
I Biblioteca Centrală
Rf- >nală

H u nedoara-Deva

Organ al Comitetului Central al P.M.R.

Utilaje peste plan

(Foto :
Gh. Vlnțttâ)

4 PAGINI

combustibilEconomii de

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA!

inteia
Anul XXXII Nr. 5964 Joi 25 iulie 1963

Construcțiile școlare

nn,@
A mai rămas relativ puțin timp 

pînă la începerea noului an șco
lar. Una dintre problemele prin
cipale aje pregătirii deschide
rii lui este terminarea la timp și 
darea în completă folosință a con
strucțiilor școlare. Perioada ime
diat următoare este hotărîtoare 
pentru ca cele circa 4 500 de săli 
noi de clasă care se construiesc în

fonduri centrale sau prin contribuție 
poată fi puse la dispoziția elevilor încă

Hala compre- 
soarelor a Fabri
cii de oxigen de 
la Uzina de fire 
și fibre sintetice 
din Săvinești.

acest an din 
voluntară să , _______ . ______ .
din prima zi de școală.

Care este stadiul lucrărilor pe șantierele construc
țiilor școlare ? în regiunile Argeș, Oltenia, în orașul 
Constanța și în alte părți, organele locale de partid 
și dc stat, întreprinderile de construcții au luat mă
suri pentru asigurarea unui ritm de muncă susținut 
pe șantiere și astfel, pînă la 30 iunie a.c., au fost ter
minate numeroase săli de clasă planificate a se con
strui în acest an. într-un stadiu avansat se află, 
bunăoară, lucrările la școlile cu 16 săli de clasă din 
Cluj, Gherla, Huedin și la trei școli cu 24 săli de clasă 
din București.

Cum au fost obținute aceste rezultate ? în primul 
rînd prin aceea că sfaturile populare s-au preocupat 
temeinic de stabilirea și avizarea locului de amplasare 
a construcțiilor, de asigurarea documentației tehnice 
și a materialelor de construcție. Comitetele regionale, 
raionale și orășenești de partid au îndrumat sfaturile 
populare și pe constructori, cu prilejul unor analize 
periodice, indicînd măsurile operative necesare pen
tru darea în folosință a lucrărilor la termenele stabi
lite și respectarea indicilor de calitate.

Dar ritmul șl stadiul construcții
lor școlare nu sînt satisfăcătoare pe 
toate șantierele, ca de pildă, la 
Huși, regiunea Iași, Țibucani, regiu
nea Bacău, Dumbrăveni, regiunea 
Suceava, orașul Oradea, unde lucră
rile au început cu întîrziere și s-a 
pierdut un timp prețios care se recu
perează greu. în alte locuri, ritmul 
încet de muncă se datorește organi
zării defectuoase a șantierelor. Ast
fel, pentru lucrările de construcții 
școlare din. raioanele Videle și Tr. 
Măgurele, regiunea București, raio
nul Cislău din regiunea Ploiești ș.a. 
după ce aprobarea documentației a 
fost mult tărăgănată, nu s-au luat 
măsuri eficiente pentru aproviziona
rea șantierelor cu toate materialele 
de construcție necesare. Alteori 
termenele de dare în folosință au 
fost greșit stabilite încă de la înce
putul lucrărilor. Se pune pe drept 
cuvînt întrebarea: de ce în contrac
tele încheiate cu trusturile regionale 
de construcții locale pentru școlile 
din Gura Humorului, regiunea Su
ceava, Codăești, regiunea Iași, s-au 
fixat termene de dare în folosință 
după începerea anului școlar ?

