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LEGEA FUNDAMENTALA
A ROMÂNIEI SOCIALISTE
Toți cetățenii patriei - De la naștere 
egali în drepturi la bătrînețe

ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ — 1965

— Stnfem tocmai în 
sezon!

— Nedumerire... se
zon într-o fabrică tex
tilă? La un capăt al ei 
văd descărcîndu-se saci 
cu alune arahide, mai 
.nari decît cele obiș
nuite; la celălalt, mîn- 
gîi în palmă sculuri 
mătăsoase de un galben 
violent. Expediate în 
pachete spre țesăto
rii, firșle, solare parcă, 
vor d<veni vaporoase 
rochii Cu foșnet delicat 
sau cravate purfînd 
menfiunea „Mătase na
turală 100 la sută".

Iar alunele? Așa par 
gogoșile de mătase. De 
pretutindeni din (ară, 
de unde foșnesc frun
zișurile duzilor sosesc 
acum crisalidele în fra
gilele lor temnife bio
logice — recoltă 1965. 
Fabrica dobîndește noi 
energii, milioane de go
goși trudite anonim o 
plasează în plin se
zon, filatura trece de 
la două la trei schim
buri pentru a face fa)ă. 
E acest moment, cînd 
pășim pragul unicei fi
laturi de mătase natu
rală din fără, cea de la 
Lugoj.

— Fabrică veche, cu 
tradifie — nu?

— Da, cu tradifie, 
confirmă călăuza noas
tră prin lumea mătăsii, 
controloarea de calita
te Elena Popovici. 
ilar că e fabrică veche, 
-sta nu se poate spune. 
Nimic nu mai seamănă 
cu ce a fost. De la ma
șinile automate de 
filat pînă la aparatele 
din laborator, de la 
vestiare pînă la neon, 
fotul este nou, mo
dern.

— Numai firul de mă
tase a rămas același...

— Nici măcar. Desi
gur, „tehnologia* fo
losită de viermii de

Milioane de fire
— și încă unul
De la trimisul nostru Victor VÎNTU

schimbat 
tovarășa 
e. suce- 
de umor

mătase nu s-a 
— introduce 
Popovici, care 
veancă, o notă 
moldovenesc, pe jumă
tate serios — dar pro
ducția lor înfîlnește alte 
mașini și la ele alfi oa
meni. Vreau să spun că 
la vechile mașini, a- 
junse de mult „hrana* 
oțelăriilor, nu ne pu
neam, nu ne puteam 
pune problemele de azi 
ale calităfii. Mai limpe
de ca oricînd, la “ 
greșul al IX-lea al 
dului, unde am 
cinstea să votez 
rul, am înțeles cît de 
profund și de realist ri
dică partidul sarcina 
calității superioare în 
toate sectoarele eco
nomiei. Chemarea pe 
care ne-o adresează nu 
pornește de la simple 
dorinfi, ci se bizuie pe 
capacitatea industriei 
noastre, fine seama de 
posibilitățile de dez
voltare, de nivelul teh
nic, de creșterea ca
lificării și conștiinței oa
menilor. Creștem și ri
dicăm ștacheta.

„Ștacheta* — pusă 
pînă aici ca problemă 
de principiu — este 
confirmată de ulti
mele rezultate ale în
trecerii socialiste din fa
brică. în luna iulie: o 
depășire de circa 20 la 
sută la fire de calitate 
superioară, reprezen-

Con- 
parti- 
avuf 

viito-

tînd peste 1 200 de ki
lograme. Trecînd din 
secfie în secfie, cunosc 
cîțiva dintre protago
niști, animatorii 
cerii: fetele din 
da de la filatură 
dusă de Didina 
ajutorul de maistru Va- 
sile loachimovici, re- 
depănăfoarea Maria Ță- 
ranu, finisoarea Clara 
Rădu), sorfatoarea Ioa
na U(ă.

li privesc muncind, 
urmăresc gesturile, 
presia concentrată 
chipurilor 
spectaculos, 
cum nimic 
spectaculos, 
nai în procesul 
faf la infinit al nașterii 
firului de mătase. Go
goșile vin automat pe 
mici cărucioare și sînt 
răsturnate la îndemî- 
na „degetelor* meta
lice ale mașinilor de fi
lat. Brusc, impercepti
bil aproape, un capăt 
de fir începe să.se ră
sucească, să se depene, 
pînă cînd din fina țesă
tură biologică nu 
rămîne aproape 
Milioane de 
milioane de 
vezii.

Milioane — 
unul, trainic, 
care străbate 
din mînă în mînă, 
om în om: grija față de 
calitatea înaltă. Fir între 
fire.

Ioan Jurcă, șeful unei 
brlgâzi de mineri, de 
la exploatarea minie
re Petrila, evidential 
in Întrecerea socia

listă I

între- 
briga- 

con- 
Banci,

ex- 
a

- nimic 
Așa după 
nu pare 
senzațio- 

repe-

mai 
nimic, 

gogoși, 
fire stră-

și încă 
continuu, 

fabrica, 
din

Exploatarea minieră 
Lupeni: un păienje
niș de linii și sute de 
vagoneți incărcați cu 

cărbune

Am studiat cu mare interes pro
iectul de Constituție al Republicii 
Socialiste România, apărut in pre
să și țin să-mi 
exprim bucuria 
și satisfacția 
pentru conținu
tul lui care con
semnează măre
țele cuceriri ale 
poporului nostru.

Aș dori să mă 
refer mai mult 
la prevederile 
art. 17 în care 
se vorbește des
pre egalitatea în 
drepturi a tutu
ror cetățenilor 
țării, fără deose
bire de naționa
litate, rasă, sex 
sau religie, sub- 
liniindu-se că 
statul garantea
ză această egali
tate, că nici o în
grădire a dreptu
rilor și nici o 
deosebire în e- 
xercitarea lor pe 
temeiul naționalității, rasei, sexu
lui sau religiei nu sînt îngăduite.

Această prevedere exprimă o 
realitate a vieții noastre sociale, 
la care s-a ajuns prin aplicarea

ARTICOLUL 17. Cetățe
nii Republicii Socialiste 
România, fără deosebire 
de naționalitate, rasă, sex 
sau religie, sînt egali în 
drepturi în toate dome
niile vieții economice, 
politice, juridice, sociale 
și culturale.

Statul garantează ega
litatea în drepturi a cetă
țenilor. Nici o îngrădire a 
acestor drepturi și nici o 
deosebire în exercitarea 
lor pe temeiul naționali
tății, rasei, sexului sau 
religiei nu sînt îngăduite.

Orice manifestare avînd 
ca scop stabilirea unor 
asemenea îngrădiri, pro
paganda naționalist-șovi- 
nă, ațîțarea urii de rasă 
sau naționale sînt pedep
site prin lege.
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politicii naționale juste, marxist- 
leniniste, a partidului. Și la noi, în 
Banat, culegem roadele acestei po

litici. în această 
parte a țării tră
iesc și muncesc 
alături de ro
mâni, oameni ai 
muncii de alte 
naționalități — 
germani, ma
ghiari, sîrbi.
Munca și lupta 
lor comună îm- 

, potriva claselor 
asupritoare, iar 
apoi pentru con
struirea vieții 
noi, socialiste, i-a 
unit și înfrățit 
pe veci. Despre 
aceasta îți poți 
da seama, de pil
dă, vizitînd coo
perativele agri
cole de produc
ție din satele bă
nățene. în comu
ne cum sînt Bi- 
led, Lenauheim, 
Teremia Mare, 

Variaș, Periam și multe altele, ace
lași belșug te întîmpină în casele 
țăranilor cooperatori români și în 
acelea ale țăranilor cooperatori ger
mani sau de altă naționalitate, sin
gurul criteriu de răsplătire a mun
cii fiind acela socialist, înscris la loc 
de cinste în proiectul de Constitu
ție. Aș putea să mă refer, de ase
menea, la faptul că din rîndul na
ționalităților conlocuitoare, cei mai 
buni și mai vrednici cetățeni, băr
bați și femei, sînt aleși în organele 
de conducere ale statului, figurea
ză printre deputății sfaturilor 
populare comunale, raionale, oră
șenești și regional, precum și ai 
organului suprem de conducere al 
statului, Marea Adunare Națio
nală.

Regimul nostru a asigurat națio
nalităților conlocuitoare învăță- 
mîntui de toate gradele în limba 
lor maternă, avantajele pe care le 
oferă statul — gratuitatea învăță- 
mîntului, gratuitatea manualelor 
pentru toți elevii din școala de cul
tură generală, aplicîndu-se tuturor, 
fără nici o discriminare ; de ase
menea, sînt asigurate cărți, ziare, 
reviste, teatre în limba proprie. în 
Banat, de exemplu, în afară de In
stitutul de artă în limba română, 
își desfășoară activitatea un teatru 
german de stat, un teatru maghiar 
de stat, un ansamblu sîrb de cîntece 
și dansuri.

Johann SZEKLER
directorul Teatrului german 
de stat din Timișoara

Apariția proiectului de Constitu
ție a Republicii Socialiste România 
a fost pentru mine, ca pentru toți 
oamenii muncii din țară, încă un 
prilej de recunoștință față de sta
tul nostru.

Studiind cu emoție conținutul 
acestui document de însemnătate 
istorică, elaborat în pragul unui 
nou mare pas înainte al societății 
noastre pe drumul desăvîrșirii 
construcției socialiste, al comunis
mului de mîine, gîndul mi s-a în
tors la ceea ce a fost viața mea cu 
34 de ani în urmă, ca tînăr lăcă
tuș la Șantierul naval din Tr. Se
verin, azi Uzinele mecanice. Mun
citori mai vîrstnici m-au învă
țat atunci să înțeleg cauzele 
nedreptăților și ale exploatării, 
simțite pe propria mea piele. 
Dacă ne ceream drepturile, ni se 
răspundea prin arestări și schin
giuiri, mergînd pînă la a ni 
se lua cu totul drepturile. Se zicea 
că aveam drept la muncă, dar, în 
realitate, trăiam permanent cu 
grija zilei de mîine, cu grija de a 
nu fi aruncați pe drumuri. Exista 
și pe vremea jandarmilor o consti
tuție, dar aceasta era menită doar 
să le ocrotească stăpînilor avuțiile, 
să-i apere de... popor.

Acum, în țara noastră, exploata
rea omului de către om — după 
cum subliniază noua Constituție — 
este pentru totdeauna desființată și 
se înfăptuiește principiul socialist 
al repartiției după cantitatea și 
calitatea muncii. Fiecărui cetățean 
îi este asigurată posibilitatea de a 
munci, potrivit pregătirii sale, în- 
tr-un domeniu sau altul. Nu nu
mai că șomajul a dispărut, dar 
economia noastră socialistă, care 
se dezvoltă rapid, asigură crește
rea continuă a numărului de sa- 
lariați.

Statul socialist dă tuturor ce
tățenilor dreptul la asigurarea ma
terială în caz de bătrînețe, boa
lă sau incapacitate de muncă.

Patru BIRCERU
pensionar
Valea Dragului, raionul Oltenița 
regiunea București

(Continuare în pag. a Il-a)
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Șl CALITATEA 
PRODUSELOR SIDERURGICE

In ziarul de azi

Producția de metal este un indi- 
e lor important al nivelului de 
dezvoltare industrială a unei țări, 
al puterii sale economice. Ținînd 
seama de aceasta, partidul nostru 
a acordat și acordă o atenție neslă
bită dezvoltării unei siderurgii mo
derne, bazată pe tehnica cea mai 
avansată.

Potrivit Directivelor Congresu
lui partidului, în anii viitori se va 
realiza o creștere accentuată a 
producției de metal. Se prevede ca 
în anul 1970 industria siderurgică 
să producă 4,1 milioane tone de 
fontă, 6,3 milioane tone de oțel, 4,4 
milioane tone de laminate și 800 
mii tone de țevi.

Progresul tehnic continuu al in
dustriei noastre socialiste pune în 
fața combinatelor și uzinelor si
derurgie, cerința de a realiza an 
de an mai mult metal cu proprie
tăți fizice și chimice superioare, de 
a diversifica neîncetat producția.' 
Avind la dispoziție oțeluri cu în
sușiri înalte, constructorii de ma
șini pot fabrica utilaje și instala
ții cu performanțe care să le si
tueze la nivelul celor mai reușite 
modele realizate în tehnica mon
dială.

în fiecare an al șesenalului, pro
ducția oțelurilor aliate și a oțelu
rilor carbon de calitate a sporit 
simțitor, fapt care, de altfel, se re
flectă în creșterea de peste patru 
ori a ponderii oțelurilor de calitate 
și aproape la dublu a celor aliate. 
S-au asimilat noi profile necesare 
în construcția de autocamioane, 
tractor, e, locomotive Diesel elec
trice, mașini agricole, oțeluri pen
tru sape de foraj. Producția oțelu
lui de rulmenți, ale cărui proprie
tăți se situează la nvielul metalului 
produs în țări cu tradiție în dome
niul siderurgiei, este anul acesta 
de aproape 13,5 ori mai mare decît 
cea realizată în 1959.

Directivele Congresului al IX-lea 
al partidului stabilesc că în anii 
viitorului cincinal industria side
rurgică va fi mult dezvoltată și 
modernizată, acordîndu-i-se im
portante fonduri de investiții. 
Nivelul tehnic ridicat al ma
rilor obiective industriale care vor 
fi date în funcțiune, modernizarea 
agregatelor existente lărgesc posi
bilitățile de asimilare a noi mărci 
de oțeluri, îndeosebi aliate și înalt 
aliate. Vor fi elaborate oțeluri pen
tru instalații de foraj, oțeluri ino
xidabile și refractare, țevi inoxi
dabile utilizate cu precădere în

industria chimică, oțeluri pentru 
beton precomprimat, table pentru 
construcții navale, diferite profile 
din oțeluri aliate. Din calculele spe
cialiștilor noștri reiese că prin utili
zarea profil elor îndoite din oțel de 
calitate, în locul profilelor simple 
îmbinate prin sudură, consumul 
specific de metal se va reduce .cu 
10—20 la sută, iar prin introduce
rea oțelului pentru beton precom
primat consumul de fier beton va 
scădea cu cel puțin 50 la sută. Mi
nisterul va sprijini combinatele si
derurgice să aplice măsuri pentru 
extinderea elaborării în cuptoare 
Martin a unor oțeluri slab aliate și 
aliate, pentru utilizarea cuptoare
lor electrice la elaborarea a noi 
sortimente de oțeluri înalt aliate.

