii din Moftinu 
Mic. Numai că 
muncii lasă încă 
nu sînt rațional 
seara 3 combine 
dajul" în lan, deși în vecinătate 
hectarele recoltate se numărau cu 
sutele.

— Cu toate greutățile provo
cate de ploi — ne-a spus tovară
șul Anton Nyari, președintele 
cooperativei din comuna Acîș — 
am recoltat peste 300 de ha cu 
grîu și secară. La treieriș lucrăm 
și între două ploi. Ne-am pregătit 
pentru o asemenea vreme. Avem 
prelate cu care vom putea aco
peri 3 stoguri mari, adică atît cît 
se poate treiera zilnic în bune con
diții. Am pregătit și 1 000 m p folii 
de polietilenă cu care vom proteja 
o parte din clăi, precum și sacii 
încărcați în camioane și căruțe.

Raionul Satu Mare. In multe 
cooperative agricole se obțin rezul
tate bune la strînsul griului și se
carei. In comuna Oar s-au recoltat 
cerealele de pe 73 la sută din su
prafață. Peste 50 la sută din grîne 
au secerat și cooperativele din A- 
griș, Baba Novac, Beltiug, Pău- 
lești și altele. Pe întregul raion, în 
cele 3—4 zile de cînd a început, 
campania au fost recoltate aproape 
10 000 ha de grîu și secară, ceea 
ce înseamnă peste 40 la sută din 
suprafața insămînțată.

Nu la fel de bine se muncea în- 
tr-o comună învecinată — la Me- 
dieșu Aurit. Din trei combine lu
cra doar una, celelalte fiind de
fecte în lan. Pînă în jurul orei 14 
aceste trei mașini au recoltat doar 
2 293 kg boabe. Orice comentariu 
este de prisos. Opriri repetate ale 
mașinilor am constatat și în co
muna Apa. Ce au de spus tovară
șii din conducerea S.M.T. Mărti- 
nești despre această situație ? Da
torită unor asemenea defecțiuni, 
în raion nu se realizează viteza 
zilnică la recoltat.

In regiunea Maramureș începu
tul este promițător. Considerăm 
însă că sint necesare măsuri care 
să contribuie la folosirea cu în
treaga capacitate a combinelor, 
precum și a forțelor proprii exis
tente în cooperativele agricole.

loan VLANGA 
coresp. „Scînteii" ’

aici organizarea 
de dorit, mașinile 
folosite. Sîmbătă. 
făceau abia .,ro-

★ ★

Marți au părăsit Capitala 
M. Rossi și Helene Berg, care au 
asistat, din partea Colegiului de 
redacție al revistei „Probleme ale

păcii și socialismului", la lucrările 
celui de-al IX-lea Congres al 
P.C.R.

Delegația Partidului Comunist

început 
promițător

Delegația Partidului Comunist 
din Grecia, condusă de Kostas Ko- 
liannis, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Grecia, a părăsit Capi
tala.

La plecase, a fost condusă de

tovarășii Petre Borilă, Anton 
Breitenhofer, Elena Lascu, Con
stantin Scarlat, Dumitru Simules- 
cu, Bujor Sion, de activiști de 
partid. (Agerpres)

De cîteva zile vremea s-a încăl
zit și in regiunea Maramureș, fă- 
cînd ca griul și secara să ajungă 
la maturitate. Acum, pe ogoare se 
desfășoară o vie activitate. Com
binele înaintează în lanurile aurii, 
cosașii au împînzit terenurile ac
cidentate și pe acelea unde mași
nile nu pot intra. Ca urmare, pînă 
în seara zilei de 25 iulie, griul și

Vizitele delegațiilor 
Partidului Muncii••
din Albania 
și a P. C. Portughez

Marți la amiază, membrii delega
ției Partidului Muncii din Albania, 
în frunte cu Ramiz Alia, au făcut 
o vizită la Muzeul Satului din Ca
pitală.

în aceeași zi, delegația Partidu
lui Comunist Portughez, în frunte 
cu Manuel Rodrigues da Silva, a 
vizitat Combinatul chimic de la 
Turnu Măgurele.

(Agerpres)

Recent, a fost semnat la Havana 
Protocolul privind schimburile co
merciale și plățile intre Republica 
Populară Română și Republica 
Cuba pe anul 1965.

Campionatele mondiale universitare de șah

Rezultatele meciurilor de ieri
SINAIA (prin telefon). — Echipele 

participante la campionatul mondial 
universitar de șah și-au disputat mărfi 
partidele rundei a treia din cadrul 
turneului preliminar. După cele două 
victorii obfinufe la același scor, 4—0, 
in meciurile cu Scofia și Tunisia, 
formafia fării noastre a întrecut repre
zentativa Austriei cu 3—1, consoli- 
dîndu-și pozifia de lideră a grupei a 
treia, lată rezultatele înregistrate în 
celelalte partide : grupa I: R. D. Ger- 
mană-Finlanda 2'/s—*/s (1) ; Izrael- 
Cehoslovacia V»—I1/» (2). Suedia a 
avut zi liberă ; grupa a Iha t Anglia- 
Bulgaria 1—0 (3) ; Belgia-U.R.S.S. 
0—4 ; Olanda-Cuba 2—0 (2) ; grupa 
a lll-a î Ungaria-Danemarca 0—1 (3) ; 
Scofia-Tunisia 3—0 (1) ; România- 
Austria 3—1. înaintea rundei de 
astăzi, primele trei locuri în clasa
mentele grupelor sînt ocupate în or
dine de : Izrael — 5 (2) puncte, Fin
landa și R. D. Germană cu cîfe 4*/e 
(1) fiecare ; U.R.S.S. — 10 puncte,

Olanda — 8 (2), Anglia 6*/» (3) ; Ro
mânia — 11 puncte, Danemarca — 8 
(3), Ungaria — 4 (3).

Astăzi echipa noastră joacă în com
pania reprezentativei Ungariei.
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Newsweek
Sub titlul „Lecția cea grea", cu

noscutul comentator american Wal
ter Lippmann a publicat în revista 
„NEWSWEEK" un articol consa
crat agresiunii americane în Viet
nam, in care, printre altele, se a- 
rată:

„Există semne importante că, pe 
măsură ce situația din Vietnam se 
înrăutățește, sprijinul pe care re
publicanii îl acordă președintelui 
se destramă. Congresmenii Laird 
și Ford, urmînd linia lui Goldwa
ter, prepară președintelui o cap
cană ce putea fi evitată cu ușurin
ță de acesta.