In toate regiunile există condiții

în prima jumătate a anului, con
structorii de mașini au realizat 
peste plan numeroase utilaje pentru 
industria extractivă. Pentru exploa
tările miniere au fost produse în 
plus aproape 750 tone de diferite 
instalații. Printre acestea se numără 
compresoare, perforatoare pneuma
tice, instalații de încărcat, vagonețl 
de mină și alte mașini moderne de 
mare productivitate. Numai exploa
tările miniere din marele bazin car
bonifer al Văii Jiului au fost do
tate în această perioadă cu utilaje 
și mașini în valoare de circa 50 mi
lioane lei. Pentru «chelele petroliere 
au fost realizate peste plan 6 insta
lații complete de foraj pentru adîn- 
cimi medii și mari, 13 turbine de 
foraj etc. Metalurgiștii de la Uzinele 
de utilaj petrolier din Tîrgoviște au 
produs în plus instalații pentru in
tervenții la sonde, racorduri specia
le, vane șl . numeroase piese de 
schimb. în același timp, constructo
rii de utilaj petrolier au adus noi 
îmbunătățiri produselor lor. Instala
ția de foraj 4 LD, de exemplu, a fost 
echipată cu o serie de dispozitive 
care ușurează munca sondorilor și 
o fac mal productivă. Turla și sche
letul metalic au fost reproiectate, 
realizîndu-se astfel o economie de 
circa 1,5 tone metal la fiecare insta
lație. (Agerpres)

Mecanicii și fochiștii 
Depoului C. F. R. Bucu
rești Triaj, antrenați în 
întrecerea socialistă, au 
economisit de la începutul 
anului 3 610 tone de com
bustibil convențional. In 
aceeași perioadă au fost 
remorcate 1 230 de trenuri 
cu un supratonaj însu- 
mînd peste 255 500

tone. Numai mecanicul Ion 
Ivancea, cu brigada sa, a 
obținut o economie de 33 
tone combustibil într-o 
lună, cantitate suficientă 
pentru a se putea remor
ca 7 trenuri, dus-întors, 
pe distanța București—Fe
tești. (De la C. Zaharia, 
coresp. voluntar).

Lucrări de modernizare și mecanizare 
în fabricile de zahăr

studenților

în fabricile ds zahăr din țară se 
fac ultimele pregătiți în vederea 
prelucrării în condiții optime a sfe
clei de zahăr din recolta acestui an. 
Sînt în curs de terminare lucrările 
de modernizare a Fabricii de zahăr 
din Tg. Mureș, a cărei capacitate de 
producție va spori de la 1 350 tone 
în 24 de ore, la 3 000 tone, devenind

Noua școală cu 24 de clase de pe strada Nițu Vasile din Capitală. (Foto : M. Cioc)
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ca rămînerile în 
urmă să fie recuperate. Dar pentru realizarea acestei 
cerințe e necesar să fie luate măsurile cele mai ope
rative pentru buna organizare a șantierelor, aprovi
zionarea lor cu materialele cerute de mersul lucrări
lor, repartizarea rațională a utilajelor și a forței de 
muncă. Organizațiile de partid, constructorii sînt 
chemați să ia toate măsurile pentru scurtarea timpu
lui de execuție, respectarea cu strictețe a termenului 
de daie în folosință stabilit. în acest scop, este foarte 
util să se extindă experiența înaintată a constructo
rilor. Grăbirea ritmului de construire a școlilor nu 
trebuie să dăuneze calității lucrărilor. Organele teh
nice de specialitate au datoria să supravegheze atît 
ritmul, cît și calitatea lucrărilor, sesizînd la timp de
ficiențele ivite și combătînd de cîte ori e nevoie mun
ca de mîntuială.

.1 termina la timp și în bune condiții construcțiile 
școlare este o sarcină de mare importanță a construc
torilor, care sînt chemați să contribuie la asigurarea 
unor condiții tot mai bune de învățătură tineretului 
patriei noastre.

Ș

în regiunea Oltenia 
»-a terminat secerișul

CRAIOVA (coresp. „Scîn- 
teii"). — Ieri au fost recoltate 
ultimele suprafețe cultivate cu 
grîu în raioanele Oltețu, Gi- 
lort, Strehaia, Tr. Severin și 
altele situate în nordul regiu
nii. Secerișul păroaselor în re
giunea Oltenia a luat astfel 
sfîrșit. In prezent se lucrează 
intens la treieriș. Recolta a 
fost treierată de pe o suprafa
ță de peste 279 000 ha, ceea ce 
reprezintă aproape 70 la sută 
din suprafața cultivată în a- 
cest an. In raioanele Calafat,

Corabia, Segarcea și Băilești 
treierișul se apropie de sfîrșit.