Creșterea și diversificarea pro
ducției de laminate din oțeluri 
aliate presupun modernizarea și 
înzestrarea cu noi mijloace tehni
ce a unor întreprinderi. La lamino
rul de profile grele de la Combi
natul siderurgic Hunedoara, aflat 
în curs de reconstrucție, vor fi in
stalate noi mașini și utilaje 
care să permită prelucrarea noi
lor mărci de oțeluri. Și alte lami
noare de profile — de la Reșița, 
Hunedoara și Brăila — vor fi „în
tinerite". Este însă necesar ca la- 
minatorii să acorde o mai mare 
atenție respectării riguroase a unor 
condiții tehnice impuse de cerin
țele valorificării maxime a avanta
jelor folosirii, tehnicii moderne : 
calibrarea cilindrilor și mărirea 
durabilității acestora, încălzirea 
optimă a semifabricatelor. Cu mai 
multă perseverență vor trebui să 
fie urmărite lucrările de automa
tizare a regimurilor termice de în
călzire a materialelor etc.

în legătură cu lărgirea sortimen
tului de mărci de oțeluri și de la
minate, aș ridica și o altă proble
mă. Este vorba de faptul că unele 
din produsele asimilate nu sînt cu
noscute suficient de beneficiari și 
nu sînt utilizate pe măsura posibi
lităților, deși prezintă o eficiență 
ridicată. Mă refer — ca să nu citez 
decît un exemplu — la profilele 
economice care au nu numai ace
leași caracteristici ca și profilele 
obișnuite, ci și o greutate mai re
dusă.

Ing. Eleodor POPESCU 
director general 
în Ministerul Industriei 
Metalurgice

■ Examen
în amfiteatrul 
producției

(pag. a Il-a)

■ După cumpărături 
de sezon

(pag. a Il-a)

HI Vești din țârile 
socialiste

(pag. a IlI-a)

Mamaia

CONCURSUL
Șl FESTIVALUL 

DE MUZICĂ UȘOARĂ 
5

Ce-a de-a treia ediție a 
Concursului și Festivalului de 
muzică ușoară românească se 
va desfășura anul acesta 
la Mamaia între 10 și 15 au
gust. Participarea la ac
tuala confruntare a aproape 
tuturor compozitorilor consa- 
crați în muzica ușoară, pre
cum și a unor creatori care 
s-au afirmat în alte genuri 
a făcut ca pe masa juriului să 
apară, în prima etapă a con
cursului, 250 de lucrări noi. 
Dintre acestea au fost selec
ționate și vor fi prezentate în 
finală, la teatrul de vară „O- 
vidiu", 27 de melodii. Cintece- 
le vor fi prezentate în cite 
două interpretări, cu partici
parea unor soliști vocali cu- 
noscuți, ca și a unor interpreți 
noi. Acompaniamentul va 
fi susținut de orchestra Radio - 
televiziunii — condusă de Sile 
Dinicu, a Casei de discuri 
„Electrecord" — dirijor Al. 
Imre, și de orchestra de mu
zică ușoară condusă de Horia 
Moculescu. In programul fes
tivalului figurează și o „seară 
de muzică ușoară românească". 
O dată cu acordarea premiilor 
pentru cele mai bune compo
ziții și interpretări, se va de
cerna „Premiul discului" pe 
anul 1964.

(Continuare în pag. a IlI-a)

Calea și peripețiile laptelui
Laptele pe care îl consumăm zil

nic în stare proaspătă sau sub 
formă de diverse preparate are o 
cerință esențială : să ajungă pe o 
cale cît mai scurtă de la producă
tori la consumatori, iar în tot 
cursul călătoriei să aibă condiții 
optime pentru a-și păstra nealte
rate prospețimea și substanțele nu
tritive.

întreprinderea pentru contracta
rea și industrializarea laptelui a 
regiunii București (I.C.I.L.), care 
are un rol important în aprovizio

narea oamenilor muncii din Ca
pitală cu lapte și produse lactate, 
dispune de o bogată rețea — peste 
400 centre și puncte de contrac
tare, 16 oficii raionale — dotată cu 
131 de autocisterne, numeroase 
instalații de răcire, fabrici de pre
lucrare a laptelui, înzestrate cu 
utilaje moderne în raioanele Tr. 
Măgurele, Roșiori de Vede, Alexan
dria, Călărași și Slobozia. Prin a- 
ceastă rețea, zilnic intră în Capi
tală 450 000—500 000 litri lapte, iar 
alte sute de mii de litri se prelu-

In stațiuni de pe Valea Prahovei, pe litoral șl în București se desfășoară 
zilele acestea Festivalul cîntecului, dansului și portului popular, susținut 
de ansambluri folclorice de amatori din nouâ regiuni ale țârii. Fotogratia 
redă un moment din spectacolul prezentat In Capitală de Ansamblul fol

cloric ai regiunii Cluj Foto : B. Costin

crează în fabricile amintite. Este 
evident că toată această muncă 
necesită o temeinică organizare, 
orice defecțiune organizatorică du- 
cînd la pagube importante, mai 
ales în perioada de vară, cînd lap
tele se acidulează, pierde mult din 
calitate și nu mai poate fi folosit 
în stare proaspătă. Să urmărim ca
lea laptelui, care adesea nu este 
lipsită de peripeții, datorate unor 
neglijențe și greutăți, ce pot și tre
buie să fie înlăturate.

Oameni „fâră noroc"
Centrul I.C.I.L din Ghimpați co

mercializează în medie pe zi cîte 
3 000 litri lapte. începînd de la ora 
7 dimineața sosesc delegați ai 
cooperativelor agricole cu căruțe 
încărcate cu bidoane, precum și 
membri cooperatori, cu lapte de 
la vacile proprii. Producătorii 
trebuie să se înapoieze acasă 
sau la unități cu vasele goale 
pentru mulsoarea următoare. Dar 
centrul nu are decît 40 de bi
doane de schimb. Trebuie „să fii 
foarte norocos" ca să apuci bi
doane în schimbul celor aduse sau 
să poți să deșerți labele.

„Cu toată bunăvc.nța — ne rela
tează tov. Gheorghe Bădilă, respon
sabilul acestui centru — este inu
tilă încercarea de a descărca 130 
de bidoane cu lapte, cîte sosesc zil
nic, în cele numai 40 existente la 
centru". Vina pentru faptul că unii 
cooperatori sînt nevoiți să aștepte 
pînă la plecarea mașinii cu lapte 
pentru a primi bidoane în schimb 
o poartă cei de la I.C.I.L. regional 
București. Responsabilul centrului 
Ghimpați a făcut adesea propune
rea să se amenajeze un bazin do
tat cu o pompă și instalație de ră
cire, care ar ușura mult munca. 
S-ar putea goli și înapoia imediat 
bidoanele sosite de la producători, 
iar laptele nu ar mai fi în pericol 
de a se acidula, cum se mai întîm- 
plă uneori. Dar această propunere 
a rămas fără rezultat. Ar fi cazul 
să se analizeze mai temeinic acea
stă propunere.

în ultimii ani s-a luat măsura 
de a se pregăti conducători auto cu 
cunoștințele necesare pentru re- 
cepționarea laptelui. Majoritatea 
acestora își îndeplinesc conștiin
cios sarcina încredințată. Dar mai 
sînt și unii conducători auto care 
nu țin seama de părerile respon
sabililor de centre, provoacă greu
tăți.

Florea CEAUȘESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Hi roșima
Eugen FRUNZĂ

Trecuseră trei luni de cînd ma
șina de război hifleristă fusese zdro
bită. Imperialismul japonez sîngera 
din foate rănile. Pieirea lui se apro
pia cu repeziciune.

Popoarele își înălțau libere stea
gurile. Zările se anunțau în sfîrșif 
pașnice și străvezii. Ierburile cute
zau iarăși către sărutul purificat al 
văzduhului.

Atunci, la 6 august 1945, în che
nar de doliu, calendarul acestui 
veac a înregistrat explozia bombei 
atomice asupra Hiroșimei.

Poate că nimeni niciodată nu va 
cunoaște numărul exact al victime
lor. S-a apreciat că au fosț 240— 
268 000 de morți și 161 000 de ră
niți. Și cîți alții, care s-au crezut 
salvați de dezastru, nu și-au pier
dut viața ulterior, chiar și în zilele 
noastre datorită efectelor lente, dar 
necruțătoare ale radiațiilor atomice.

Se împlinesc de atunci două de
cenii. Întunecată aniversare I Nu-mi 
imaginez mîna care s-ar încumeta 
să ridice paharul cu vin la o ase
menea aniversare. Știu însă că o- 
menirea, de douăzeci de ani în
coace, statornic și iremediabil con
damnă fapta.

A fost o „experiență pe viu* a 
unei arme de exterminare a ome
nirii și de distrugere a civilizației 
umane. A fost o explozie prin care 
cercurile conducătoare din S.U.A. 
își anunțau intenția de a intimida 
întreaga lume, bizuindu-se pe mo
nopolul — astăzi spulberat — al ce
lei mai ucigașe dintre armele tutu
ror timpurilor.

Hiroșima... întunecată aniversare 
— dar și prilej de dreaptă jude
cată, de chemare nestinsă la ve
ghe, la luptă pentru apărarea ci
vilizației, culturii și ființei umane.

Bomba aruncată asupra Hiroșimei 
avea o putere de 20 kilotone. 
Comparînd-o cu bombele și proiec
tilele atomice de azi, specialiștii 
o califică drept un simplu cartuș. 
In două decenii potențialul de dis
trugere a crescut colosal, punînd 
omenirea în fața unor pericole 
inimaginabile.

Lecția Hiroșimei e aspră și ne
înduplecată — ea poruncește o u- 
nică soluție: încetarea cursei înar
mărilor, înfăptuirea dezarmării, crea
rea de zone denuclearizate, interzi
cerea necondiționată a folosirii ar 
melor atomice și distrugerea totală 
a stocurilor existente.

E timpul să se rezolve în sfîrșit 
radical și definitiv, această proble 
mă capitală pentru destinele plane
tei noastre.

IMorții Hiroșimei nu-șl vor regăsi 
niciodată viața. Dar umbrele lor duc 
torțe la toate răspîntiile acestui se- 

■ col, pentru ca nimeni să nu uite I
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Examen în amfiteatrul 
producției

Clica 27 000 viitori ingineri, economiști, medici, chimiști, 
fizicieni au încheiat acum cîteva zile stagiul de practică, iar 
unii dintre ei mai participă încă la această contruntare cu 
producția. Desfășurat în iabrici și uzine, pe ogoare și șan
tiere, stagiul anual de practică reprezintă pentru specialiștii 
de mîine o prelungire logică a pregătirii dobîndite în amfi
teatre, un important prilej de verificare și îmbogățire a cu
noștințelor asimilate pînă acum.

Treptele perfecțiunii
După aprecierea aproape unani

mă a interlocutorilor noștri — ca
dre didactice, specialiști din pro
ducție, studenți — în acest an u- 
nlversitar s-au creat condiții mult 
îmbunătățite pentru ca actuala 
confruntare a viitorilor ingineri cu 
producția să echivaleze cu dobin- 
direa unor cunoștințe noi despre 
aplicarea celer mai avansate pro
cedee tehnologice, folosirea mași
nilor și agregatelor de mare specia
litate, perfecționarea muncii de 
planificare și a metodologiei ei.

— Cu fiecare zi, practica noas
tră devine mai interesantă, ne spu
nea tov. conf. univ. VIRGIL MOLDO- 
VANU, aflat în halele Uzinelor 
„Tractorul" cu studenții săi de la 
Institutul politehnic din Cluj. Din 
biroul metalurgului șef, unde se a- 
flă serviciul de concepție, și pînă la 
ultima verigă a execuției, studenții 
cercetează toate fazele parcurse 
pentru prelucrarea unei piese. E 
un contact direct pe care îl fac cu 
problemele de specialitate, întâlni
te de astă dată în mărimea și la 
valoarea lor naturală.

Descifrînd „secretele" legate de 
activitatea fiecărei secții, tinerii 
parcurg trepte care duc spre stă- 
pînirea cit mai sigură a profesiu
nii alese. Pe studenții din anul IV 
al Facultății de electrotehnică de 
la Institutul politehnic din Timi
șoara i-am găsit în secțiile de bo
binai și aparataj electric ale Uzi
nelor „Electroputere", în fața reo- 
statului de pornire a motoarelor e- 
lectrice sau participînd, în hala de 
construcții metalice, la revizia si 
reparația podurilor rulante. La u- 
zinele „Grivița Roșie", colegii lor 
din București conferă perioadei de 
practică o valență suplimentară. 
Luînd parte direct la construcția 
unor dispozitive mecanice, ei își 
aprofundează pe această cale cu
noștințele referitoare la sudura a- 
utomată, determinarea coeficientu
lui de frecare a șuruburilor, tripla 
generare a curbelor de bielă ș.a., 
devenind totodată „autorii" noilor 
aparate cu care vor fi dotate peste 
puțin timp laboratoarele institutu
lui lor.

Asemenea cărți de vizită sînt 
comune muncii studenților din 
cele mai multe locuri de prac
tică ; in unele cazuri însă, pe 
„treptele perfecțiunii" se urcă 
mai anevoios. Să vedem de ce.