Laird și Ford pornesc de la po
ziția la care președintele Johnson 
declară că a ajuns — anume că o 
victorie militară este imposibilă și 
că tot ceea ce putem noi spera este 
un impas, care ar fi urmat de ne
gocieri și de un compromis. Dacă 
acesta este lucrul cel mai bun pe 
care-1 vede președintele — declară 
ei — atunci nu merită să fie an
gajate efective mari de soldați a- 
mericani și nici pierderile inevita
bile ale unui război de guerilă pre
lungit. în felul acesta, republicanii 
sînt în opoziție față de un război 
terestru mare în Asia și, fără în
doială, acesta este și sentimentul 
real al maselor poporului nostru". 
După ce arată că „formula Laird- 
Ford" constă în intensificarea bom
bardamentelor asupra R. D. Viet
nam și extinderea lor asupra Ha
noiului și • Haifongului, pe de o 
parte, și „scoaterea soldaților ame
ricani din tranșee", Lippmann con
tinuă : „O formulă magică totuși 
nu există. Nu există nici un fel de 
motiv să se creadă că bombarda
rea Hanoiului și Haifongului ar 
duce războiul din Vietnamul de sud 
la un sfîrșit satisfăcător pentru 
noi. Timp de aproape șase luni 
bombardierele noastre au zburat 
deasupra nordului. Dar nu s-a 
constatat din partea Hanoiului 
nici măcar o șovăială care ar su
gera că ndrd-vietnamezii ar fi gata 
să plătească chiar și un preț mic

pentru a evita bombardările. Dim
potrivă, evidenta arată în cel mai 
înalt grad că voința lor de luptă 
s-a întărit și mai mult.

Este foarte probabil că dacă pre
ședintele ar urma linia Laird- 
Ford, el s-ar găsi în fața armatei 
nord-vietnameze — ea este o ar
mată foarte bună — care ar inter
veni cu toată forța. Mai mult chiar, 
este probabil că s-ar produce o 
criză pe scară mondială.

La un moment dat, președintele 
și consilierii săi vor trebui să-și 
pună întrebarea de ce totul merge 
rău — fie că la conducere se află 
Henry Cabot Lodge sau Maxwell 
Taylor — de ce de-a lungul ani
lor toate speranțele noastre s-au 
năruit și planurile noastre au eșuat 
unul după altul. Aceasta nu se da
torește faptului că conducătorii 
noștri militari și civili n-au fost

eficienți. Eu cred că se datorește 
faptului că ne-am propus o sarci
nă care — ca și cuadratura cercu
lui sau perpetuum mobile sau do
rința de a trăi 200 de ani — este 
imposibil de realizat. Este o sarci
nă cu neputință de îndeplinit pen
tru Statele Unite să treacă Ocea
nul Pacific și să determine ce baze 
constituționale urmează să aibă o 
țară din Asia, sau, prin forța ar
melor americane, să caute să obți
nă ca o țară să nu fie comunistă...

A declara că ceva anume trebuie 
făcut nu înseamnă implicit că lu
crul acesta și devine posibil de fă
cut. Este o lecție grea pe care tre
buie s-o învățăm. Este o concluzie 
dificilă pe care însă politicienii tre
buie s-o admită. Dar este una din
tre acele lecții pe care fiecare țară 
— ca și fiecare individ — trebuie 
s-o învețe în decursul timpului".

Lupta dintre Springer
și Gruner-Jahr

Revista vest-germa- 
nâ „DER SPIEGEL" pu
blică un articol despre 
constituirea In R. F. 
Germană a unui al doi
lea mare concern de 
presă.

Cresc turnurile argintii ale chimiei
(Urmare din pag. I-a)

șantierul este impresionant 
desfășurarea sa panoramică, 
trecut prea multă vreme de 
se amenaja platforma și, iată 

păienjenișul de drumuri,

Asemeni unui organism ome
nesc sănătos, în care totul func
ționează normal, și în secțiile 
fabricii unde predominantă este 
automatizarea trebuie pornit de la 
bun început în condiții optime. Me
rită subliniată preocuparea susți
nută a conducerii combinatului, a 
organizației de partid de a se asi
gura din vreme cadrele care să 
stăpînească mașinile și instalațiile 
moderne.

Privit de la înălțimea uriașelor 
coloane argintii și rezervoare sfe
rice, 
prin 
N-a 
cînd
acum, 
impunătoarele construcții care au. 
și început să se profileze. Lucră
rile de la fabrica de amoniac sint 
realizate în prezent în proporție 
de aproape 95 la sută ; sînt în curs 
de finisaj hala de compresie gaz 
metan, compresie aer, stația elec
trică, A.M.C.-ul. La grupul azot 
domină masivele coloane metalice 
de aproape 40 de metri; în faza 
finală, construcția prizei de aer va 
fi cea mai înaltă din țară, un a- 
devărat turn Eiffel. Tot în cadrul 
grupului azot se lucrează de zor 
la cele două linii de fabricație a 
ureei, ca și la turnul de granu-

lare și la casa ascensorului. Ope
rațiile se execută concomitent prin 
metoda glisării, realizîndu-se un 
ritm de 2 metri pe zi. Pe malul 
Dunării a și fost terminată con
strucția chesonului, care va ali
menta combinatul cu 13 mii m.c. 
de apă pe oră. Un adevărat „se- 
tilă“, realizat la un înalt nivel teh
nic, unde constructorii montează 
în prezent pompele de mare capa
citate. De asemenea, s-au încheiat 
lucrările la instalația de demine- 
ralizare a apei, urmînd ca locul 
constructorilor să-1 ia acum mon- 
torii. O trăsătură comună s-a des
prins din discuțiile purtate cu ca
drele tehnice, cu muncitorii : ho- 
tărîrea de a respecta întocmai ter
menele de execuție și mai ales 
năzuința tuturor de a

Sudorii din echipa 
Oprișan, care a fost 
Congres, povestesc că
rea în mijlocul lor, șeful echipei 
le-a vorbit despre atmosfera entu
ziastă care a domnit în zileie Con
gresului.

— Cînd am votat, alături de cei
lalți delegați, documentele care 
constituie programul de muncă și 
de luptă al întregului popor pen
tru anii următori, spunea OPRI
ȘAN, am trăit cu sentimentul pu
ternic că vă simt pe toți alături 
de mine. Să muncim, așadar, me
reu mai bine, mai spornic.

le scurta, 
lui Barbu 
delegat la 

la întoarce-
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„A locui mai frumos" 
— este o revistă dis
putată de trei oameni. 
Ei au de partea 
„Timpul" ~
Iul". De 
chioșcurile le surîde, 
săptăminal, 
Și-au asigurat, de ase
menea, dota celor trei 
surori grase — „Con- 
stanze", „Brigitte" și 
„Petra". Acești trei oa
meni — editorii ham- 
burghezi Gerd Buce- 
rius, Richard Gruner și 
John Jahr — și-au con
topit întreprinderile. în 
acest fel, peste noapte, 
a apărut un al doilea 
concern de presă, ca 
putere, după cel al lui 
Axel Springer.