Raioane fruntașe

însămînțări în miriște

la recoltat
Folosind tractoarele și com

binele la întreaga lor capacita
te, G.A.S. din regiunea Argeș 
au terminat recoltarea griului. 
Acum o mare parte din mași
nile agricole lucrează în gos
podăriile colective. Raionul 
Drăgănești Olt, a terminat 
complet recoltarea griului, iar 
în raioanele Drăgășani, Slati
na, Găești și Costești s-au se
cerat păioasele de pe mai mult 
de 97 la sută din suprafața 
cultivată.

GALAȚI (coresp. „Scînteii"). 
—- Raioanele cu suprafețele 
cele mai mari din regiunea 
Galați — Făurei, Brăila și 
Galați, au terminat complet 
secerișul. Colectiviștii din raio
nul Făurei au terminat și tre
ieratul griului și al secarei de 
pe cele 34 135 ha care au fost 
cultivate în acest an. Totodată, 
mecanizatorii și colectiviștii 
însămînțează culturi furajere 
în miriște. Datorită bunei or
ganizări a muncii și folosirii 
judicioase a zilei de lucru, au 
fost semănate peste 11 500 ha 
cu porumb pentru furaj.

astfel cea mai mare unitate de acest 
gen din țară.

Colectivele de muncitori ale fabri
cilor din Banat, Chitila, Giurgiu, Ol- 
tenia-Podari au terminat de veri
ficat ultimele instalații. La fa
bricile din Giurgiu și Banat au fost 
montate noi instalații de mare pro
ductivitate pentru descărcarea hi
draulică a sfeclei. Tot la Giurgiu 
este în curs de mecanizare opera
țiunea de stivuite a sacilor în ma
gazii. Lucrări de modernizare și me
canizare s-au executat și la alte fa
brici. Pentru ridicarea continuă a ca
lității zahărului s-au adus importan
te îmbunătățiri procesului tehnologic 
de prelucrare a sfeclei la fabricile 
din Giurgiu, Oitenia-Podari și Sas- 
cut. Prin îmbunătățirile aduse, capa
citatea de producție a acestor fa
brici va crește cu circa 10 la sută.

în vederea asigurării unor condi
ții bune de depozitare a zahărului, 
la fabricile din Tg. Mureș, Oitenia- 
Podari și Bod s-au construit trei 
mari silozuri cu o capacitate de 
20 000 de tone fiecare.

(Agerpres)
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Aproape 20 000 de discuri 
vîndute pe litoral

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). 
Magazinele de pe litoral in care 
vinci discuri muzicale sînt vizitate 
aceste zile de sute de vizitatori,
magazinul „Muzica" din Constanța s-au 
vîndut într-o singură zi peste 200 de 
discuri. Vizitatorii de peste hotare pre
feră muzica populară romînească (in 
treacăt fie spus, numărul discurilor de 
acest gen este cam mic in raport cu ce
rințele). Mult solicitate sînt discurile 
pe care sint imprimate melodii cîntate 
de Angela Moldovan, Ioana Radu, Con
stantin Drăghici și alții, ca și melodiile 
„Perinița" și „Ciocîrlia".

In acest sezon, prin unitățile de spe
cialitate de pe litoral au fost vîndute 
aproape 20 000 de discuri.