Ca în vacanță
Combinatul de cauciuc sintetic 

din orașul „Gh. Gheorghiu-Dej“. 
în această modernă cetate indus
trială au sosit pentru practică 150 
de studenți din București, Iași, 
Cluj și din alte centre universitare. 
Cei mai mulți sînt tineri care se 
specializează în domeniile chimiei, 
fizicii, în prelucrarea țițeiului etc, 
împreună cu inginera Maria Du- 
ceag, îndrumâtoarea practicii stu
denților din partea uzinei, și cu un 
tovarăș de la Universitatea „Babeș- 
Bolyai", pornim pe urmele celor 
cîțiva studenți din anul IV al Fa
cultății de fizică. Trecem prin la
boratoare, urcăm etaje. Reușim cu

greu să găsim pe Gabriel Sîngeor- 
zan, unul dintre cei mult căutați. 
Explicațiile pe care le primim sînt 
edificatoare: grupele de studenți 
nu au responsabili, graficele zilnice 
de muncă au uneori valoarea o- 
glinzilor strîmbe pentru că progra
mele de practică au fost întocmite 
fără să se țină seama de specificul 
combinatului.

La uzina metalurgică din Iași 
căutările, deși zadarnice, sînt mai 
scurte. Maiștrii Constantin Mihnea 
și Mihai Ababii, de la secțiile fini
saj și prelucrări mecanice, ne-au 
relatat că în acea zi, după disputa
rea unei partide de volei pe tere
nul de sport al întreprinderii, 
practicanții au hotărît să continue 
aceeași activitate în afara uzinei. 
La secția de învățămînt de la 
„Steagul roșu" din Brașov am aflat 
că spre sfîrșitul programului de 
practică din uzină, într-una din zi
lele trecute, erau prezenți doar 55 
din cei aproape 500 de studenți 
practicanți. Restul considerau, pro
babil, că stagiul de producție re
prezintă nu o prelungire a proce
sului de învățămînt, ci preludiul 
vacanței în atmosfera estivală a 
Brașovului.

Este de neînțeles cum conduce
rile uzinelor și institutelor de în
vățămînt superior se împacă cu a- 
semenea manifestări cu totul străi
ne de disciplina universitară. 
Oare nu este clar că ele sînt tot 
atîtea piedici în calea realizării im
portantelor obiective pe care le 
presupune stagiul anual de prac
tică ?

Dialog sau monolog ?
După părerea celor cu care am 

stat de vorbă, lipsurile exis
tente încă în desfășurarea prac
ticii în producție a studenților 
se datoresc în mare parte fap
tului că între cadrele didactice, 
conducerile facultăților și Minis
terul învățămîntului, pe de o par
te, și între specialiștii producției, 
conducerile întreprinderilor și mi
nisterele tutelare, pe de altă par
te, nu există un schimb de păreri 
continuu pentru găsirea celor mai 
eficiente căi de realizare a obiecti
velor propuse.

Iată în acest sens cîteva păreri 
consemnate în timpul anchetei :
• Prof. univ. EMIL BOTEZ, Institu

tul politehnic „Gh. Gheorghlu-Dej" : 
După cum se știe, esențial în 
fiece etapă de practică este parti
ciparea directă a studenților la 
procesul de producție, nu „asista
rea" ca la o expunere de la facul
tate. Această cerință nu se poate 
însă realiza atunci cînd într-o în
treprindere sînt repartizați sute de 
studenți, ca, de pildă, la „23 Au
gust", „Tractorul", Uzinele de strun
guri Arad. Preferința conducerilor 
institutelor pentru aceste întreprin
deri este explicabilă, dar nu și jus
tificată pe deplin, finind seama de 
posibilitățile concrete existente, 
cred că la asemenea uzine ar tre
bui să fie repartizați numai stu
denți din anul IV care desfășoară 
o practică de specialitate, strîns 
legată de viitoarea lor profesiune. 
Repartizarea studenților din anii

II șl III care fac o practică cu ca
racter general aduce mai puține 
foloase și tocmai de aceea cred că, 
în funcție de locurile de muncă ce 
se pot asigura, să se acorde priori
tate studenților din anul IV.

• Ing. ION RADUȘ, Uzinele „Stea
gul roșu" : Aceiași îndrumători din 
partea cadrelor didactice să fie re
partizați pe perioada întregii prac
tici și nu în mai multe serii, ca 
pînă acum, deoarece actuala moda
litate nu asigură continuitatea or
ganizatorică necesară.

9 Ing. IOACHIM GHEORGHIU, 
Uzinele „Grivița roșie” : Legătura 
intre facultăți și unitățile produc
tive să se stabilească înainte și nu 
în prima zi de practică, pentru a 
se putea realiza o colaborare mai 
largă și mai eficientă în fixarea 
obiectivelor concrete ale practicii, 
adaptarea programelor etc.

9 Lector univ. NICOLAE ANTO
NESCU, Institutul de peirol, gaze și 
geologie : Uneori, la noi, în sectoa
rele de exploatare și săpare a son
delor, ba chiar și în uzine și rafi
nării, colaborarea cadrelor din In
stitutul nostru cu inginerii din pro
ducție nu se ridică, din păcate, la 
nivelul cerut. Nu de puține ori se 
numesc responsabili cu practica 
dintre inginerii cu foarte multe 
sarcini, care nu au timpul necesar 
îndrumării studenților. Alteori, a- 
semenea obligații îi revin unui 
proaspăt absolvent al institutului 
care încă nu s-a familiarizat cu 
problemele tehnice specifice între
prinderii respective. Este limpede 
că, în ambele cazuri, tinerii nu pot 
primi permanent toate indicațiile 
de care au nevoie și interesul lor 
pentru efectuarea practicii scade.

★

Noul regulament de practică 
fixează norme pentru multe din 
problemele desfășurării practicii 
studenților. Dar nici o aplicare a 
regulamentelor și instrucțiunilor 
nu exclude analiza atentă a unor 
situații mai puțin prevăzute, apre
cierea și tratarea fiecărei acțiuni 
din punctul de vedere al finalită
ții ei, studierea și aplicarea pro
punerilor valoroase venite din par
tea conducătorilor avizați ai prac
ticii studenților. Ar fi de dorit ca 
Ministerul învățămîntului, cu spri
jinul conducerilor instituțiilor de 
învățămînt superior și ale între
prinderilor, să favorizeze în mai 
mare măsură schimbul direct de 
opinii între organizatorii practicii, 
prin consfătuiri periodice și comu
ne care să ilustreze perspectivele, 
sarcinile proprii fiecărei noi etape 
de practică, măsurile ce se impun 
pentru eliminarea deficiențelor.

în timpul perioadelor de prac
tică, organizațiilor de tineret — 
factori activi în desfășurarea cu 
bune rezultate a procesului de în
vățămînt în ansamblu — le revine 
îndatorirea de a contribui și mai 
mult la mobilizarea studenților 
pentru susținerea unor activități 
concrete de producție, respectarea 
cu strictețe a disciplinei în muncă, 
participarea la acțiuni științifice, 
cultural-educative și sportive ală
turi de ceilalți membri ai colecti
vului din care fac acum parte. Răs
punderea comună cere măsuri co
mune și. în primul rînd, coopera
rea continuă, diferențiată de la o 
perioadă la alta între întreprinderi 
și facultăți, interesate deopotrivă 
în formarea multilaterală, temeini
că a viitorilor specialiști.

Anchetă realizată de :
Mihai IORDANESCU, Alexandru 
MUREȘAN. Victor DELEANU și 
Emil GHIȚULESCU

In aceste zile la Sovata Foto : R. Costln

T E A im
Teatrul satlric-muzlcal „C. Tănase” 

(grădina Boema) : Carnaval la Tăna
se _ (orele 20). Circul de stat : Inter
național circ — (orele 20).

Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii. 
19,20 — Pentru copil și tineretul șco
lar : „Antrenament pe apă". 20,00 — 
Săptămina. 21,00 — Avanpremieră.
21,10 — Șah. 21,30 — „Pe-un picior de 
plai" — Aspecte de la Festivalul cîn- 
teculul, dansului șl portului popular 
— Transmisie de la Teatrul de vară 
„N. Bălcescu". 22,00 — Muzleă^șoară 
cu orchestra Marcel Ionescu..fr. în
cheiere : Jurnalul televiziunii II, bu
letin meteorologic.
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Toți cetățenii 
patriei - egali 
in drepturi

(Urmare din pag. I-a)

Teatrul german de stat din Ti
mișoara ființează de 12 ani, 
timp în care colectivul său artistic 
a făcut cunoscute piese ale drama
turgiei noastre contemporane și 
piese clasice pînă în cele mai în
depărtate comune și sate ale re
giunii, unde înainte vreme nici po
meneală nu era de spectacole tea
trale. Cele peste 3 000 de specta
cole ale teatrului au fost vizionate 
de aproape un milion de cetățeni 
atît din Banat cît și din restul 
țării. Niciodată în trecut cultura 
naționalităților conlocuitoare nu a 
cunoscut climatul și înflorirea pe 
care le cunosc în anii puterii popu
lare. Toate acestea oferă argumen
te în plus despre superioritatea o- 
rînduirii noastre socialiste, care a 
lichidat pentru totdeauna asupri
rea națională, exploatarea omului 
de către om. •

Unitatea tuturor oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționalitate, 
în jurul partidului, iată factorul 
hotărîtor al tuturor marilor cuce
riri ale poporului nostru, chezășia 
unor noi și strălucite victorii vii
toare. Vom întări și de aici înainte 
unitatea noastră, muncind cu avînt 
pentru a da viață mărețului pro
gram de dezvoltare multilaterală a 
patriei, adoptat de Congresul al 
IX-lea al P.C.R., pentru continua 
înflorire a scumpei noastre patrii 
— România socialistă.

De la naștere 
la bătrînete»

I ....

(Urinare din pag. I-a)
Bucurîndu-mă de acest drept, ga
rantat prin Constituție, am posibili
tatea ca, la capătul anilor de mun
că, să duc o viață tihnită. Prin noua 
Constituție trece ca un fir roșu 
grija partidului și a statului pen
tru viața omului muncitor de la 
nașterea lui și pînă la bătrînețe.

Citind proiectul de Constituție, 
mă gîndesc — ca mii și mii de alți 
oameni ăi muncii — cîte au fost 
de făcut și cît de mult s-a făcut, 
într-un răstimp relativ scurt, 
pentru ca în noua Constituție să

se poată consemna că am devenit 
o țară socialistă. De la comuniști 
am învățat în anii regimului 
burghezo-moșieresc ca, alături de 
ei, și noi, tinerii de atunci să 
luptăm cu hotărîre, organi
zați sub conducerea partidului 
comunist, pentru desființarea ex
ploatării omului de către om, pen
tru a făuri întregului nostru popor 
un trai mai bun. Educația pe care 
ne-a dat-o partidul a făcut să 
crească conștiința noastră munci
torească. Astăzi, tinerii de a- 
tunci sînt vîrstnici; ei nu și-au 
cheltuit anii în zadar : victoria ob
ținută de clasa muncitoare sub 
conducerea înțeleaptă a partidului 
ei comunist, realizările din anii 
construcției socialiste cuprind și 
munca, lupta lor plină de abne
gație.

Generații după generații și-au 
adăugat eforturile spre a ridica

România la înălțimea ei socialistă 
de astăzi, la a cărei temelie stau 
luptele eroice și Sacrificiile celor 
mai buni fii ai poporului, anii de 
muncă înflăcărată de după 23 Au
gust.

Eroicul partid al comuniștilor a 
călăuzit poporul nostru la cuceri
rea victoriilor lui istorice. Sub 
steagul aceluiași partid glorios pă
șim azi spre noile și însemnatele 
victorii, a căror perspectivă o con
turează cu claritate hotărîrile 
adoptate de Congresul al IX-lea 
al P.C.R. De aceea, pe bună drep
tate se arată în proiectul de Con
stituție că „în Republica Socialistă 
România, forța politică conducă
toare a întregii societăți este 
Partidul Comunist Român". Sub
scriem din tot sufletul la aceasta, 
prin tot ceea ce facem pentru în
făptuirea politicii partidului, pen
tru înflorirea patriei socialiste.

Vii să jucăm ?

DUPĂ CUMPĂRĂTURI DE SEZON
Anotimpul călduros impune cumpărături spe

cifice, de articole mult căutate de cumpărători, 
cu prioritate în această perioadă Din păcate 
însă, după cum rezultă din scrisori sosite la re
dacție, produsele de sezon nu se bucură pretu
tindeni de prioritate în preocupările celor ce lu
crează în domeniul aprovizionării. In unele 
orașe, aprovizionarea magazinelor cu aceste 
mărfuri nu tine pasul cu calendarul, cu cerin
țele de sezon ale publicului consumator. Publi
căm mai jos cîteva din sesizările pe această 
temă sosite recent la redacție.

Aprovizionare
La Botoșani, in marea lor 

majoritate, sortimentele de 
sezon și-au făcut la timp 
apariția in magazine. In ciu
da caniculei insă, unele ar
ticole specifice acestei pe
rioade a anului nu răspund 
la apel: poșete de culori 
deschise lalb „unt", gri etc.), 
unele tipuri mai ieftine de 
genți pentru voia), basmale.

Nu găsești ,.buret". cunos
cutul material din care se 
fac sacouri bărbătești ușoa
re. Ca să te aperi de ploaie, 
ai nevoie — așa cum arată 
și reclamele — de un ful
garin. Dar unu) negru sau 
bleumarin din relon nu gă
sești ia noi.

Mai lipsesc din rafturi 
ciorapii albi nr. 14—24. șo-

in contratimp 
sete bărbătești de bumbaa 
(toate mărimile) și supra- 
elastice cu modele. Magazi
nele de încălțăminte nu sînt 
aprovizionate cu sandale cu 
plută șl pantofi „balerin" — 
tipuri de încălțăminte din
tre cele mai căutate acum.

Se pare că cei ce se ocu
pă de aprovizionarea Boto
șanilor se conduc după prin
cipiul: „Vara sanie, iarna 
car" I Se potrivește această 
zicală atunci clnd e vorba 
de spiritul de prevedere al 
gospodarului, dar în ce pri
vește aprovizionarea unită
ților comerciale, aceasta 
este, evident, in contratimp.