Noua firmă — Gru
ner, Jahr și Co — este 
„căptușită" cu un capi
tal de 30 milioane 
mărci Tirajul publica
țiilor lor atinge, lao
laltă, cifra de 5 000 000 
exemplare. Aceste pu
blicații sînt: Revista I- 
lustrată „Der Stern" 
(Steaua) (1 900 000 e- 
xemplare); săptămâna
lul „Die Zeit" (Timpul) 
(250 000 exemplare) ,• 
revista pentru femei 
„Constanze" (750 000 e-

lor 
și „Capita- 

pe toate

„Steaua"

xemplare); revista pen
tru femei 
(900 000 
revista 
„Petra" 
plare);
ner Wohnen" („A locui 
mai frumos" — 350 000 
exemplare). în afară de 
aceasta, ei mai dețin o 
participare de 66,66 la 
sută la revista econo
mică „Capital"

Cifra realizată anual 
din vinzarea acestor 
publicații se ridică la 
circa 250 milioane 
mărci, iar veniturile a- 
nuale ale tipografiei în 
care se tipăresc aceste 
reviste — la încă apro
ximativ 150 milioane 
de mărci (cifrele cores
punzătoare la concer
nul Springer se ridică 
laolaltă la aproape 750 
milioane mărci).

Noua societate dis
pune în total de 4 100 
de muncitori și funcțio
nari, iar în fruntea 
stau șase directori.

Tratativele care 
dus la acest proces 
concentrare au inceput 
încă acum un an și ju
mătate. Ele și-au 
concretizarea prin 
narea, în parcul 
hamburgheze a 
Jahr, a unui contract 
cuprinzând peste 100 de 
pagini.

într-una din zilele 
călduroase din vara a- 
ceasta — înconjurați 
de soțiile lor, de juris-

„Brigitte" 
exemplare) ,- 

pentru femei 
(600 000 exem- 
revista „Schâ-

ei

au 
ci»

găsit 
sem- 
vilei 

lui

consulți, redactori șefi 
și bucătari cu bonete 
țuguiate — care pre
gătiseră masa pentru 
banchetul festiv — cei 
trei participant: au in
trodus, încă în ultima 
clipă, modificări scrise 
cu mina in textul bătut 
la mașină. Larma avi
oanelor cu reacție, care 
aterizau pe pista nr. 34 
a aeroportului aflat în 
apropiere, întrerupea, 
din cînd în cînd, cere
monia în sfîrșit, o fur
tună care se apropia 
l-a constrîns pe noii 
parteneri să caute a- 
dăpost sub același aco
periș...

Avantajele contopi
rii sint evidente: cen
tralizarea propagandei 
și achiziției de recla
me și anunțuri, a di
fuzării și administra
ției. Numai economiile 
realizate la tipar — 
care se va executa a- 
cum in tipografii pro
prii — se ridică anual 
la peste 2,5 
de mărci 
mane

Contopirea 
totuși, totală, 
din cele trei firme și-a 
păstrat In exclusivita
te dreptul de tipărire 
și difuzare a unui nu
măr de publicații.

în privința limitelor 
programului lor, trio-ul 
șefilor seniori s-a de
clarat : „Nu consti
tuim o formație anti- 
Springer. Atita timp 
cit acesta nu va edita 
reviste pentru femei, 
noi nu vom scoate re
viste de televiziune, a- 
tîta timp cit acesta nu 
va scoate reviste ilu
strate, noi nu vom edi
ta cotidiene".

milioane 
vest-ger-

nu este, 
Fiecare

Scandalul i va rd

Actualitatea la oină
Baza sportivă de la Bolintin 

Vale (raionul Titu) va găzdui în 
zilele de 31 iulie și 1 august jocu
rile celei de-a 15-a ediții a Cam
pionatului regiunii București la 
oină. Întrecerile vor reuni cele mai 
bune echipe din raioanele Oltenița, 
Călărași, Fetești, Slobozia, Urzi- 
ceni, Videle, Titu, Drăgănești- 
Vlașca, Roșiori și Turnu Măgurele. 
Amintim că ultima ediție a Cam
pionatului regional de oină, des
fășurată anul trecut, a fost cîști- 
gată de formația Avintul-Curcani,

raionul Oltenița. Tot în aceste zile 
se va disputa la Bolintin Vale și 
tradiționalul campionat regional de 
oină rezervat echipelor de copii.

La sfîrșitul săptămînii mai sînt 
programate etapele regionale ale 
Campionatului republican de oină 
în regiunile Suceava, Maramureș 
și Bacău. Iată în fotografie o fază 
de la ultimele jocuri de oină des
fășurate recent la Mangalia. La 
„bătaia mingii" maestrul sportului 
Ion Munteanu, de la Avîntul-Fra- 
sin, regiunea Suceava.

De peste hotare
• Cu prilejul unui concurs desfă

șurat la Pekin, atleta Ciun Siu-iun 
a stabilit un nou record national la 
aruncarea greutății cu performanta 
de 16,36 m Vechiul record, deținui

ceeași sportivă, era de 15,86 m 
Cunoscutul fotbalist John Char 
în vîrstă de 33 de ani. a infor- 
conducerea clubului său, Car 

City, că se retrage definitiv din 
sport.

• Campionatul de ciclism al Fran
ței rezervat amatorilor a fost cîști- 
gat anul acesta de alergătorul Claude 
Guyot, care a parcurs distanta 
de 168 km în 3h 58’59”.
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Corespondentul ziarului elvețian 
„Neue Ziircher Zeitung" scrie ur
mătoarele despre remanierea cabi
netului canadian :

„Retragerea ministrului canadian al 
justiției, Favreau, a avut ca urmare o 
serie de schimbări în sinul cabinetu
lui, schimbări prin care premierul 
Lester Pearson încearcă să arunce vălul 
uitării asupra scandalurilor în care 
este amestecată aripa franceză a parti
dului său. Favreau părăsește ministe
rul de justific, dar rămîne membru al 
cabinetului și anume președinte 
Consiliului 
special cu 
provincii, 
forul unui 
important: 
canadienilor de origine franceză în 
cabinet. In locul lui, ca ministru de 
jusfifie a venit Lucien Cardin, fostul 
ministru pentru lucrări publice, care 
obfine astfel pentru prima dată un 
post-cheie în politica canadiană. Ur
mașul lui în ministerul pentru lucrări 
publice este George Mcllraifh, fostul 
președinte al Consiliului de Stat.