In stațiunea balneo climaterică de 
la Olănești. (Foto : R. Costin)
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„Scînteii"). — In
zile, mii de studenți 
diferite facultăți din 
sînt în practica de 
La oțelăria Martin a 
binatului siderurgic
Reșița au venit studenți de 
la facultățile tehnice. Aici 
s-a statornicit o tradiție : 
la sfirșitul fiecărei pe
rioade de practică se e-

laborează o șarjă a stu
denților, adică viitorii in
gineri devin, timp de cî- 
teva ore, prim-topitori, to- 
pitori, turnători etc. Și iată 
că recent tinerii „ofelari" 
au elaborat tradifionala 
șarjă a studenților, înscri
ind cu aceasta pe graficul 
de producție al ofelarilor 
reșițeni cea de-a 2 960-a 
tonă de o/el peste plan.

Cum circulăm ?
CLUJ (coresp. „Scînteii"). — 

De mai bine de două luni și ju
mătate, în raza orașului Cluj a fost 
interzis clacsonatul. De atunci au 
fost întreprinse numeroase acțiuni 
educative, ăl căror scop este cu
noașterea temeinică a normelor de 
circulație de către toți cetățenii. Re
cent au fost tipărite, în tiraj de 
masă, un „educator rutier" și mai 
multe pliante, care explică pe înțe
lesul tuturor regulile de circulație 
pe drumurile publice.

Cu sprijinul comitetelor și comi
siilor de femei au fost prezentate 
în fața părinților și copiilor nume
roase conferințe. în 14 localități 
din regiune s-au organizat, de 
asemenea, concursuri „Cine știe să 
circule, cîștigă", care s-au bucurat 
de o mare popularitate. Pentru pie
toni și conducătorii auto au avut 
loc și prezentări ale unor filme do
cumentare, iar caravana cinemato
grafică a Direcției generale a mili
ției a poposit în multe localități ru
rale. în urma tuturor acestor măsuri 
abaterile de la regulile de circulație 
au scăzut considerabil.

Achiziții 
Ia Biblioteca 

studenților 
din Iași

aces- 
află două 
care în-

Fondul Biblio
tecii centrale u- 
niversitare „Mi
hail Eminescu' 
din Iași s-a îm
bogățit cu noi a- 
chiziții valoroa
se. Printre 
tea se 
lucrări
tregesc colecția 
de „Carte veche 
romînească", 60 
de partituri mu
zicale din ope
rele lui Verdi, 
Rossini și Wag
ner, precum « 
atlase, album?,, 
stampe și alte lu
crări de interes 
științific.

Noi drumuri forestiere
în

Valea 
gul, 
Lotru 
giunea Argeș se constru
iesc anul acesta peste 155 
km de drumuri. Mai mult 
de jumătate din acestea 
sînt aproape gata. Pentru 
grăbirea lucrărilor, șan-

bazinele forestiere 
Dîmboviței, Topolo- 

Cheia-Călimănești, 
și altele din re-

tierele au fost dotate anul 
acesta cu excavatoare, 
concasoare, motocompre- 
soare, perforatoare pneu
matice, autobasculante etc.

în ultimii 
ploatările 
regiunea 
construiți 
drumuri.

ani, în ex- 
forestiere din 

Argeș au fost 
peste 338 km 

(Agerpres)
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oaptea de iulie, in cîmpie, aie vir
tuțile unei cutii de rezonanță. Se 
spune că într-o astfel de noapte se 

aude pînă și răsuflarea pămîntului și urcu
șul tainic al sevei în plante. Mi-am încordat 
auzul, dar n-am deslușit nimic ; nici mă
car suflul ușor al băltărețului, pe care-1 
simțeam strecurîndu-se dinspre Dunăre, 
ațițat de aromele lanurilor coapte. Bă
nuitele voci ale naturii erau acoperite 
de zgomote industriale îndepărtate dar 
statornice. Urmărindu-le, m-am gîndit la 
surpriza pe care ar putea-o pregăti spec
tatorilor brigada artistică de agitație de-a- 
ici, din Goicea Mare. Să înregistreze zgo
motele acestea pe bandă de magnetofon 
(magnetofonul combinei muzicale „Orfeu" 
pe care nu demult au dobîndit-o colectiviș
tii, cîștigători ai întrecerii socialiste din 
raionul Segarcea). Surprinși ar fi spectato
rii să afle, la sfîrșit, că nu în incinta unei 
uzine s-a făcut înregistrarea, ci în plină 
cîmpie, în cuprinsul unei nopți de iulie.