Gheorghe MICU
Botoșani

Avem doar numere mici...
tn ultimul timp, orașul 

Slatina cunoaște o mare 
dezvoltare. Cine n-a auzit

despre construcțiile moder
ne ale Combinatului de alu
miniu. despre blocurile de

locuințe care schimbă ra
dical fata și viata acestor 
locuri ? Anumite sectoare 
nu (in insă pasul cu marile 
transformări pe care le 
trăiește orașul. Să luăm, de 
pildă, rețeaua comercială. 
Există un singur magazin de 
încălțăminte pentru femei și 
altul pentru bărbat/. Dar 
nici măcar aceste unilăfi nu 
sînt îndestulător aprovizio' 
nate cu mărfuri de sezon 
De multă vreme, ca și multi 
alții, bat drumul magazinu
lui cu pricina ca să-mi cum
păr o pereche de sandale 
(prețul: 95 de lei). De fie
care dată mi se pune aceeași 
placă : „Avem doar numere 
mici, pînă la 39“... Dar oare 
citi bărbați poartă numere 
atît de mici ?

După cum se vede, san
dalele, marlă atit de specifi
că sezonului cald, nu au stat 
in atenția comerțului local.

Pină la urmă, văztnd că 
așteptarea e zadarnică, am 
fost nevoit să cumpăr ce se 
găsea. Bineînțeles, nu pe 
gustul meu.

Se vede că numărul 42, 
pe care II am și la guler, 
Imi poartă ghinion. Am cău- 

Excursii după...
Locuiesc în unul dintre 

noile cartiere ale Craiovei : 
Brazda Iul Novac. Sintem 
aici, tn total, vreo 1600 de 
familii. Cum e firesc, cu ra

tat o cămașă de poplln, dar 
in toate cele trei magazine 
ale orașului, cu rafturile 
pline de cămăși, mi s-a răs
puns stereotip t

— Avem numai măsuri 
mici. Pînă la 39...

Am vrut să-mi cumpăr Șl 
un costum, dar m-am re
semnai. de asemenea, în 
lata exclusivității ..taliilor 
mici".

Nu stau prea bine lucru
rile nici In sectorul alimen
tar. Aprozarul prezintă spre 
vinzare legume și fructe de 
proastă calitate. De ce. după 
cum am văzut, la Pitești, la 
Craiova sau în alte orașe, 
aprovizionarea tn acest do
meniu este incomparabil mai 
bună ? Ar fi nevoie și la 
Slatina de o mai atentă or
ganizare a pieței alimentare.

La cofetărie, sucul este o 
raritate, dar poți fi servit cu 
o citronadă... caldă. înghe
țata oferă surprize : e un fel 
de lapte dulce parcă rece, 
dar în nici un caz inghefată. 
La iaurt (ca și la magazinul 
lacto din piață) trebuie să 
vii eu chifla de acasă.

Nicolae MECHE
Slatina

pârâturile de sezon nu pot 
evita vizitarea zilnică a „A- 
prozarului". Dar cea mai 
apropiată unitate de acest 
fel se află la un km de mi-

croraionul nostru. Să facem 
o mică socoteala : cel puțin 
un reprezentant al fiecărei 
familii, deci vreo 1 600 de 
persoane zilnic, străbat a- 
ceastă distantă după cele 
mai mărunte cumpărături, 
tn centrul orașului, toată 
vara șl cit tine toamna, Io
nelele cu fructe ale acelu
iași „Aprozar" încurcă cir
culația la flecare colt de 
stradă, tntr-un cartier nou 
însă, cu 1 600 de aparta
mente, să dai cu tunul nu 
găsești nici măcar o tarabă 
cu citeva mere.

Ca să bel un suc sau un 
sirop faci o adevărată ex
cursie pe asfaltul fierbinte 
al străzii pină in centru.

Știu că proiectanta au 
prevăzut construirea în car
tierul nostru a unul complex 
comercial modern. Dar a- 
ceasta se va realiza, poate, 
la anul. Deci tncă un an. 
care se va adăuga celor doi 
ce au trecut de la mutarea 
primilor locatari tn noul 
cartier craiovean Brazda Iul 
Novac S-ar ti putut — și 
S;âr mai putea tncă! — im
proviza citeva chioșcuri și 
tonele care să ne scutească 
de asemenea drumuri.

I. RUSU-ȘIRIANU
Craiova

Numai în centrul raionului ?
De aprovizionarea cu ali

mente a comunei Nadrag se 
ocupă Lugojul. Dar noi nu 
beneficiem nici o dată de o 
aprovizionare ca aceea a... 
celor ce ne aprovizionează 
De exemplu, tn unitățile „A- 
ptozat" din Lugoj roșiile și 
ardeii au fost în cantități 
atit de mari, incit aproape 
s-au stricat, tn același timp. 
10 Nadrag am dus dorul a- 
cestor legume, ca pină la 
urmă să se pună în vinzare 
cantități foarte mici.

E drept că s-au luat în

ultimul timp unele măsuri 
in ma sesizărilor făcute 
presei de către cetățeni. Dar 
este necesar ca acest sec
tor să fie permanent in a- 
tentia organelor locale, in 
așa fel incit plaja alimenta
ră a Nădragului să nu fie 
cu nimic mai prejos. atit 
cantitativ, cit și calitativ, 
decil aceea a centrului de 
raion. Lugoj.

Emanoil LAZAR
Nadrag

STRIGATUL : Sala Palatului R. P. 
Române — orele 17,30 și orele 20.30, 
Luceafărul (completare Surisul) — 
8,46; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Expoziția 
realizărilor economiei naționale a 
R.P.R. — Piața Scînteil — orele 20,15, 
Grădina „Doina" (completare Surî- 
sul) — Str. Doamnei nr. 9 — orele
20.15, Feroviar (completare Surisul) —
8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 19; 21,30.
UNORA LE PLACE JAZUL : Repu
blica — 8,30; 11; 13,30; 16,15; 19; 21.39, 
Festival — 8,30; 11; 13,30: 19,15: 19; 
21,30; la grădină (completare1 Lucră, 
rile celui de-al IX-lea Cohgres al 
P.C.R.) — Pasajul Eforie — orele
20.15, ROMULUS ȘI REMUS — cine
mascop : Patria (completare Melo
diile străzii) — 8,30; 11,15: 14; 16,45;
19.30 ; 22, Stadionul Dlnamo
(completare Melodiile străzii) — 
Șos Ștefan cel Mare — o- 
rele 20,15. Arenele Libertă
ții (completare A cui e vina ?) —
Parcul Libertății — orele 20,30, Ex
celsior (completare A cui e vina ?) — 
10; 12,30; 15.30; 18; 20,30 Grivița (com
pletare A cui e vina?) — 9; 11,30; 14; 
10,30; 19; 21,30, Modern (completare
A cui e vina?) — 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,30. DOMNUL : Carpați (com
pletare Construim) — 9; 11,30; 14;
16,30; 19; 21,30, Grădina „Progresul" 
(completare Construim) — Str. Ion 
Vidu nr. 5 — orele 20,15, Tomls (com
pletare Construim) — 8,45; 11,15;
13,30; 16; 18,30 21; la grădină — orele
20.15, Melodia (completare Construim) 
9; 11,15; 13,45; 16,15; 18.45; 21,15. ClN- 
TIND DESPRE ARIZONA : Capitol 
(completare Drumul) — 9,30; 11,45; 14; 
16,30; 18,45; 21; la grădină — orele
20.15, FIUL CĂPITANULUI BLOOD
— cinemascop : Central (completare
Muzeul Cornel Medrea) — 9,30; 11,45; 
15; 16,15; 18.30; 20,45. Unirea (comple
tare Urma roșie) — 11; 16; 18,15; la 
grădină — orele 20,15. DAȚI-MI CON
DICA DE RECLAMAȚI! : Lumina 
(completare Oltenii din Oltenia) —• 
10; 12,30; 15,15; 18; 20,30, Giulești
(completare Oltenii din Oltenia) — 
15,30; 18; 20,30. JUNGLA TRAGICA 1 
Union — 15,30; 18; 20,30, Popular - 
16; 18,15; 20,30 PROGRAM PENTR: 1 
COPII : Doina — orele 10 dimineața? 
OLIVER TWIST : Doina — 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21, Cultural — 15,30; 
18; 20,30. LUCRĂRILE CELUI DE-AL 
IX-LEA CONGRES AL P.C.R. — 
ZlMBETUL — AMINTIRI CONTEM
PORANE — FOTBALIȘTI, NU UI
TAȚI COPILĂRIA — PRIMUL CAR
NAVAL SOCIALIST — LECȚIE ÎN 
INFINIT — LIOZBARK WARMIN- 
SKI : Timpuri Noi — 10—21 în con
tinuare. PRELUDÎO 11 — cinema
scop : înfrățirea între popoare (com
pletare Casa cetate) 15; 17,30; 20;
Miorița (completate Laminorul de 
țevi) — 9,45; 12; 14; 18,15 ;
18.30 ; 20.45, INTILNIRE LA
ISCHIA — cinemascop : Dacia (com
pletare Sport nr. 3/1965) — 9,30; 14; 
16,15; 18,45; 21, Grădina „Buzești"
(Str. Buzești nr. 9—11) — orele 20.15, 
Volga (completare Spre cer — cine
mascop) — 9,45; 12; 14.15; 16,30; 18,45; 
21. AMERICA, AMERICA (ambele se
rii) ; Buzești — 15,30; 13, Cotroceni — 
14; 17,15; 20,30. UN LUCRU FĂCUT 
LA TIMP : Victoria (completare La 
cel mai înalt nivel) — 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21, Bucegl (completare
La cel mal înalt nivel) — 10; 12,15; 
16; 18,30: 21; la grădină — orele 20,30. 
DECORAȚII PENTRU „COPIII MI
NUNE" : Flacăra (completare Muzeul 
Cornel Medrea) — 16; 18,15; 20,30,
Flamura (completare Saverl Dune- 
covski) — 10: 12: 16; 18; 20. ZIDUL
ÎNALT : vitan (completare Trei gră
suni) — 16; 18, Progresul (completare 
Caii arabi) — 15,30; 18; 20,15. CÎtf- 
TIND IN PLOAIE: Grădina „Vftt, '
— Calea Dudești, orele 20,30. DE DOI 
BANI VIOLETE : Munca — 16; 18,15:
20.30, Viitorul — 16; 18,15; 20,30. FE
MEIA NECUNOSCUTA : Arta — '-li 
15; 18; 21; la grădină — orele 20,30, 
RABY MATYAS : Moșilor — 16;
18,15; la grădină rulează filmul UCI
GAȘII DE FEMEI — orele 20,30. SĂ
RITURĂ tn Întuneric : coientfna
— 18; 18,15- 20,30; la grădină — orele
20.15, Crîngașl — 16; 18,15: 20 30 PEN
SIUNEA BOULANKA : Floreasca — 
10,30; 13,30; 16; 18.15; 20,30. BRATARA 
DE GRANATE — cinemascop : Raho
va (completare Minunea de la Ghl- 
za) — 15,30; 17.45- 20; la grădină ru
lează filmul LEGEA ȘI FORȚA — 
orele 20.30. NEAMUL ȘOIMAREȘTI- 
LOR — cinemascop (ambele serii) : 
Lira (completare Șopîrle) — 15,30; 19; 
Ia grădină rulează filmul ZBORUL 
ÎNTRERUPT - orele 20,15. CUM SE 
REUȘEȘTE TN DRAGOSTE : «Srumul 
Sării (completare Construim) 15,30; 
17,45; 20. Pacea (completare Fotba
liști. nu uitați copilăria) — 16; 10,15;
20.30. WINNETOU — cinemascop :
Ferentari - 10.30; 16: 18 15; 20,30. Cos
mos — 15,45: 18; 20.15. REBELUL
MAGNIFIC : Grădina „Progresul- 
Parc" (completare Marile emoții 
mici) — Piața Libertății — orele 20.30.

CUM IE VREMEA

Caracteristicile sezonului, cerințele specifice 
ale cumpărătorilor potrivit fiecărui anătimp nu 
sînt niște „necunoscute' pentru cei care se ocu
pă cu aprovizionarea magazinelor. Și totuși, în 
fiecare an, în fiecare anotimp, se constată sur
prize : pe o perioadă mai lungă sau măi scurtă, 
intr-un loc lipsește un sortiment. în altul — un 
anumit model sau număr. Din deficiențele con
statate în aprovizionare în cursul unui an, nu se 
trag totdeauna învățăminte pentru sezoanele co
respunzătoare ale anului următor. Unii lucrători 
din acest domeniu parcă și-ar relua mereu de 
la început activitatea, fără a fi acumulat pic 
de experiență.

Din aceste scrisori, ca și din altele sosite re
cent la redacție, se desprinde necesitatea unei 
mai bune organizări a aprovizionării unitățiloi 
Comerciale, a piețelor cu mărfuri de sezon.

Cunoscînd mai îndeaproape cerințele publi
cului consumator, atît producătorii cît și lucră
torii din comerț, menținînd un cît mai strîns con
tact între ei, vor contribui la lichidarea lipsuri
lor în acest domeniu, la deservirea în condiții 
civilizate a cumpărătorilor.

Ieri în (ară : Vremea a fost. în ge
neral frumoasă și s-a încălzit ușor. 
Cerul a prezentat înnorări tempo
rare în Moldova Izolat a plouat. 
Vîntul a suflat potrivit, predominînd 
din sectorul nordic. Ter. ^'jatura 
aerului la ora 14 era cuprinsă între 
17 grade la Tg. Neamț și 30 grade 
la Berzeasca. Băilești și Turnu Mă
gurele. Tn București ? Vremea a fost 
frumoasă, cu cer variabil. Vîntul a 
suflat slab pînă la potrivit din sec
torul nordic Temperatura maximă 
a atins 3J grade și pe sol, la soare. 
58 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
7, R și 9 august. în țară : Vreme fru
moasă și călduroasă în jumătatea de 
sud a țării cu cerul mai mult senin, 
în celelalte regiuni cerul se va ame
liora temporar și vor cădea averse 
izolate de ploaie însoțite de descăr
cări electrice. Vînt slab pînă la po
trivit din vest și nord-vest. Tempe
ratura mai întîi în creștere apoi sta
ționară. Minimele vor fi cuprinse 
între 12 și 22 grade, iar maximele 
între 26 și 36 grade, local mai ridi
cate. în București și pe litoral : Vre
me frumoasă și călduroasă, cu cer 
mai mult senin Vîrit slab pînă la 
potrivit din vest. Temperatura în 
creștere la început, apoi staționară.