Substratul acestor schimbări de per
soane îl formează un șir de scanda
luri care lovește de mai multe luni 
în prestigiul partidului liberal. Cel mai 
răsunător scandal este cel în legătură 
cu o încercare de mituire, în care fi
gura centrală era Lucien Rivard, în
vinuit de trafic de stupefiante. în 
iarna trecută, judecătorul suprem Do
rion a fost numit comisar de cer
cetare al acestei afaceri și raportul 
său cu privire la rezultatul cercetă
rilor (publicat de curînd), este cauza 
nemijlocită a remanierii 
lui. Raportul dezvăluie 
sumbru al corupției și 
scrupule. în vara trecută, Rivard a 
fost definut pentru cercetări înlr-o

al 
de Sfat, care se ocupă în 
relafiile dintre federajie și 

El mai rămîne și defină- 
post neoficial, dar foarte 
principalul reprezentant al

cabinetu- 
un tablou 

lipsei de

închisoare din Montreal. Guvernul a- 
merican a încercat, prin intermediul 
unui fînăr avocat din Montreal, Pierre 
Lamontagne, să obțină extrădarea lui 
Rivard pentru a intenta o acțiune îm
potriva lui, învinuindu-l de trafic cu 
stupefiante. Ca urmare, prietenii lui 
Rivard s-au adresat unui prieten al 
lui Lamontagne, Raymond Denis, cere 
se bucură de influență politică la mi
nisterul pentru imigrări din Oliavra, 
în calitatea sa de asistent executiv. 
Lui Denis i s-a dat de înfeles că Ri
vard ar fi gata să facă o mare do
nație partidului liberal dacă s-ar re
fuza extrădarea lui. Conform raportu
lui lui Dorion. Denis s-a dus la Lamon
tagne și i-a oferit 20 000 de dolari 
pentru a-și retrage cererea. în ace
lași timp, prietenii lui Rivard au ce
rut ajutor și lui Guy Rouleau, secre
tarul parlamentar al premierului Pear
son, de origine franceză, care ulterior 
nu numai că a intervenit pentru Ri
vard, ci a însărcinat pe doi înaifi 
funcționari din ministerul de justiție 
să-și exercite influenta împotriva ex
trădării. Ulterior, Lamontagne s-a te
mut și a anunfat cazul la politie...

în acel moment, Favreau a comis 
o greșeală hotărîtoare. în loc să for
muleze acuzația împotriva celor im
plicați în afacerea de mituire sau cel 
pujin să predea cazul experfilor săi 
din minister, el a ordonat o anchetă 
polițienească. Cercetările au rămas 
fără rezultat, pînă ce, cîteva luni mai 
tîrziu, opoziția conservatoare a aflat 
de afacere și a început să o vînture 
în parlament. între timp, Rivard a 
evadat din închisoare.

Primul ministru Pearson a rezolvat 
dilema prinfr-un compromis care îi 
este caracteristic: el a respins cere
rea lui Favreau de a se retrage din 
guvern și din viafa politică; i-a li
niștit pe canadienii de origine fran
ceză, care se temeau că pozifia lor 
la Ottawa va fi zdruncinată de acest 
scandal și, în același timp, a dat naș
tere la noi resentimente în Canada 
engleză.

în condițiile date, eventualitatea 
unor noi alegeri pare să fi devenit 
improbabilă.



IKE PESTE HOTARE
PRESA INTERNAȚIONALA DESPRE LUCRĂRILE Pentru a „restabili încrederea" în lira sterlină...

CELUI DE-AL IX-LEA CONGRES Noi măsuri de austeritate

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
MOSCOVA 27 (Agerpres).— Zia

rul „MOSKOVSKAIA PRAVDA" 
din 27 iulie a publicat sub semnă
tura lui I. Melnikov, comentariul 
intitulat „Viitorul este al forțelor 
păcii", consacrat lucrărilor celui 
de-al IX-lea Congres al P.C.R., în 
care se spune, printre altele : La 
București, în sala Palatului Repu
blicii, au fost elaborate planuri de 
importanță istorică pentru viața 
partidului și a țării.

Marcînd intrarea României în al 
treilea deceniu de dezvoltare so
cialistă, Congresul a ilustrat grăi
tor succesele poporului român. In
tr-o perioadă istorică scurtă, so
cialismul a învins la orașe și sate. 
Succesele României au devenit po
sibile datorită imensei munci or
ganizatorice a comuniștilor români. 
„Ideea unității mișcării comuniste 
mondiale și a coeziunii lagărului 
socialist a fost larg oglindită în 
activitatea Congresului", scrie în 
încheiere I. Melnikov.

*
BERNA 27 (Agerpres). — Presa 

elvețiană continuă să publice ma
teriale despre Congresul al IX-lea 
al P.C.R. Ziarul „DIE TAT" scrie 
într-o corespondență din București, 
printre altele: „România a înre
gistrat succese importante în fur
tunoasa ei industrializare, în pri
mul rînd în industria grea și in
dustria constructoare, ca și în do
meniul relațiilor comerciale cu 
străinătatea". Ziarul „JOURNAL 
DE GENEVE" informează în ca
drul materialelor despre Congre
sul al IX-lea al P.C.R. despre 
crearea unei noi ramuri industria
le în țara noastră, cea a produc
ției de aluminiu.

★
PARIS 27 (Agerpres). — Sub 

titlul „După cel de-al IX-lea Con
gres al P.C.R." ziarul „LE POPU- 
LAIRE" publică marți un articol 
consacrat examinării rezultatelor 
Congresului. „După părerea majo
rității observatorilor de la Bucu-

rești, bilanțul lucrărilor Congre
sului P.C.R. este pozitiv atît pe 
plan intern, cît și pe plan extern", 
scrie ziarul. După ce vorbește de 
ritmul înalt de dezvoltare a eco
nomiei naționale înregistrat în ul
timii șase ani, ziarul se referă la 
perspectivele deschise României de 
Directivele pentru viitorul plan 
cincinal. Sînt menționate, de ase
menea, caracterul creator al poli
ticii P.C.R., precum și accentul pe 
care noul 
îl pune pe 
colective.

statut al partidului 
principiul conducerii

★
(Agerpres). — Ziare-HANOI 27

le centrale din Hanoi au publicat 
numeroase materiale despre lucră
rile celui de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român. Citi
torii au fost informați despre ho- 
tărîrile luate de Congres și despre 
realizările obținute de țara noas
tră.

în presă a avut un larg ecou mo
țiunea de solidaritate cu lupta po
porului vietnamez, adoptată de 
Congres. Moțiunea a fost publicată 
în întregime, subliniindu-se că 
P.C.R. condamnă agresiunea ame
ricană din Vietnam, cere trupelor 
S.U.A. să se retragă de pe terito
riul vietnamez.