Argintii par încă lanurile și luceferii sînt 
încă bine țintuiți pe boltă. Se aud bătăile 
de inimă ale moto-pompelor revărsînd 
calm șuvoiul răcoritor în arterele de tărînă 
ale grădinii legumicole; se simte înverșu
narea surdă a tractoarelor în miriște; iar 
deodată, ca niște deșteptătoare, la oră fixă, 
se prind în hora de zgomote motoarele ce
lor cinci camioane care se pregătesc să-l 
ducă pe colectiviști spre tarlalele îndepăr
tate. In drumul lor îi vor întîlni pe meca
nizatorii care au tăiat toată noaptea braz
de și urmează acum să predea mașinile ce
lor ce vor tăia țoală ziua spice. începe, în
tre timp, mișcarea zecilor de atelaje în ju
rul șirelor cu miros de fîn răscolit de rouă. 
Către zarea Dunării, la tabăra de vară de 
la Bușlila, vacile qospodăriei se răspîndesc 
la pășunat, leneșe și deprinse cu bornele 
albe ce hotărnicesc locul unde „li se ser
vesc" nutrețuri verzi. Este exact șase di
mineața, oră cînd încep să fie culese roșii
le. Peste patru ceasuri, aceleași femei se 
vor așeza sub' umbrare, pentru a Ie sorta.

Din zori pînă-n zorî, graficul orar al gos
podăriei nu cunoaște pete albe.

Cele mai pline ore ale anului sînt aces
tea de lulle, doldora de aroma și gustul 
atîtor recolte. Gospodăria colectivă se pre
zintă ca o adevărată uzină care lucrează

în plin. Chiar cînd oamenii cîmpului și al 
grădinii se odihnesc, mîini grijulii culeg și 
la miez de noapte recolta, îndărătul unor 
geamuri viu luminate : în aceste 24 de ore, 
de sub aripa de căldură a incubatoarelor, 
ies din găoace, pentru a le da bătaie de 
cap în plus socotitorilor, 1700 de pui. Orele 
de iulie ale „uzinei“ din Goicea Mare sînt 
grele ca spicele.

z//erg la cînip doi oameni. Unul, cel 
v_//f_mai în vîrstă, care se apropie de 40 

de ani, subțirel, cu ochii mici, um
briți de cozoroc, e Dumitru Dinișor, pre
ședintele. Tovarășul său, mai tînăr și 
mai vorbăreț, e inginerul agronom 
Perșinaru. De-abia din martie, de la însă- 
mînțări, se află printre 
goiceni, dai cu felul 
său pătrunzător, apro
piat, a ajuns să-i știe 
mai pe toți. Nu numai 
după nume, ci și 
după porecle, „ceea ce pe la noi e luat 
drept semn de cunoaștere temeinică" — 
cum zice în glumă președintele. Din prima 
zi s-a apropiat Dinișoi de tînărul agronom. 
Dinișor e și el în specialitate: tehnician a- 
gronom. Pînă la colectivizare îi era ciudă 
că în meseria lui nu putea să se desfășoa
re așa cum ar fi vrut, planurile: mari cioc- 
nlndu-se de ogoarele mici.

î-a plăcut la Perșinaru, de la întîiul ocol 
de acomodare pe care l-au dat împreună 
gospodăriei, felul acestuia — apropiat de 
al său — de a privi în perspectivă. I-a 
plăcut și ideea inginerului de a alcătui un 
„jurnal de bord" al mersului producției, pe 
culturi și parcele, în care sînt trecute o su
medenie de date folositoare, începînd cu 
regimul de ploi și perioadele specifice de 
creștere în Goicea, pînă la observații des
pre munca, ideile șl inițiativele brigadie
rilor. Ca apoi, cînd urmează să chibzuiești 
vreo propunere și să fel o hotărîre, să ai 
pe ce.