Ionescu..fr
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Plecarea delegației Partidului 
Comunist Sirian care a participat 
la Congresul al IX-lea al P. C. R.

Delegația Partidului Comunist 
Sirian, în frunte cu Haled Bagdaș, 
secretar general al partidului, a 
părăsit joi la amiază Capitală.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă de

Primirea tovarășului 
la C. C. al P. C.
Tovarășul Mihai Dalea, secretar 

al C.C. al P.C.R., l-a primit pe to
varășul Haled Bagdaș, secretar ge
neral al P.C. Sirian, care a parti
cipat la lucrările celui de-al IX-lea 
Congres al P.C.R.

Campionatul mondial 
universitar de șah

întrecerile campionatului mon
dial universitar de șah se apro
pie de sfirșit. în întîlnirea din 
runda a 5-a cu echipa Olandei, 
reluată ieri, șahiștii români au ter
minat învingători cu scorul de 
3,5—0,5. Selecționata U.R.S.S. a 
întrecut-o cu același scor pe cea 
a R. D. Germane, Izrael a cîștigat 
cu 3—1 meciul cu Anglia, iar Un
garia și Cehoslovacia au terminat 
la egalitate: 2—2.

în runda a 6-a, desfășurată ieri 
după-amiază, echipa țării noastre 
a întîlnit formația Izraelului și 
scorul este de 1—1, două partide 
fiind întrerupte. Alte rezultate: 
Anglia — Cehoslovacia 2,5—1,5: 
Olanda — R. D. Germană 1—0 
(3); U.R.S.S. — Danemarca 2—1 
(1). în clasament conduce U.R.S.S. 
cu 16 puncte (1), urmată de Izrael 
cu 13 puncte (2), Cehoslovacia cu 
11,5 puncte și România cu 10,5 
puncte (2).

In cîteva rînduri
a în semifinalele campionatului mon

dial de șah de Ia Bled, Larsen și Tal 
au remizat partidele a 7-a și a 8-a. 
Scorul este egal : 4—4.

• Inotătoarea olandeză Judith Den
nis a cîștigat proba de mare fond 
disputată pe un traseu lung de 34 km. 
Realiziud timpul de 12h 08’5”l/10, ea 
a întrecut-o pe egipteana Hanafi și pe 
fosta campioană mondială, iugoslava 
Boyadji.

• După prima zi, echipa de atletism 
a Suediei conduce cu 55—51 puncte in 
întîlnirea cu reprezentativa Norvegiei. 
Fondistul Persson a cîștigat proba de 
10 000 m plat cu timpul de 29'36”2/10. 
Alte rezultate : 400 m plat : Faerristrdem 
(Suedia) 47”9/10 i 1 500 m Olofsson 
(Suedia) 3’47”9/10 ; înălțime : Nilsson 
(Suedia) 2,10 m ; lungime : Hoek (Sue
dia) 7,50 m.

<S Turul ciclist al Canadei a conti
nuat cu etapa a 13-a, între orașele 
Trois Rivieres și Latuque. Victoria a 
revenit francezului Etter, cronometrat 
în 4 h 27'35” în clasamentul general 
conduce belgianul Pauwels urmat la 
3’30” de Goodman (Anglia).

A Echipa Levski Sofia, campioana de 
fotbal a Bulgariei, a întrecut tntr-un 
meci amical cu 2—1 formația engleză 
Schefield Wenesday. Golurile învingă
torilor au fost marcate de Asparuhov.

• în cadrul unui concurs de natație 
desfășurat la Moscova, Tamara Sos
nova, în vîrstă de 15 ani, a stabilit 
un nou record al U.R.S.S.. la 800 m 
liber cu timpul de 10’20”4/10.

Reprezentativele studențești mas
culine ale României șl Ungariei, 
care se pregătesc pentru „Uni
versiada" de la Budapesta, au 
susținut două înttlnlri amicale 
în Capitală. Cu o zi th urmă, 
voleibaliștii noștri ctștlgaseră, 
comod, cu 3—1. Ieri seară însă, 
privind cu ușurință meciul-re- 
vanșă, au suferit o înfrtngere cu 
3—2 (12—15; 15—8; 11—15;
15—10; 16—18). în fotogra
fie . unul din atacurile nereu
șite ale echipei noastre, mingea 

fiind trimisă in... plasă 

tovarășii Emil Bodnaraș, Mihai 
Dalea, Eugen Alexe, Gheorghe Pe
trescu, Ghizela Vass, Ion Teoreanu, 
de activiști de partid.

(Agerpres)

Haled Bagdaș
R.

A fost de față tovarășul Andrei 
Ștefan, adjunct al șefului Secției 
Relațiilor Externe a C.C. al P.C.R.

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

Progresul tehnic 
și calitatea 
produselor 
siderurgice

(Urmare din pag. I-a)

Extinderea utilizării lor ar face 
posibilă realizarea de construc
ții metalice mai suple, redu
cerea greutății proprii a unor ti
puri de mașini, ceea ce și într-un 
caz și în altul înseamnă economici
tate. De aceea, sînt de părere ca 
institutele de proiectări, specialiștii 
din industria constructoare de ma
șini și din alte ramuri industriale 
să examineze cu mai multă aten
ție cataloagele cu caracteristicile 
noilor produse pe care siderurgia 
le livrează, facilitînd folosirea lor 
încă din faza de proiectare.

Pentru ridicarea nivelului cali
tativ al producției este necesar ca 
siderurgiștii să urmărească îndea
proape și îmbunătățirea caracteris
ticilor mărcilor de oțel aflate as
tăzi în fabricație curentă. în acest 
sens, o mare atenție va trebui să 
fie acordată în oțelăfîi creșterii 
purității metalului. în strînsă legă
tură cu aceasta este necesar să se 
îmbunătățească calitatea produse
lor refractare utilizate la căptuși- 
rea oalelor de turnare, sursa inclu
ziunilor constituind-o, între altele, 
folosirea pe traseul de turnare a 
oțelului a unor cărămizi refractare 
necorespunzătoare.

Bizuindu-se pe experiența acu
mulată, siderurgiștii vor lua măsuri 
pentru ca în anii viitorului cincinal 
metodele moderne de elaborare a 
fontei și oțelurilor să-și lărgească 
permanent cadrul de aplicare. La 
combinatul de la Galați, oțelul va 
fi elaborat în convertizoare cu oxi
gen — procedeu care, prin avanta
jele ce le oferă, lasă mult în urmă 
metodele tradiționale. Tot în cursul 
anilor următori vor fi introduse 
sau extinse numeroase alte proce
dee tehnologice moderne, ca : tur
narea sub vid și turnarea continuă 
a oțelului, dezoxidarea avansată a 
oțelului, reducerea maselotajului la 
lingouri prin utilizarea amestecuri
lor ușor fuzibile la turnare, insufla- 
rea de oxigen în cuptoarele Martin. 
Vor fi construite instalații noi de 
turnare continuă a oțelului la com
binatele siderurgice de la Hunedoa
ra și Reșița. Prin turnarea oțelului 
direct în blumuri sau țâgle crește 
productivitatea muncii și se obți
ne o însemnată economie de oțel.

Ritmul și forța de pătrundere a 
progresului tehnic în această ra
mură presupun eforturi, receptivi
tate față de ceea ce este nou. Nu
mai în măsura în care conduce
rile întreprinderilor și cadrele 
tehnice vor manifesta o perseve
rență neslăbită pentru a crea 
cîmp larg de aplicare a noului 
în producție, vor putea fi fructifi
cate din plin avantajele introduce
rii tehnicii moderne. Și nu se poate 
spune că în această privință e pu
țin de făcut. Ne referim, de pildă, 
la introducerea maselotajului exo- 
term, procedeu care trebuie să fie

la Varna

Primul Festival

al filmului balcanic Centrul minier Karatau
Sub semnul prieteniei popoarelor 

din Balcani, pe litoralul bulgăresc 
al Mării Negre, la Varna, se va 
deschide duminică primul Festival 
al filmului balcanic. Timp de opt 
zile, cineaști din șase țări (Al
bania, Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, 
România și Turcia) se întîlnesc în
tr-o competiție cinematografică. 
La acest festival vor fi pre
zentate nouă filme artistice și 19 
scurt-metraje. Țara noastră va 
participa cu filmul lui Liviu Ciulei 
„Pădurea spînzuraților" și „Gau- 
deamus igitur", precum și cu un 
program de filme documentare și 
desene animate. Pe lîngă viziona
rea filmelor prezentate în concurs, 
cineaștii vor face schimburi de 
păreri, vor avea discuții colective 
pe marginea producțiilor realizate 
de țările lor în ultima perioadă etc.

experimentat cît mai urgent atît la 
Hunedoara cît și la Reșița.

O producție siderurgică modernă 
presupune stabilirea pe baze știin
țifice a tehnologiei de elaborare a 
fontei și oțelurilor. Pînă acum, in
stitutele de proiectări și de cerce
tări de specialitate au adus o con
tribuție valoroasă la perfecționarea 
proceselor tehnologice. Considerăm 
totuși necesar ca Institutul de cer
cetări metalurgice să conlucreze 
mai strîns cu specialiștii din combi
natele și uzinele siderurgice pentru 
rezolvarea mai operativă a proble
melor tehnice legate de lărgirea 
sortimentului de produse, de îmbu
nătățirea calității utilajelor de tur
nare, de introducerea cu maximum 
de eficiență a unor tehnologii a- 
vansate, cum sînt turnarea în vid 
și continuă a oțelului, utilizarea 
maselotelor exoterme.

însuflețiți de sarcinile puse în față 
de Congresul al IX-lea al partidu
lui, siderurgiștii sînt hotărîți să 
depună eforturi susținute pen
tru introducerea perseverentă și 
folosirea în producție a tehnicii 
noi. pentru îmbunătățirea calității 
fontei, oțelului și laminatelor, spo- 
rindu-și contribuția la progresul 
întregii economii naționale.

Calea și peripețiile 
laptelui

(Urmare din pag. I-a)

în una din zile, șoferul Mircea 
Popazu de la I.C.I.L. București a 
ridicat numai laptele de oaie, iar 
pe cel de vacă, în cantitate de 
2 175 litri, a refuzat să-l preia, deși 
avea compartimente goale în 
cisternă. Motivul ? Nu-1 avea in
dicat pe foaia de parcurs. Cită 
nepăsare și lipsă de răspundere ! 
Dar acesta nu este singurul caz. 
Șoferul de pe cisterna cu nr. 
62590, grăbit pentru că avea bilete 
la un meci, a plecat cu mașina 
goală spre București.

încă din 1961 I.C.I.L. regional 
București a primit în dotație un 
număr de 70 agregate de răcire, din 
care o parte au fost date gospodă
riilor de stat. Deși în actele întoc
mite între I.C.I.L. și gospodăriile 
de stat care au primit agregatele 
se prevede că în termen de 7 zile 
acestea vor fi instalate și folosite 
permanent, o parte nu au fost puse 
în funcție nici pînă acum. Și în 
prezent se duc discuții : cine să le 
instaleze ? Conducerile gospodării
lor de stat nu au specialiști pen
tru a face lucrarea, iar conduce
rea I.C.I.L. București susține că 
nu are datoria să se ocupe de a- 
ceastă treabă.

Și mai grav este faptul că unele 
agregate de răcire au fost des
completate și deteriorate, fără a fi 
puse în funcțiune. în asemenea si
tuație se găsesc și cele 3 agregate 
de răcire de la gospodăriile de stat 
Toporu și Văceni. Alte 4 agregate 
se găsesc în depozitul I.C.I.L. re
gional București, în timp ce numai 
în luna aprilie s-a acidulat 28 la 
sută din cantitatea de lapte. în loc 
să existe o preocupare comună 
pentru punerea în funcție ă agre
gatelor de răcire, s-a început cău
tarea unor clauze din contract care 
să precizeze a cui e vina. După ce 
această situație de netolerat a fost, 
în sfirșit, rezolvată procentul de 
lapte acidulat a scăzut. Dar cine 
suportă pagubele ?

Certați cu igiena
în majoritatea cooperativelor a- 

gricole de producție și în gospodă
riile de stat exista o preocupare de 
seamă pentru a se asigura condi
ții bune de muls și păstrare a lap
telui. Merită să fie amintite gos
podăriile de stat Bălteni, Măi- 
neasca, Mărculești, cooperativele a- 
gricole Ciochina, Poenari, Cucu- 
rezu, Chiriacu și multe altele care 
păstrează o curățenie exemplară 
în grajduri și se preocupă de res
pectarea tuturor regulilor de igie
nă. Dar mai sînt unități în care se 
neglijează aceste reguli. La stațiu
nea experimentală Mărculești nu 
s-au asigurat spații corespunzătoa
re pentru recepția laptelui și pen
tru spălarea și păstrarea vaselor de 
muls. La gospodăria de stat Cara- 
giale, raionul Lehliu, instalația mo
dernă de muls mecanic nu este ți
nută în perfectă stare de curățe
nie.

Este necesar ca conducerile 
I.C.I.L. și ale unităților producă
toare să se ocupe cu mai multă 
răspundere de asigurarea condiții
lor de igienă pentru ca laptele să 
ajungă la consumatori în stare ire
proșabilă.

Forțe de o uriașă 
intensitate au compri
mat scoarța terestră in 
zonă actualului Ka- 
zahstan, ridicînd-o spre 
nori. A luat naș
tere întunecatul Ka
ratau, ramificația cea 
mai nord-vestică a 
munților Tiăn-Șan. în 
coloana vertebrală a 
munților Karatau, geo
logii au prospectat aur 
și plumb, precum și 
mari rezerve de fosfor. 
O dată cu stratul de 
fosforit, în apropierea 
actualei mine Molo-

diojnîi a fost descope
rit recent un mare ză- 
cămînt de talc mine
ral, care își găsește 
utilizări în industria 
hlrtiei, cauciucului, în 
medicină.