★
VIENA 27 (Agerpres). — Friedl 

Furnberg, membru al Biroului Po
litic și secretar al C.C. al P.C. din 

Austria, semnează în ziarul VOLKS- 
STIMME" un articol consacrat în
cheierii lucrărilor celui de-al 
IX-lea Congres al P.C.R. După ce 
scoate în evidență importanța Con
gresului, ziarul se referă la reali
zările obținute de R. P. Română 
în construirea socialismului. „Ro
mânia și-a luat în noua constituție 
pe drept numele de republică so
cialistă, deoarece ea este astăzi o 
țară cu o industrie socialistă mo
dernă și cu o agricultură coopera- 
tivizată și mecanizată", în conti-

Vizita președintelui 
Guineei la Moscova

MOSCOVA 27 (Agerpres). — în 
cuvîntarea rostită la dejunul ofe
rit la Kremlin în cinstea lui Seku 
Ture, președintele Guineei, Leonid 
Brejnev, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., a spus printre altele : 
Uniunea Sovietică „a sprijinit și 
va sprijini hotărîrea africanilor de 
a obține lichidarea completă, pe 
întregul continent, a regimurilor 
coloniale și rasiste, de a se împo
trivi neocolonialismului în toate 
manifestările sale".

Președintele Guineei și-a expri
mat convingerea că vizita la Mos
cova a delegației Biroului Politic 
al Partidului Democrat din Gui
neea va contribui la cunoașterea 
realizărilor Uniunii Sovietice, ceea 
ce va fi de mare folos pentru ac
celerarea procesului revoluționar 
care se desfășoară în Guineea.

VIETNAM

„Un amestec direct 
în treburile interne 
ale Ciprului"

Răspunsul președintelui 
Makarios la o notă britanică

NICOSIA 27 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al guvernului 
cipriot a anunțat marți că pre
ședintele Makarios a respins o 
notă a guvernului britanic prin 
care acesta protesta împotriva a- 
bolirii de către Camera Reprezen
tanților a legii electorale prevă- 
zînd prezentarea la vot pe liste 
separate a ciprioților greci și turci. 
Purtătorul de cuvînt a calificat 
nota britanică drept un amestec 
direct în treburile interne ale Ci
prului, stat suveran recunoscut de 
către Consiliul de Securitate.

nuare, articolul se referă la linia 
politică a P.C.R. elaborată de Con
gres și scoate în evidență proble
mele care au constituit subiectul 
discuțiilor la Congres.

„Congresul celor 1,4 milioane de 
comuniști români care și-a în
cheiat lucrările săptămîna trecută 
— scrie ziarul ,.DIE PRESSE" — a 
constituit, fără îndoială, un eveni
ment foarte important în istoria 
României". Referindu-se la succe
sele economice obținute pînăacum, 
ziarul subliniază: „Cu un ritm 
anual de 14,4 la sută a creșterii 
producției industriale, românii au 
dovedit justețea politicii de dez
voltare continuă a economiei — 
puternica industrializare". Ziarul 
scrie că noul plan cincinal reflectă 
„o apreciere realistă a situației" și 
arată că deviza României este 
„înainte cu toate forțele".

LONDRA 27 (Agerpres). — Marți 
după-amiază, ministrul finanțelor 
al Angliei, James Callaghan, a ex
pus în Camera Comunelor noile 
măsuri de austeritate pe care le va 
lua guvernul pentru a face față si
tuației economice dificile a țării. 
Guvernul va limita cererea internă 
prin transpunerea în fapt a urmă
toarelor măsuri: reducerea duratei 
maxime a creditelor destinate 
cumpărăturilor de la 3 la 2 ani și 
jumătate, instituirea unei licențe 
pentru construcțiile private depă
șind 100 000 de lire sterline.

Heath-lider al partidului 
conservator

LONDRA 27 (Agerpres). —• 
Marți seara, fostul ministru de fi
nanțe, Reginald Maudling, a anun
țat că își retrage candidatura la 
postul de lider al partidului con
servator. La primul tur de scrutin 
el a obținut numai 133 de voturi, 
față de cele 150 primite de 
Heath, care a devenit, virtual, noul 
lider al partidului.

geneva: Au fost reluate lucrările 
Comitetului pentru dezarmare

GENEVA 27. — Corespondentul 
Agerpres, Horia Liman, transmite: 
După o întrerupere de 10 luni, 
marți după-amiază au fost reluate 
la Palatul Națiunilor lucrările Co
mitetului pentru dezarmare. Dele
gația română este condusă de Va- 
sile Dumitrescu, ambasadorul 
României la Berna.

Ședința de deschidere a fost 
prezidată de șeful delegației so
vietice, Țarapkin. Subsecretarul 
general al O.N.U. și reprezentant 
special al secretarului general 
la Conferința pentru dezarmare, 
dr. Dragoslav Protici, a dat citire 
mesajului adresat de U Thtmt 
conferinței. Secretarul general al 
O.N.U. exprimă în mesajul său în
grijorarea opiniei publice mon
diale în legătură cu continuarea 
înarmărilor atomice, recomandînd

participanților să examineze cu 
grijă și bunăvoință măsurile con
crete și eficiente ce se vor pune 
în discuție.

A luat apoi cuvîntul reprezen
tantul Uniunii Sovietice, Țarapkin, 
care a arătat că în calea actualei 
conferințe se ridică o serie de di
ficultăți care sînt sporite prin fap
tul că forțele imperialiste, care se 
opun dezarmării și destinderii in
ternaționale, continuă agresiunile, 
așa cum s-a văzut în Congo, Viet
nam și America Latină. Cu toate 
acestea, a încheiat Țarapkin, chiar 
în situația actuală este necesar să 
se multiplice eforturile pentru în
locuirea politicii de război cu o 
politică de pace, de destindere in
ternațională. După o scurtă pauză 
participanții și-au continuat lu
crările cu ușile închise.

Scopul consultărilor de la Washington
• Avioane doborite deasupra R.D. Vietnam

In timp ce în Vietnamul 
țele patriotice și trupele guvernamentale 
imediata apropiere a Saigonuiui — la Casa Albă se desfășoară consultări ale 
președintelui S.U.A. cu principalii săi consilieri militari și diplomatici ; tot
odată, liderii partidelor democrat și republican au fost șl ei convocați la reșe
dința prezidențială. Convorbirile în curs au ca temă măsurile ce urmează a fi 
luate în vederea unei lărgiri a participării S.U.A. la războiul din

de sud are loc o intensificare a luptelor dintre for- 
ele devenind tot mai frecvente în

Postul de radio „Eliberarea" a trans
mis textul scrisorii adresate poporului 
american de către Nguyen Huu Tho, 
președintele Prezidiului C.C. al Fron
tului Național de Eliberare din Viet
namul de sud „Cum poate ii consi
derat poporul vietnamez care luptă 
pentru apărarea independenței și su
veranității țării sale drept agresor 
— se spune în scrisoare — iar tru
pele americane aduse în Vietnamul 
de sud, Ia zeci de mii de kilometri 
de S.U.A., să fie considerate apără
toare ale suveranității și teritoriului 
poporului american 1" In încheiere, 
se adresează un călduros apel po
porului american să intensiiice in 
continuare lupta sa pentru încetarea 
războiului dus de armata americană 
în Vietnamul de sud, determinarea 
guvernului S.U.A. să pună capăt ac
țiunilor de escaladare a -războiului, 
retragerea tuturor trupelor americane 
și ale aliaților lor din Vietnamul de 
sud, încetarea bombardării agresive 
a teritoriului R. D. Vietnam, respec
tarea întocmai a hotărîrilor conferin
ței de la Geneva și crearea posibili
tății ca 'poporul sud-vietnamez să 
dispună singur de soarta sa.