Din ziua in care fos- 
foritul a părăsit săla
șul lui de veacuri pen
tru a-1 sluji pe om, 
s-au schimbat multe în 
Karatau. Carierele din 
Aksai și exploatările 
subterane Molodiojnîi 
au dat mii de tone de 
minereu de fosforit.

Nol tipuri de transforma
toare, produse la uzina 
de aparate electrice „V. 
Kolarov" din Sofia (H.P. 

Bulgaria)

Corespondență din Berlin

LEUNA - CETATE A CHIMIEI

O parte a instalațiilor combinatu
lui chimic din Leuna

Din depărtare, Leuna pare o ce
tate cu douăsprezece turnuri înalte, 
abia deslușite din pricina valurilor 
de fum pe care coșurile ei le țes în 
văzduh. Pe măsură ce distanta se 
micșorează, cetatea chimiei est-ger- 
mane se conturează mai clar. Tre
cem prin față gării, noi, frumoase, 
a numeroaselor magazine și, la 
capătul unei alei de plopi, se des
chid larg porțile combinatului Pe 
întreg parcursul, aerul este încăr
cat de mirosul specific al orașelor 
în care chimia, părăsind spațiul 
restrîns al aparatelor de laborator, 
intră în sfera producției industriale. 
La Leuna chimia este atotstăpini- 
toare. Clădirile 
și instalațiile u- 
nităților între
prinderii ocupă o 
suprafață lungă 
de 6 km1 și lată 
de 1 km. Termo
centralele Leunei, 
cu o putere ins
talată de 200 
MW se numără, 
în privința pu
terii instalate de 
care dispun, 
printre cele mai 
mari obiective e- 
nergetice din ța
ră. '

Instalațiile Leu
nei înghit anual 
6 pînă la 7 mi
lioane tone de 
cărbune și sorb 
intr-o oră 35 000 
mc de apă. De 
unde își procură 
Leuna hrana ne
cesară ? Așezată 
pe malul riului 
Saale, in apro
pierea zăcămin
telor de lignit, 
Leuna ișt asigură 
pe loc baza de 
materiale nece
sară produselor 
sale chimice. Apa 
Saălei, care ce
dează întreprinderilor jumătate din 
debitul său, constituie materia pri
mă din care se extrage hidrogenul ; 
lignitul este depozitarul oxidului de 
carbon, iar aerul — resursă inepui
zabilă de oxigen și azot. Căile fe
rate îndeplinesc, de asemenea, un 
mare rol în asigurarea procesului 
de producție de aici. Ele transportă 
anual pentru Leuna 15 milioane 
tone de mărfuri. Zilnic sînt încăr
cate sau descărca.te 2 500 de va 
goane de cale ferată.

.înființate în 1916, la doi ani după 
declararea războiului, uzinele erau 
menite să furnizeze imperialismului 
german amoniacul pentru fabricarea 
explozibilelor. Muncitorii Leunei 
s-au împotrivit; 12 000 dintre ei au 
participat la acțiuni greviste cerînd 
încetarea războiului. Cînd, în anul 
1918, clasa muncitoare germană a 
înlăturat monarhia, pe acoperișul 
Leunei a fost înălțat drapelul roșu 
al revoluției. După cîțiva ani, în 
1925, uzinele Leuna au fost înglo
bate în trustul I. G. Farben. Pe a- 
tunci, în statele de salarii ale între
prinderilor figurau circa 26 000 de 
oameni, dar în timpul crizei econo
mice mondiale, între anii 1929—1931 
au fost concediat! aproape 17 000 de 
muncitori. Aceste episoade din tre
cutul Leunei ne-au fost împărtășite 
de Franz Jahn, unul dintre cei mal 

Karatau a devenit cea 
mai mare regiune mi
nieră a Kazahstanului. 
Alături de „veteranul" 
bazinului — uzina de 
superfosfați „Djambul"
— se construiește o 
uzină de superfosfat 
concentrat. în curînd 
se va inaugura uzina 
de săruri fosfatice Cim
kent, iar proiectanții 
întocmesc proiectele a 
numeroase noi între
prinderi și a viitorului 
centru minier modern
— Karatau.

Combinatul m
Combinatul metalurgic „Hvanhe" 

trimite zilnic spre șantierele septe- 
nalului coreean trenuri încărcate 
cu șine, laminate, armături meta
lice, cabluri. Aproape jumătate 
din întreaga cantitate de oțel care 
se produce în R. P. D. Coreeană 
provine de la această întreprin-

vechi muncitori ai uzinei, un fel de 
istorie vie a Leuiiei, acum pensionar 
dar strîns legat de tot ce se întîm- 
plă în întreprindere. La Leuna, 
continuă sfătos bătrînul Jahn, in 
timpul celui de-al doilea război 
mondial, au fost aduși lă mutică for
țată 19 000 de deportați și prizo
nieri. într-o zi, cîțiva deportați au 
fost împușcați fiindcă, flăniînzi cum 
erau, au luat bucăți de pîine de sub 
dărîmăturile unor case distruse de 
bombe.

După 15 aprilie 1945, își amintește 
el, nimeni nu mâi putea crede în 
fața mormanelor de fier vechi și dă- 
rimături că aici va mai fi o dată 

o uzină. într-a- 
devăr, în anii 
1944—1945, Leu
na a fost bom
bardată de 23 de 
ori. Asupra loca
lității âu căZiit 
80 000 de bombe, 
dintre care 10 000 
au lovit in plin 
distrugînd între
prinderile în pro
porție de 80 la 
sută. ...Au venit 
insă anii libertă
ții. întreprinde
rea a fost recon
struită, lărgită și 
modernizată. în 
1949 producția se 
ridica la 220 mi
lioane „...rci, fată 
de 730 milioane 
in 1943, in 1960 
— la 938 milioa
ne mărci, iar în 
1964 la 1,3 mi
liarde mărci. As
tăzi, cetatea chi
miei de pe Saale 
realizează peste 
400 de produse 
reprezentind zece 
la sută din pro
ducția chimică a 
republicii. Leuna 
II va intra par
tial în funcțiune 

anul acesta și va realiza 40 000 
tone de etilen, iar în 1970, cînd va 
lucra cu întreaga capacitate, va 
produce 100 000 tone etilen pe an.

Paralel cu activitatea productivă, 
la Leuna se desfășoară activi
tăți de cercetare în domeniul 
prelucrării țițeiului, al petrochimiei, 
materialelor plastice, al chimizării 
agriculturii ș.a.m.d 7 500 salariati 
lucrează in producția chimică și alți 
10 000 în sectorul tehnic. Leuna își 
pregătește, în propriile sale șcdli 
profesionale, cadre calificate, care 
să corespundă cerințelor producției. 
Cursurile acestor școli sînt frecven
tate de 2 500 de oameni.

Viata și muncă colectivului „Cetă
ții chimiei" este permanentă sursă 
de inspirație pentru scriitori și ar
tiști plastici, t-ăm întîlnit aici pe 
scriitorul Iurgen Steimann, care pă
rea „de al casei", ătît de bine cunoș
tea unitățile combinatului, probleme
le ridicate de producție și mai ales 
oamenii. Am aflat cu acest prilej că 
Leuna este permanent vizitată de 
scriitori, sculptori, graficieni.

Combinatul de pe Saale este o 
oglindă vie a prefacerilor înnoitoare 
care au loc în Republica Democrată 
Germană.

Ștefan DEJU

Serbarea 
dansului popular

în localitatea Păcs (R. P. Ungară) 
a început un festival al dansului 
popular, cu participarea a 1 000 de 
dansatori din țară și străinătate.

Cu acest prilej vor fi trecute în revistă 
rezultatele înregistrate de echipele de 
dansuri populare în cele două dece
nii de după eliberare. Festivalul va 
fi urmat de conferința etnografilor și 
coregrafilor unguri, care vor face bi
lanțul succeselor obfinufe de către 
artiștii amatori în anii puterii popu
lare.

etalului
dere. „Hvanhe" realizează în pre
zent de aproape 5 ori mai mult 
metal — fontă, oțel și laminate — 
decît în 1950.

în cel de-al 50-lea an de exis
tență, combinatul trăiește a doua 
tinerețe. Se reconstruiesc și se 
construiesc furnale, baterii de cocs, 
laminoare. Atelierele se lărgesc, 
sînt asimilate noi mărci de oțeluri. 
Recent, â fost dat în exploatare 
cel de-al șaselea cuptor Martin, 
care produce 200 tone oțel în 24 de 
ore. Noua secție de laminate, intra
tă de curînd în funcțiune, va da o 
producție anuală de 400 000 de 
tone.
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THE GUARDIAN
Referindu-se la recen

ta conferință de presă a 
președintelui S.U.A., zia
rul liberal englez 
„GUARDIAN" scrie:

„Conferința de presă a pre
ședintelui Johnson a fost, de fapt, 
o recunoaștere foimală că Statele 
Unite sînt angajate cu propriile 
forte tntr-un război teritorial în 
Asia, pe o durată nedefinită. Nu
mai cu cîteva săptămîni în urmă, 
o speranță stimulată semioficial la 
Washington era că, dacă guvernul 
sud-vietnamez ar putea rezista 
pînă la sfîrșitul musonului, situa
ția s-ar schimba. Aceasta a fost 
ultima din «formulele magice» pe 
baza cărora este purtat războiul. 
Despre aceasta se auzise mai puțin 
în ultimul timp și, dacă a fost sau 
nu considerată vreodată demnă de 
încredere de către politicieni și de 
ziariști, cu siguranță că ea nu s-a 
aflat In spatele hotăririi președin
telui Johnson de a mări numărul 
forțelor militare americane in 
Vietnam la 125 000 de oameni. El 
a fost chiar de acord că războiul 
ar putea dura șapte ani.

Declarația făcută la conferință 
marchează, de asemenea, un nou 
stadiu, a ceea ce poate fi numit 
drept „devietnamizarea" războiu
lui. Fără îndoială că armata sud- 
vietnameză va continua să furni
zeze cea mai mare parte din pier
deri, dar contribuția ei proporțio
nală la operațiile militare actuale 
se așteaptă să scadă. într-adevăr, 
președintele Johnson a vorbițsdes- 
pre măsurile pe care Ie va lua gu
vernul sud-vietnamez «pentru a-și 
spori substanțial eforturile», dar 
acestea sînt pur și simplu impo
sibile : asemenea măsuri de mult 
timp s-au dovedit cu efecte contra
rii. Discursul președintelui des
pre «eforturi mai mari» sugerează 
o dată in plus înțelegerea sa 
imperfectă a ceea ce se intîmplă ; 
poate că McNamara nu a vorbit cu 
persoanele potrivite la Saigon.

Care va fi obiectivul trupelor 
ce urmează a fi trimise, dacă Viet- 
congul refuză să se lase intimi
dat ? Cei 75 000 de militari ameri
cani care se și află acolo nu au 
Împiedicat Vietcongul să distru
gă avanposturile militare a- 
proape de periferia Saigonului. 
Cu cît angajarea americanilor 
a devenit mai mare, cu atît 
Vietcongul a devenit mai pu
ternic. Aceasta este mai puțin sur
prinzător, dacă privim războiul că 
fiind purtat mai ales pentru alun
garea străinilor... Si cine este 
străinul? Probabil că în ochii ma
jorității vietnamezilor, din nord și 
din sud, străinul este cel de peste 
Ocean și nu de dincolo de linia

Icare trece prin mijlocul tării lor.
Războaiele pentru alungarea 

străinului sînt de obicei incutiu- 
Inate de succes pînă la urmă, deși 

ăr putea dura între cinci și șapte 
Iani. într-adevăr, forțele Statelor 

Unite ar putea fi probabil menți
nute Intr-o linie de-a lungul coas- 

Itei. Dar ar fi această o victorie ? 
Nu este nici măcar adevărat că 
Vietcongul nu poate păstra ora- 

Ișele. Are vreo tară, chiar pentru 
motivele cele mai importante, I vreun drept de a impune altora o 
soartă sau alta ?"

în orașul Wroclaw (B. P. Po
lonă) se înalță numeroase 
blocuri de locuit. în fotografie: 
Vedere din Gajovice, un raion 

al Wroclawulul

A

In țara 
gheizerelor
Sere în apropierea
Cercului polar

Ziarul „LE FIGARO" 
a publicat înseninări de 
călătorie din Islanda, de 
Max Olivier-Lacamp,
din care spicuim:

...Atunci cînd, în jurul anului 874, 
Ingolfur-Arnarson a fugit din Nor
vegia urmat de cîfiva, el a aruncat 
în valuri, în apropierea coastelor 
Islandei, stîlpi de lemn, curenfii ur- 
mînd să aleagă locul sălașului său.

Pămîntul înverzit datorită muș
chiului, mestecenilor pitici și an- 
ghelicei sălbatice fumega din cau
za vaporilor albi și mirosea a sulf, 
ceea ce nu l-a descurajat pe Ingol
fur-Arnarson, ci, dimpotrivă, i-a su
gerat ideea unui nume : golful fu- 
megînd. E mult de cînd Reykjavik 
nu mai fumegă, vaporii izvoarelor 
de apă, care ating o temperatură de 
105—130 grade fiind captafi spre a 
încălzi aparfamentele și casele 
celor 80 de mii de locuitori ai ora
șului. Ca de altfel în întreaga țară 
unde pămîntul „fumegă’, pentru a 
încălzi serele în care cresc în rîn
duri strînse roșii, banane, salata, 
flori tropicale.

Rezultai important al acestei re
cuperări de căldură naturală, Reyk
javik este, probabil, în ciuda nu
melui său, orașul care fumegă cel 
mai puțin în lume, orașul cu atmos
fera cea mai pură ; nu se arde nici 
cărbune, nici păcură, nici benzină 
(cu excepția, desigur, a automobi
lelor !)

Lipsită de hidrocarburi, un bloc 
de bazalt înălfaf deasupra apei, lă
cuit de lava nici o dată sedimen
tată, fără vreo altă speranță minieră 
decît puțin sulf, puțină turbă, Islan
da obține o parte din energia sa 
din craterele vulcanice. După cum 
am văzut, ea își îmblînzește gheize
rele... Ghețari uriași, relief acciden
tat, căderi de apă naturale creează 
un peisaj demn de invidiat pentru 
kilowații ieftini.

Pustie de la formarea sa geolo
gică, fără cea mai mică urmă ome
nească preistorică, insula nu a ser
vit drept refugiu decît cîforva Călu
gări irlandezi înainte de a fi popu
lată de norvegienii care fugeau de 
tirania Iul Harald cu Părul Frumos, 
pe vremea cînd în Franța se diso
cia imperiul lui Carol cel Mare. 
Deci nu există un substrat foarte 
omogen al populației și colonizării, 
judecind după limbă, care a rămas 
vechea nordică din secolul al IX-lea.

Dar dacă vorbesc și scriu limba 
vikingilor, abia modificată, dacă au 
rămas conservatorul aproape mira
culos al culturii vechi nordice, is
landezii, prin fizic și temperament, 
sînt scandinavi care au luat multe 
elemente celtice, cel puțin din ceea 
ce s-a convenit să fie numit celtic.

în 75 de ani, Islanda, patrie pier
dută în ocean a 75 000 de bărbați 
și femei hrăniți de-o agricul
tură mediocră și un pescuit rudi
mentar, fără șosele și poduri, fără 
legătură telegrafică cu restul lumii, 
a devenif un sfat cu o economie 
avînd multe frăsăfuri avansate, cu 
200 000 de locuitori. Singura expli
cație pentru acest fenomen este, în 
afara unei munci indîrjife, înaltul 
nivel de instruire al tuturor, ca fac
tori care eu determinat o cotitură a 
țării pe drumul de la vikingi la 
dezvoltarea economică a lumii con
temporane.



ATENA Guvernul Novas
nu a primit votul de învestitură

Guvernul Novas nu a obținut 
votul de învestitură al parlamen
tului. După dezbateri furtunoase 
de aproape opt ore, și într-o at
mosferă de tensiune, parlamentul 
și-a spus cuvîntul în noaptea de 
miercuri spre joi ora 3. 167 de de- 
putați au votat împotriva guver
nului (145 de deputati ai Uniunii 
de centru și 22 ai E.&.A.). Pentru 
guvern și-au dat votul 131 de de- 
putați (21 miniștri, cîțiva deputați 
ai centrului și toți deputății par
tidelor de dreapta E.R.E. și Pro
gresist).

Rezultatul votului nu este privit 
de cercurile ateniene ca o sur
priză. Ca urmare a hotărî- 
rii deputaților de Centru și 
E.D.A. de a continua ședința pînă 
la epuizarea listei vorbitorilor, 
partidul de dreapta E.R.E. a re
nunțat la sistemul prelungirii dez
baterilor prin înscrieri masive la 
cuvînt. La ora 2 dimineața încă 
se mai aflau înscriși la cuvînt 25 
deputați E.R.E., dar peste zece 
minute 22 din aceștia au declarat 
că renunță să mai ia cuvîntul.

La cîteva minute de la începe
rea votului nominal a intrat în 
sală fostul premier Papandreu, 
liderul partidului Uniunea de cen
tru, care, răspunzînd la apel, a 
spus doar „ohi” (nu) și a părăsit 
sala dezbaterilor. Deputății drep
tei au cerut ca votul fostului pre
mier să nu fie luat în considera
ție. Liderul dreptei, Canelopoulos, 
a cerut deputaților săi să 
părăsească sala parlamentului, 
însă a revenit imediat asupra ho- 
tărîrii sale, întrucît în felul aces
ta exista riscul ca guvernul să nu 
fie votat decît de cei 21 de mi
niștri ai săi.

Ziarul „To Vima" afirmă că gu
vernul a căzut „ca urmare a liniei 
sale nedemocratice”. Fostul pre
mier Papandreu, într-o declarație 
făcută presei imediat după vot, 
a spus ; „Urez ca răsturnarea gu
vernului Novas să însemne și în
ceputul restabilirii depline a ordi- 
nei constituționale".

Joi dimineața fostul premier No
vas a avut o întrevedere cu re
gele Constantin, căruia i-a pre
zentat demisia guvernului său. 
Regele a acceptat-o și totodată

Demonstrație la Atena după votul din parlament

Puternic atac
VIETNAM al forțelor
~ in apropiere
• Pagube importante aduse depozitului de benzină 
din preajma bazei militare americane

SAIGON 5 (Agerpres). — In noaptea de 4 august, forțe ale Fron
tului Național de Eliberare din Vietnamul de sud au atacat cel mai 
important depozit de benzină din apropierea bazei americane de la 
Da Nang. »

în primele ore ale dimineții, 
scrie agenția France Presse, se pu
tea vedea o enormă coloană de 
fum negru deasupra instalațiilor 
depozitului. Un vas petrolier de 
mare tonaj, sub pavilion panamez, 
a reușit să ridice ancora și să se 
îndepărteze de locul incendiului, 
în urma acestui atac neașteptat, 
artileria de pe navele de suprafață 
ale flotei a 7-a americane și gru
puri de avioane au bombardat mai 
multe puncte din regiunea Da 
Nang, în timp ce unitățile guver
namentale au intervenit pe uscat 
pentru a depista grupurile patrio- 
ților. Pînă acum nu au putut fi 
evaluate pagubele înregistrate la 
instalațiile petroliere atacate de 
forțele F.N.E. Unitățile patriotice 
sud-vietnameze își continuă acțiu
nile în delta Me Kong. Pe insula 
Phuc Quoc, patrioții au bombardat 
cu mortiere punctul Ham Ninh. 
Nave americane au contraatacat cu 
focuri de artilerie. Alte trei pos
turi guvernamentale situate în 
provincia Chuong Thien au fost 
supuse unui puternic tir al patrio- 
ților.

♦
O știre transmisă de agenția 

France Presse în primele ore ale 
dimineții de 5 august arată că tru
pele F.N.E., care au atacat depo
zitul de benzină de lîngă Da Nang, 
au reușit să pătrundă în interiorul 
acestuia. Au avut loc lupte între 
patrioți și trupele de pază. Pagu
bele înregistrate sînt cu mult mai 
mari decît se presupunea imediat 

i-a cerut lui Novas să continue să 
conducă afacerile politice ale ță
rii pînă la formarea unui nou gu
vern.

în vederea constituirii unei e- 
chipe ministeriale, regele a che
mat joi după-amiază în audiență 
pentru a-i consulta pe liderul 
partidului Uniunea de centru, Pa
pandreu, și pe șeful partidu
lui E.R.E., Canelopoulos. După 
întrevedere Papandreu a declarat 
că a cerut mandatul de a forma 
guvernul în calitate de șef al ma
jorității parlamentare. „Dacă a- 
ceastă cerere nu va fi acceptată, 
a spus el, voi cere alegeri potrivit 
prevederilor Constituției (într-un 
interval de 45 de zile), în condi
țiile existenței unui guvern de ser
viciu".' Canelopoulos s-a pronun
țat în favoarea formării unui gu
vern al partidului Uniunea de 
centru, dar fără participarea lui 
Papandreu.

Pentru vineri s-a anunțat că va 
fi chemat în audiență de către 
rege liderul partidului E.D.A., Pas- 
salidis, și șeful Partidului progre
sist de dreapta, Markezinis.

Presa de stînga scrie că poziția 
E.D.A. constă în crearea unui gu
vern conform normelor constitu
ționale, adică prin însărcinarea 
lui Papandreu cu mandatul de 
constituire a guvernului. în cazul 
în care acesta refuză, E.D.A. cere 
să se organizeze noi alegeri. „Ta 
Nea" afirmă că regele se ori
entează spre constituirea unui gu
vern de serviciu, care să fie 
transformat în guvern politic pe 
termen nelimitat. „Ethnos", „Athe- 
aaiki" și alte cotidiene ale Uniu
nii de centru subliniază că a- 
ceastă soluție întîmpină însă pu
ternica rezistență a partidelor U- 
niunea de centru, E.D.A. și Pro
gresist.

Țara așteaptă cu încordare e- 
voluția crizei politice. în mul
te puncte ale capitalei sta
ționează detașamente ale po
liției. Șeful poliției a interzis toa
te mitingurile în aer liber, precum 
și demonstrațiile. Paza în jurul 
parlamentului a fost întărită.

C. ALEXANDROAIE
Prin telefon 

după terminarea operației patrio- 
ților sud-vietnamezi.

★

HANOI 5 (Agerpres). — în me
sajul adresat Comisiei internațio
nale de supraveghere și control 
din Vietnam de către șeful misiu
nii de legătură a înaltului coman
dament al Armatei Populare Viet
nameze se arată că la 4 august, în 
afară de raidurile întreprinse asu
pra mai multor regiuni populate 
din R. D. Vietnam, avioanele mili
tare americane au bombardat pen-

HANOI. Agenția V.N.A. a- 
nunță că de la 5 august 1964, 
cind s-a dezlănțuit primul atac 
naval și aerian asupra Repu
blicii Democrate Vietnam, for
țele armate ale R. D. Vietnam 
au doborit 438 de avioane a- 
mericane. Avioanele doborîte 
sînt de 20 tipuri diferite, in
clusiv cele mai moderne ti
puri ca F—105 „Thunder- 
chief". F—4 „Phantom", A—4 
„Skyhawk", un avion de recu
noaștere fără pilot etc.

tru a șaptea oară orașul Nam 
Dinh. în trei zile consecutive, for
țele aeriene ale S.U.A. au bombar
dat și mitraliat obiective indus
triale și cartiere populate ale ora
șului Nam Dinh. în aceeași zi, 
avioanele americane au bombar
dat regiunea Van Dinh din pro-

Premlerul Consiliului de Stat al R.P. Chineze tăind panglica inaugurală 
a expoziției

PEKIN

DESCHIDEREA EXPOZIȚIEI ECONOMICE 
A R. P. ROMÂNE

PEKIN 5. Trimisul special Ager
pres. Adrian Ionescu, transmite : 
Joi s-a deschis în capitala R. P. 
Chineze Expoziția economică a 
R. P. Române. Pe o suprafață de 
aproximativ 10 000 metri pătrați 
sînt expuse peste 2 000 de produse 
ale economiei românești: strunguri 
de diferite tipuri, mașini-unelte și 
alte produse ale industriei con
structoare de mașini, care ocupă 
aproape 50 la sută din suprafața 
expoziției ; produse ale industriilor 
electrotehnice, petrolului și chi
miei, economiei forestiere, bunuri 
de consum. Unele din utilajele 
expuse sînt prezentate în funcțiu
ne. iar o serie de uzine și fabrici 
moderne, date în folosință în ul
timii ani în țara noastră, sînt pre
zentate sub formă de machetă. 
Tractoare și mașini agricole, auto
camioane de diverse tipuri, exca
vatoare, motoare Diesel de mare 
capacitate și părți din locomotiva 
Diesel electrică sînt expuse în aer 
liber. Un punct central al expo
ziției îl constituie instalațiile de 
foraj 3 Dh pentru forajul la 5 000 
de metri adîncime și T 50.

La deschiderea expoziției au fost 
de față Ciu En-lai, premierul Con
siliului de Stat al R. P. Chineze, 
Li Sien-nien, vicepremier al Con
siliului de Stat, și alte persoane 
oficiale — miniștri, membri ai con
ducerii Ministerului Afacerilor Ex
terne și ai unor ministere și orga
nizații economice. La festivitatea 
de inaugurare a expoziției, au par
ticipat șefi ai unor misiuni diplo
matice acreditați la Pekin și alți 
membri ai corpului diplomatic, zia
riști chinezi și corespondenți de 
presă străini.

Luînd cuvîntul, conducătorul de
legației guvernamentale române, 
Bujor Almășan, a arătat că expo
ziția înfățișează succesele obținute 
de poporul român sub conducerea 
Partidului Comunist Român în 
lupta pentru dezvoltarea economiei 
și culturii țării. Expoziția, pe

patriotice 
de Da Nang

vincia Ha Tay, care se află la o 
distanță de numai 38 km de Hanoi, 
provocînd victime în rîndul popu
lației civile.

★
HANOI 5 (Agerpres). — La 5 

august, Ministerul Afacerilor Ex
terne al R. D. Vietnam a dat pu
blicității o declarație de protest 
împotriva folosirii teritoriului ja
ponez de către S.U.A. pentru inten
sificarea războiului agresiv din 
Vietnam.

INEW YORK. Intr-o scrisoare a- 
dresată președintelui Consiliului 
de Securitate, 32 de țări africane 

Iau cerut convocarea cît mai curînd 
posibil a acestui consiliu pentru a 
relua examinarea problemei politi- 

Icii de apartheid a guvernului Re
publicii Sud-Africane și a situației 
din coloniile portugheze din Africa.

I MONTEVIDEO. în capitala Uru- 
guayului a fost declarată astăzi o 
grevă de 24 de ore la care pârtiei- 

Ipă circa 100 000 de funcționari ce
tind majorarea salariilor. Greva va I paraliza activitatea pe liniile de
transport aeriene, circulația fero
viară, activitatea băncilor de stat 

Iși serviciilor portuare. Ea va afec
ta într-o oarecare măsură și servi
ciile publice, îndeosebi alimentarea 

Icu curent electric a capitalei și te
lefoanele.

IROMA Consiliul de Miniștri al 
Italiei a adoptat proiectul de bu
get al tării pentru anul care ur

mează. Noul buget al Italiei preve- 
I de la capitolul cheltuieli suma de 
I 8 012,9 miliarde lire, iar la capi

tolul venituri 7 121,4 miliarde lire. i!n concluzie, bugetul Italiei pentru 
anul 1966 prevede un deficit finan
ciar de 891,5 miliarde lire. 

care o inaugurăm astăzi, a spus 
el, ca și Expoziția R. P. Chineze 
ce se va deschide în curînd la 
București vor reprezenta, fără în
doială, o nouă și grăitoare mărtu
rie a prieteniei și colaborării fră
țești dintre popoarele noastre, vor 
contribui la adîncirea cunoașterii 
reciproce, la promovarea pe mai 
departe a relațiilor în toate dome
niile dintre cele două țări.