La 26 iulie numeroase grupuri 
de reactoare de luptă americane 
au bombardat și mitraliat centre 
populate și economice din R. D. 
Vietnam, în după-amiaza zilei de 
27 iulie, avioanele americane au 
efectuat noi raiduri, mitraliind 
centre populate din provincia Ha 
Tay și centrul industrial Viet Tri, 
din provincia Phu Tho. După pri-

Luni, la Chicago s-a desfășurat un mare marș al militanților pentru 
drepturile civile ale populației de culoare, condus de Martin Luther 
King, laureat al Premiului Nobel pentru pace. King a caracterizat 
această acțiune, la care au luat parte circa 20 000 de persoane, drept 
„cea mai mare demonstrație pentru libertate în istoria orașului Chicago"
VARȘOVIA La 27 iulie s-a des

chis cea de-a IV-a Plenară a Comi
tetului Central al P.M.U.P., consa
crată schimbărilor în sistemul de 
planificare și conducere a econo
miei naționale în anii 1966—1970.

ALEXANDRIA. Cu prilejul săr
bătoririi a 13 ani de la revoluția 

-egipteană, la Alexandria a avut 
loc luni o paradă militară și un 
mare miting, la care au participat 
conducători ai R.A.U. și delegații

Vietnam.

antiaeriene 
avioane a-

mele rapoarte, forțele 
locale au doborît șase 
mericane și au capturat trei piloți. 
Numărul total al avioanelor do-

borite începînd din 5 august 1964 
s-a ridicat la 412.

★
După cum anunță agenția V.N.A., 

la Hanoi a sosit trimisul special al 
președintelui Republicii Ghana, 
ICwesi Armah, ministrul comerțu
lui exterior. El a avut convorbiri 
cu Nguyen Duy Trinh, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri și 
ministrul afacerilor externe al 
R. D. Vietnam.

ANIVERSAREA REVOLUȚIEI CUBANE
HAVANA 27 (Agerpres). — Cuba 

a sărbătorit în mod festiv ziua de 
26 iulie — sărbătoarea sa națio
nală. Cu acest prilej în orașul 
,Santa Clara a avut loc un mare 
miting al oamenilor muncii, la 
care au participat 500 000 de per
soane. Fidel Castro, prim-secretar 
al Conducerii Naționale a Parti
dului Unit al Revoluției Socialiste 
din Cuba, primul ministru al 
Cubei, a rostit o amplă cuvîntare.

El a arătat că actuala aniver
sare a revoluției cubane este în- 
tîmpinată cu și mai multă unitate 
și forță. Această forță constă în 
conducerea maselor de către Parti
dul Unit al Revoluției Socialiste 
din Cuba- creat din cei mai buni 
reprezentanți ai oamenilor mun
cii. Dușmanii Cubei să nu-și facă 
iluzii că revoluția va da înapoi, a 
spus Fidel Castro. Revoluția este 
un fapt care nu poate fi șters din

istoria Cubei; ea va înainta, neți- 
nînd seama de nici un fel de pie
dici. Vorbitorul s-a oprit pe larg 
asupra mișcării revoluționare din 
țările Americii Latine și a spus : 
„Chemăm America Latină să ne 
urmeze exemplul". El a subliniat 
că în ciuda eforturilor imperialis
mului revoluția se extinde pe în
tregul continent latino-american 
la fel cum se extinde în Africa, 
Asia și pretutindeni unde există 
oprimare.

Referindu-se Ia problemele eco
nomice și politice interne, Fidel 
Castro a anunțat că începînd cu 
anul acesta partidul și guvernul 
vor efectua descentralizarea con
ducerii administrative, vor crea 
organe raionale și municipale sub 
conducerea organizațiilor locale de 
partid și vor fi elaborate normele 
statului socialist al Cubei, precum 
și Constituția, în care își va găsi 
oglindirea rolul partidului.

ale unor țări arabe. Președintele 
Nasser a rostit o cuvîntare, în care 
s-a referit la succesele obținute 
de R.A.U. în domeniul economic 
și social.

cesare pentru apărarea teritoriu
lui său.

Reprezentantul Frontului 
a Arabiel de Sud, Abdul 
se ailă tntr-o vizită la

BAGDAD, 
de Eliberare 
Latif, care 
Bagdad, a făcut o declarație in care a
arătat că sosirea neașteptată tn Aden 
a ministrului englez pentru colonii, An-

HAGA. Luni s-a deschis cel 
de-al 50-lea Congres al Ligii in
ternaționale a femeilor de luptă 
pentru pace și libertate. La Con
gres participă aproximativ 300 de 
delegate din 20 de țări.

BEIRUT. Noul prim ministru al Li
banului, Rashid Karame, a acordat un

SCURTE ȘTIRI
thony Greenwood, a urmărit găsirea 
unei ieșiri din situația creată de inten
sificarea mișcării de eliberare din Ara
bia de sud. încercările Angliei de a-și 
reface prestigiul In această regiune, a 
subliniat Latif, stnt insă sortite eșe
cului.

SANAA. Un comunicat relatea
ză că forțele militare engleze au 
deschis foc de artilerie asupra lo
calității Qatabah. Un avion mili
tar englez a violat spațiul aerian 
al R.A.Y. Guvernul yemenit, se 
spune în comunicat, își rezervă 
dreptul de a lua toate măsurile ne-

interviu ziarului „Al-Shaab" tn care 
a arătat că guvernul condus de el va 
promova o politică care corespunde 
intereselor naționale ale poporului 
libanez. In legătură cu aceasta el a 
precizat că acordul privind garanta
rea investițiilor de capital american 
în Liban nu va fi semnat.

BRUXELLES. Primul ministru de
semnat al Belgiei, Pierre Harmel, a 
reușit marți să completeze lista nou
lui guvern belgian. In cursul după- 
amiezii el a prezentat această listă 
regelui după care a făcut o vizită 
președintelui Camerei, Achile Van 
Acker.

precum și pentru construcții 
industriale în regiunile cu o 
populație densă. Ministerele in
dustriei naționalizate vor primi 
instrucțiuni pentru a reduce la 
maximum cheltuielile lor de in
vestiții precum și achizițiile din 
străinătate. Construcția de lo
cuințe, școli și spitale va fi și ea 
limitată la programele actuale. 
Cheltuielile militare vor fi reduse 
în anul viitor cu 100 milioane lire 
sterline.

Pe plan extern Anglia va sus
penda alocațiile de devize pentru 
investițiile directe făcute în afara 
zonei lirei sterline. Pentru stimula
rea exporturilor, guvernul va ga
ranta credite pentru exportatori 
începînd de la cifra de afaceri de 
25 000 lire sterline.

ATENA Pe fondul actualei ciixe

Greva politică de marți

Complotiștii veneau 
din Leopoldville...

BRAZZAVILLE 27 (Agerpres). 
— Președintele Massemba Debat a 
organizat o conferință de presă la 
care a anunțat că organele secu
rității de stat au descoperit și li
chidat în Congo (Brazzaville) un 
complot. în noaptea spre 15 iulie, 
din Congo 
introdus la 
de teroriști 
runce în aer stadionul central, 
centrala electrică din Brazzaville, 
să întrerupă comunicațiile ferovia
re și să lichideze conducătorii gu
vernului. Teroriștii au fost in- 
struiți într-o tabără militară a 
parașutiștilor lui Mobutu de lîngă 
Leopoldville. Armamentul le-a 
fost înmînat de ambasadorul unei 
puteri occidentale.

(Leopoldville) a fost 
Brazzaville un grup 
care urmau să a-

COMUNICATUL DIRECȚIEI
CENTRALE DE STATISTICĂ
A R.P. BULGARIA

(Agerpres). — La So-SOFIA 27 _ _
fia a fost dat publicității comuni
catul Direcției centrale de statisti
că privind îndeplinirea planului 
de dezvoltare a economiei națio
nale în prima jumătate a anului 
1965. In comunicat se arată că în
treprinderile industriale au depă
șit planul producției globale cu 
4,1 la sută, dînd peste plan o pro
ducție în valoare de peste 400 mi
lioane leva.

In comparație cu aceeași perioa
dă a anului trecut, a crescut în 
mod simțitor producția siderurgi
că, chimică și de cauciuc, energe
tică, producția industriei construc
toare de mașini și metalurgice. în 
comparație cu prima jumătate a 
anului 1964, volumul general al 
lucrărilor de mecanizare în agri
cultură a crescut cu 4 la sută. 
Schimbul comercial cu țările stră
ine a crescut cu 149 milioane leva, 
în comunicat se subliniază, de a- 
semenea, că în comparație cu pri
mul semestru al anului trecut 
productivitatea muncii a crescut 
cu 5,1 la sută.

ECONOMIA R.P. ALBANIA 
IN PRIMUL SEMESTRU

TIRANA 27 (Agerpres). — La Ti
rana a fost dat publicității Comu
nicatul Direcției de Statistică cu 
privire la îndeplinirea planului de 
stat pe primul semestru al anului 
1965. în comunicat se arată că pla
nul producției globale industriale 
a fost îndeplinit, în ansamblu, cu 
100,2 la sută. Volumul construcții
lor a fost îndeplinit cu 98,6 la sută, 
cu 7,4 la sută mai mult decît în a- 
ceeași perioadă a anului 1964. Pla
nul campaniei agricole de primă
vară a fost îndeplinit cu 100 la 
sută, iar suprafața însămînțată este 
cu 12 la sută mai mare decît în 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut. Circulația mărfurilor cu a- 
mănuntul în cadrul comerțului so
cialist a fost realizată cu 101,6 la 
sută și circulația mărfurilor în ca
drul comerțului exterior a fost rea
lizată cu 107,1 la sută.

Atenei: una din coloanele de greviștiMarți pe străzile
Tn contextul crizei 

politice din Grecia, a 
avut loc ieri greva ge
nerală de 24 ore a oa
menilor muncii, înce
pută în noaptea de 
luni spre marți, la ape
lul Confederației Ge
nerale a Muncii. „A- 
ceaslă grevă — a de
clarat secretarul gene
ral al C.G.M., Papa- 
gheorghiu — este un 
răspuns dat de oame
nii muncii soluțiilor po
litice anormale”.

în preziua începerii 
grevei, autoritățile au 
amenințat cu măsuri 
de pedeapsă exempla
re împotriva partici
panților ; au fost ordo
nate și mobilizări în 
ramuri-cheie de activi
tate ; ministrul muncii, 
Bakafselos, a declarat 
greva „ilegală". La 
cererea C.G.M., Consi
liul de Stat, însărcinat 
cu verificarea legalită
ții măsurilor și hofărîri- 
lor guvernamentale, a 
declarat că greva se în
scrie în cadrul preve
derilor constituționale.

Marți, la ora 1 dimi
neața au intrat în gre
vă metalurgiștii, do
cherii, muncitorii din 
fabrici și uzine, fero
viarii, meseriașii, con
ductorii metrourilor, 
faxiurilor, autobuzelor 
și troleibuzelor, func
ționarii marilor între
prinderi, vînzătorii,

personalul restaurante
lor etc. Activitatea por
tului Pireu a fost com
plet paralizată. Tre
nurile s-au oprit în sta
țiile unde au fost prin
se de 
grevei, 
giunea 
mără 
muncitori 
la grevă. Prin capitală 
circulă camioane aie 
armatei încercînd să 
înlocuiască mijloacele 
de transport în comun 
aflate în garaje. „Ale
na — scrie cotidianul 
„Athenaiki” •— are as
pectul unui oraș ocu
pat de armată. Detașa
mente de militari s-au 
postat în fața porților 
diferitelor puncte, in
dustriale din capitală și 
Pireu pentru a-i apăra 
pe puținii 
de grevă. Muncitorii 
au paralizat întreaga 
activitate".
rele de construcții din 
înfteagîrțară s-a încetat 
lucrul, cei 120.009 
muncitori constructori 
declarînd o grevă ge
nerală paralelă. Zia
rele ateniene de prînz 
au relevat că, în afară 
de muncitorii celor 
șase orașe principale, 
muncitori din numeroa
se alte orașe și locali
tăți s-au alăturat gre
vei.

Marți dimineață — 
a relatat ziarul „Eth-

ora începerii 
Numai în re- 
Atenei se nu- 

pesle 200 000 
participanfi

spărgători

La șantie-

BRUXELLES La reuniunea celor..

a ares- 
persoa-

nos” — poliția 
tat numeroase 
ne sub pretextul că a- 
cestea ar fi „împiedi
cat" muncitorii să vină 
la lucru.