Răspunzînd, Lei Jen-min, vice
președinte al Consiliului pentru 
promovarea comerțului internațio
nal, ministru adjunct al comer
țului exterior, a arătat că organi
zarea acestei expoziții reprezintă 
un eveniment de seamă în dezvol
tarea prieteniei și colaborării din
tre poporul chinez și poporul 
român și a relațiilor de întrajuto
rare reciprocă intre China și Ro
mânia.

Masele largi populare din China 
vor vizita cu deosebit interes ex
poziția dv., vor vedea cu ochii lor 
realizările construcției din țara 
dv., învățînd din experiența dv. în 
construcția socialistă.

Panglica inaugurală a fost tăiată, 
în aplauzele asistenței, de Ciu 
En-lai. A fost apoi vizitată expo
ziția. în timpul vizitei, oaspeții au 
salutat pe muncitorii și tehnicienii 
români de la expoziție și au avut 
cuvinte de apreciere față de pro
dusele prezentate, față de dezvol
tarea pe care o cunoaște România 
socialistă.

★

Seara, delegația guvernamentală 
română a oferit o recepție în saloa
nele Hotelului Pekin. Printre per
sonalitățile prezente se aflau Cen 
I și. Li Sien-nien, vicepremieri ai 
Consiliului de Stat. Au rostit toas
turi Cen I, Bujor Almășan și Li 
Sien-nien.

Primirea de către premierul 
Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze a delegației 
guvernamentale române

PEKIN 5 (Agerpres). — Premie
rul Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze, Ciu En-lai, a primit delegația 
guvernamentală română condusă de 
Bujor Almășan, ministrul minelor 
și energiei electrice. Cu acest pri
lej, a avut loc o convorbire cordia
lă, prietenească.

Au fost de față Li Sien-nien, 
vicepremier al Consiliului de Stat. 
Cijan Lin-ciji, ministrul industriei 
cărbunelui, Lin Hai-iun, ministru 
ad-interim al comerțului exterior, 
Van Bin-nan, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și- alte 
persoane oficiale, precum și Du
mitru Gheorghiu, ambasadorul 
R. P. Române la Pekin.

TIRANA. Agenția A.T.A. relatea
ză că, la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Al
bania, la Tirana a sosit o delegație 
a Partidului Comunist din Indone
zia. Delegația este condusă de An
var Kadir, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Indonezia.

SCURTE ȘTIRI

WASHINGTON. Senatul S.U.A. 
a adoptat cu 79 voturi contra 18 
proiectul de lege privitor la garan
tarea dreptului de vot al cetățeni
lor de culoare, care fusese adoptat 
cu o zi înainte și de Camera Repre
zentanților.

CIUDAD DE MEXICO. Președin
tele Mexicului, Gustavo Diaz Or
daz, a autorizat deschiderea credi
telor necesare pentru începerea 
construcțiilor destinate jocurilor o- 
limpice din 1968. Sumele alocate

Londra

Neliniști provocate 
de situația 
lirei sterline

LONDRA 5 (Agerpres). — Pri
mul ministru britanic, Harold, 
Wilson, a dat joi asigurări în Ca
mera Comunelor că guvernul nu 
intenționează să procedeze la o 
devalorizare a lirei sterline. El a 
fost obligat să facă aceste preci
zări la cererea unor deputați la
buriști, neliniștiți de afirmațiile 
care se făceau în cercurile finan
ciare britanice privind o posibi
litate a devalorizării lirei.

In legătură cu situația precară a 
finanțelor britanice preta britanică 
de joi publică numeroase comen
tarii.

„TIMES’ este de părere că peri
colul unei devalorizări a lirei sterli
ne este mai mare în prezent decît 
în noiembrie anul trecut.

„THE GUARDIAN" declară că 
„lira nu va putea fi salvată decît 
prinfr-o restabilire a încrederii străi
nătății în ea. Aceasta depinde de 
dovezile care vor fi furnizate în le
gătură cu stabilitatea noastră econo
mică, în special în domeniul pretu
rilor și salariilor, precum și în pri- 
vinfa expansiunii exporturilor".

„THE SUN" arată că cercurile mi
nisteriale acuză City-ul (centrul ma
rii finanfe britanice) că a răspîndit 
în mod deliberat zvonuri asupra 
situației economice și asupra viito
rului lirei sterline, urmărind în felul 
acesfa să facă greutăți guvernului 
laburist și totodată pentru a crea 
impresia că acest guvern ar fi inca
pabil să conducă.

„FINANCIAL TIMES’ scrie că 
viitorul lirei sterline va fi hofărtt 
mai degrabă în Statele Unite decîf 
la Londra.

„BUSINESS DAILY" amintește la 
rîndul său că „Washington-ul a da* 
asigurări ministrului de finanțe bri
tanic, James Callaghan, în luna a- 
prilie, că dacă va fi nevoie va spri
jini lira britanică așa cum a făcut 
de altfel și în luna noiembrie anul 
trecut".

Tratativele dintre Grecia și Turcia 
in problema cipriotă vor continua

declară ministrul
ISTANBUL 5 (Agerpres).—Luînd 

cuvîntul în cadrul unei conferințe 
de presă ținute miercuri la Istan
bul, ministrul de externe al Turciei, 
Hasan Isîk, a declarat că Grecia 
și Turcia au căzut de acord să con
tinue tratativele în vederea găsirii 
unei soluții acceptabile în proble
ma cipriotă. Isîk a precizat că în 
timpul recentei întrevederi pe 
care a avut-o cu citeva zile în 
urmă la Atena cu ministrul de ex
terne al Greciei, G. Melas, s-a 
convenit ca aceste tratative să fie 
întrerupte doar temporar pînă la

Intensificarea măsurilor 
represive în Venezuela

CARACAS 5 (Agerpres). — In 
ultima vreme autoritățile venezue- 
lene au intensificat măsurile re
presive atît în capitală cît și în 
orașele de provincie. După cum 
anunță agenția Prensa Latina pînă 
în prezent au fost arestate nume
roase persoane in rîndul cărora se 
află reprezentanți ai vieții pu- 

ice.
Partidul „Avangarda populară 

națională" a dat publicității o de
clarație în care protestează cu 
energie împotriva arestării ilegale 
a directorului săptămînalului „Que 
pasa en Venezuela", Orlando 
Arajo. Comitetul Universității din 
Caracas a adresat, de aseme
nea, guvernului o declarație în 
care demască acțiunile arbitrare 
ale poliției.

nu vor fi cunoscute decît după ce 
Ministerul Lucrărilor Publice va fi 
pus la punct bugetele destinate fie
cărei construcții. Mai multe din a- 
cestea vor trebui să fie terminate 
anul acesta, altele în 1966 și res- 
lul în 1967.

BLANTYRE. împăratul Etiopiei, 
Haile Selassie I, și-a încheiat

miercuri vizita făcută în Malawi, 
în cursul căreia a avut întreve
deri cu primul ministru Hastings 
Banda și cu alti lideri ai guvernu
lui malawian. Haile Selassie a so
sit în seara aceleiași zile în Ke
nya.

DELHI. Potrivit relatărilor agen
ției „Press Trust of India", joi a 
început la Calcutta greva generală 
declarată în semn de protest împo
triva hotărîrii companiei engleze 
de a majora tarifele de transport

La Hiroșima după 20 de ani
HIROȘIMA 5 (Agerpres). — Mii 

de reprezentanți ai participanților 
la marșurile păcii din Japonia — 
muncitori, țărani, funcționari, re
prezentanți ai organizațiilor de ti
neret și de femei din Hokkaido, 
Kiusiu, Sikoku, din regiunile Kan- 
to, Tohoku și Kansay — au sosit 
joi la Hiroșima pentru a participa 
la festivitățile ce vor avea loc la 6 
august, cu prilejul împlinirii a 20 
de ani de la bombardamentul ato
mic asupra acestei localități. Mar
șurile păcii s-au desfășurat sub 
lozincile încetării agresiunii S.U.A. 
în Vietnam, -împotriva bombelor a- 
tomice și cu hidrogen, pentru eva
cuarea bazel.or americane de pe te
ritoriul Japoniei, pentru pace, îm
potriva războiului și a pericolului 
atragerii Japoniei în războiul din 
Vietnam.

La Hiroșima a avut loc joi un 
mare miting la care au luat parte 
locuitori ai Hiroșimei și participan
ts la marșurile păcii. Luînd cuvîn
tul, secretarul general al Parti
dului Socialist din Japonia, Na

Sub acest monument se păstrează o listă conținind numele celor peste
200 000 de victime ale bombardamentului atomic de ia Hiroșima

de externe turc
soluționarea crizei de guvern din 
Grecia.

NEW YORK 5 (Agerpres).—Con
siliul de Securitate și-a reluat as
tăzi după-amiază dezbaterile în le
gătură cu situația din Cipru. Se știe 
că ședințele consiliului de țin !a 
cererea Turciei și a Ciprului. Se 
anunță că membrii nepermanenți 
ai Consiliului de Securitate — Bo
livia, Coasta de Fildeș, Iordania, 
Malayezia, Olanda și Uruguay — 
au ținut miercuri o reuniune pen
tru a pregăti un proiect de rezolu
ție în problema cipriotă.

Primirea de către 
președintele C.C. al P.C.
Chinez a delegației P.C. 
din Indonezia

PEKIN 5 (Agerpres). — Agen
ția China Nouă anunță că la 5 au
gust Mao Tze-duri, președintele Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Chinez, a primit delegația 
Partidului Comunist din Indonezia, 
condusă de D. N. Aidit, președin
tele Comitetului Central al P.C. din 
Indonezia, cu care a avut o convor
bire cordială. Au fost de față Liu 
Șao-ți și Ciu En-lai, vicepreședinți 
ai C.C. al P.C. Chinez, Den Siao- 
pin, secretar general al C.C. al P.C. 
Chinez, și alți conducători ai P.C. 
Chinez.

la tramvaie. După declanșarea gre
vei, transportul in comun cu tram
vaiele a fost complet paralizat. 
Magazinele și piețele au fost în
chise. Numeroase întreprinderi in
dustriale și-au încetat activitatea.

MANAGUA. în primele 12 ore 
ale zilei de miercuri în Nicaragua 
s-au semnalat 54 de cutremure de 
pămînt. Primele informații nu sem
nalează victime, însă vorbesc des
pre importante pagube materiale, 
în mai multe localități din depar
tamentele Managua și Masaya, 
unde aceste cutremure s-au făcut 
simțite mai puternic, populația cu
prinsă de panică a ieșit în stradă 
pentru a nu fi surprinsă sub dărî- 
măturile caselor.

ROMA. La Roma a fost dat pu
blicității un comunicat în care se 
arată că președintele Republicii 
Italia, Giuseppe Saragat, va face 
între 10 și 23 septembrie o vizită 
oficială în Brazilia, Uruguay, Ar
gentina, Chile, Peru și Venezuela, 
în cursul călătoriei sale președin
tele Italiei va fi însoțit de minis
trul afacerilor externe, Amintore 
Fanfani. 

rita, a declarat, referindu-se la pro
blema vietnameză, că ea trebuie 
să fie rezolvată de poporul viet
namez însuși. S.U.A., a spus el, tre
buie să înceteze folosirea teritoriu
lui japonez pentru desfășurarea 
războiului în Vietnam. Narita a 
criticat guvernul japonez, care 
sprijină politica S.U.A. în această 
regiune a lumii.

La miting au luat cuvîntul, de a ■ 
semenea, reprezentanți ai Const? 
liului General al Sindicatelor din 
Japonia, ai Congresului național 
pentru interzicerea armei nuclea
re. reprezentanți ai clerului. Vor
bitorii au chemat poporul japo
nez și forțele iubitoare de pace 
din lume să lupte pentru apărarea 
păcii, să se ridice împotriva agre
siunii S.U.A. în Vietnam, au cerut 
evacuarea tuturor bazelor militare 
americane de pe teritoriul japo
nez și retrocedarea Okinawei că
tre Japonia.

A fost adoptat în unanimitate un 
mesaj în care se cere încetarea i- 
mediată a războiului din Vietnam.

440 martori
dintre care 100 profesori 

la procesul 
studenților din Lisabona

Din Lisabona agenfia France 
Presse a transmis amănunte în 
legăfură cu procesul a 31 de e- 
levi și studenfi acuzafi de „ac
tivități subversive”. Procesul, 
care a intrat în faza dezbateri
lor, a început la 12 iulie în fața 
Tribunalului din Lisabona pentru 
delicte politice.

Printre acuzafi, care au între 
16 și 25 de ani, se află și cinci 
fete. Acuzafi de „comunism" și 
de „conspirafie", ei au afirmat 
că au dus în calitate de condu
cători de asociafii sfudenfeșfi 
sau ca simpatizanji, lupfa pentru 
autonomia acestor asociafii și 
pentru revendicări în legătură 
cu învăfămîntul. 440 de martori 
ai apărării, dintre care 100 de 
profesori, s-au perindat la bară. 
Un singur martor al acuzării s-a 
prezentat, iar acesta era un a- 
gent al polifiei politice (P.I.D.E.). 
Unii din acuzafi au afirmat că 
au fost bătufi în timpul deten
țiunii, Unul din martori, psihiatru 
de renume, a făcut o expunere 
asupra torturii prin privare de 
somn impusă definufilor. Joe 
Nordmann, de la Baroul din Pa
ris, delegat de Asociafia Inter
națională a Juriștilor Democrafi, 
și care fusese admis de tribunal 
ca observator, a fost „rugat" să 
părăsească Portugalia deoarece 
s-a întrefinut cu unii din acu
zafi.

Fotografia unul obiect zburălc 
neidentifțcat luată în timpul nop 
ții de un fotograf amator în noi 

dul statului Texas
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