La ora 7 dimineața 
greviștii din Atena 
s-au adunat în Piața 
primăriei unde a avut 
loc un miting sub lo
zincile : Trăiască de
mocrația ; Trăiască gre
va. La ora 9, greviștii 
din Pireu au organizat 
un miting asemănător. 
De asemenea au fost 
anunțate mari mitinguri 
de masă organizaie de 
partidele Uniunea de 
Centru și E.D.A. la Sa
lonic, Corfu, leraklion, 
în trei suburbii ale A- 
tenei, la Pafras, Larissa 
etc.

Ziarele de centru și 
de stînga apreciază re
zultatul grevei ca un 
avertisment puternic 
al oamenilor muncii 
împotriva „soluțiilor a- 
normale de ieșire din 
criză". Pe agenda s.ăp- 
tămînii mai este înscri
să ședința depufațilpr 
dîn UfiTurtfeă do CențSîA 
care-și vor preciza po
ziția față de guvernul 
lui Novas, înaintea 
dezbaterilor de joi din 
parlament în legătură 
cu votul de încredere 
cerut de guvern.

C. ALEXANDROAIE
Prin telefon

■ ■ tt„cinci

Agitație în jurul 
scaunului gol

TOKIO. Marți dimineața în pre
zența a 400 de delegați, reprezentînd 
41 de țări, s-a deschis la Tokio cea 
de-a 11-a conferință mondială pentru 
interzicerea armelor nucleare, orga
nizată de Consiliul japonez împotri
va armelor nucleare. în cuvîntul de 
deschidere, directorul executiv al 
Consiliului a cerut încetarea războ
iului în Vietnam și retragerea forțe
lor americane din această țară. La 

la Naga- 
desfășura

sflrșitul acestei conferințe, 
saki șl Hlroșima se vor 
ceremonii comemorative.

ROMA. Opera din Roma 
alte companii italiene de 
vor vedea puse tn fața situației de 
a-șl Închide porțile Ia Începutul lunii 
august, dacă guvernul nu le va pune 
la dispoziție mijloacele financiare 
pentru plata salariilor personalului 
lor. Massimo Bogiaklno, director ar
tistic al Operei din Roma, a declarat 
că salariile a peste 400 de coriști, 
orchestranți, dansatori, tehnicieni șl 
alt personal nu vor putea fi achitate 
luna aceasta fără un 
tea statului.

șl multe 
operă se

ajutor din par-

AUCKLAND, 
cestui oraș din 
meie în vîrstă 
Lawson — a născut în noaptea spre
marți cinci gemeni — patru fete și 
un băiat.

într-o 
Noua 

de 26

suburbie a a- 
Zeelandă o fe- 
de ani — Ann

In Consiliul ministerial 
un fotoliu

Mare afluență luni 
după-amiază la Quafre 
Bras, clădirea ministe
rului de externe de la 
Bruxelles, unde s-a ți
nut prima sesiune a 
Consiliului ministerial 
al „celor șase", fără 
unu. Mai numeroși ca 
de obicei, fotorepor
terii de la actualitatea 
cinematografică s-au 
îmbulzit în sala unde 
„cei cinci* își vor ține 
lucrările, pentru a fo
tografia locul gol al 
delegației franceze. 
„Stranie alianță, re
marca corespondentul 
ziarului „L’Aurore”, 
pentru prima oară unul 
din cei șase (membri 
ai Pieței comune — 
n.r.) lipsește la apel*.

Tnfîiul consiliu al
„celor cinci" s-a întru
nit înfr-o ședință scurtă, 
sub președinția lui Fân
tâni, cu scopul de a 
examina, în principal, 
noile propuneri ale 
Comisiei Pieței comu
ne privind finanțarea 
politicii agricole comu
ne, chestiune nevralgi
că, ce a dus la de
clanșarea actualei 
ze a C.E.E., la 30 
nie.

Noile propuneri
mînă problema creă
rii bugetului federal 
și nu iau poziție în 
chestiunea lărgirii pre
rogativelor Parlamen-

cri- 
iu-

a-

al C.E.E.: lingă reprezentantul vest-german, 
gol: al reprezentantului francez
tului european (care a 
stîrnit obiecția cate
gorică a Franței). 
Ziarul „Figaro” afirmă 
că noile propuneri ar 
fi mai „suple” și „con
ciliante”.

Filmul restrînsei șe
dințe de ieri a fost 
scurt: s-au manifestat 
două tendințe. A „con
ciliatorilor” în per
soana lui Werner (Lu
xemburg) 
(Belgia) care au cerut 
să nu se 
nimic menit să vexeze 
mai mult Franța, și a- 
ceea a „durilor" în 
frunte cu Luns (Olan
da). După cum se știe, 
parlamentul 
și partidul 
olandez au 
săptămîna trecută 
nu trebuie să se facă 
nici o concesie din 
punct de vedere al 
înaintării spre „unifica
rea politică a Europei 
(vestice)" prin lărgirea 
prerogativelor 
naționale ale 
comune —• teză 
este viguros i 
să de Franța, 
turi de Luns, 
se străduiește 
lună încoace 
nă avantaje 
pentru Italia, 
nistrul vest-german de 
externe, după cum 
releva „L’Aurore", a 
adoptat o atitudine in-

și Spaak

întreprindă

olandez 
socialist 
afirmat 

că

supra- 
Pieței

i care 
respin- 

Ală- 
Fanfani 
de o 

să obfi- 
agricole 
Iar mi-

transigentă față de 
Franța. Aceasta era 
configurația mesei „ce
lor cinci".

După o oră și jumă
tate de discuții, Spaak 
a părăsit sa|a. Mai îna
inte el încercase să 
convingă pe colegii săi 
de necesitatea ținerii 
unei ședințe formale 
pentru a se pulea ușura 
asffel reluarea contac
telor cu Parisul. „Nu 
știu dacă tot ceea ce 
facem aici este înțe
lept", s-a limitat el să 
spună ieșind pe ușă. 
Ceilalți parteneri au 
considerat că pot de
libera și în lipsa Fran
ței.

Discuțiile asupra noi
lor propuneri aie Co
misiei C.E.E. 
dat nici un i 
neadoptîndu-se 
hotărîre. Ele 
examinate 
dimineții de azi.

Viitoarea sesiune a 
consiliului „celor șase” 
a fost fixată pentru 7 
octombrie. „Acesta 
este rezultatul cel mai 
clar al consiliului celor 
cinci”, releva „L’Au
rore”. Se apreciază 
că nu există încă po
sibilitatea de a se re
lua negocierile dintre 
„cei șase", înainte de 
toamnă.

nu au 
rezultat, 
i vreo 
vor fi 

și în cursul

Al. GHEORGHIU
Paris.
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