Au ajuns la brigada a cincea, a lui Dia- 

Scrisori dintr-un raion

conu. Agronomul frămîntă un spic în podul 
palmei, se apleacă asupra unei tulpini; 
președintele urmărește cîntărirea, pune 
parcă într-o doară umărul sub un sac mai 
plin, întreabă cine din echipă stă sus pe 
cutare combină — gesturi și vorbe ca la 
seceriș. Dacă legi însă între ele întrebări
le aruncate ca din. întîmplare, în răstim
puri, și adaugi și cîte un sfat ce pare răz
leț, descoperi că noii sosiți urmăresc ce
va precis: felul cum se aplică astăzi în 
munca brigăzii cele discutate la „operati
va" din ajun. Prin lan, cele trei combine 
se plimbă necontenit; simți cum puntea co
răbiei se îngreunează treptat sub povara 
pîinii adunate, bob cu bob, în saci. După 
chip, vezi că președintelui îi place grija 

mecanizatorilor de a 
tăia tarlaua în rîn- 
duri drepte. Se întoar
ce spre brigadier :

— Păi. vouă vi i-am 
dat pe cei mai buni 

băieți ai noștri. Cum ne liniștim și noi cu 
strînsul, începem construcția la Casa trac
toristului. Le montăm și dușuri acolo... Pe 
cei mai buni vi i-am dat, pe Ștefan Grigore 
și Burnea... ori nu eînt buni ?

— Cum șă nu fie 1 întărește brigadierul, 
neștiind însă unde bate președintele.

— Atunci să nu zici că n-aveți condiții 
să terminați mîine seară — trage Dinișor, 
practic, concluzia. Să intrăm mai repede în 
miriște. Asta-j tot interesul.

Se apropie moale agronomul cu palma 
plină de boabe :

— Parcări mai mare producția la »olul 
acesta...

— Vedem noi și ce zice cîntarul, răspun
de Dinișor chibzuit, din obiceiul său de a 
nu lăsa ca vorba s-o la înaintea faptei.

Dialogul acesta se cere oarecum expli
cat. In gospodărie s-a urmărit o întrece
re, ajunsă acum la potou, între cinci ßoiuri 
de griu: care dintre ele și în ce condiții 
agrotehnice să fie extins în viitor. Iată de 
ce anume spre acest lot experimental și-au 

■ :
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îndreptat mai stăruitor pașii, în zilele sece
rișului, președintele și agronomul. Spre lo
cul unde se concentra, mai stăruitor, noul.

e-aici și pornește firul discuției 
noastre cu brigadierul Diaconu și 
cu Vasile Blagu, secretarul organi

zației de bază din brigada a cincea. Ulti
mul, bărbat volnic, de pălăria căruia s-gu 
prins niște fire de fîn (lucrase cu echipa lui 
la depozitarea furajelor), spune :

— Astea cinci soiuri de grîu noi le-am 
lucrat în trei variante, după felul cum am 
aplicat la ele îngrășămintele. Era o treabă 
serioasă și cerea lucru de calitate. Că 
altfel se compromitea ideea lotului experi
mental. Noi ne-am preocupat să ținem treaz 
simțul de răspundere la toți colectiviștii din 
brigadă. Că degeaba lucrează unii bine 
și alții rău: cum să-ți mai dai atunci sea
ma care e soiul cel mai bun ? Cum să știi 
ceri al omului și ce-i al bobului? Problema 
asta noi am ridicat-o încă o dată într-o a- 
dunare a organizației de bază, ceva îna
inte de epoca întreținerii culturilor. Apoi, 
fiecare comunist, acolo unde lucrează, la 
el în echipă, a primit sarcina să le arate 
lucrul ăsta tuturora. Mai într-o pauză de 
prînz, mai în discuție de la unul la altul. 
Dar cel mai convingător, am zis noi, e cum 

-'te reprezintă exemplul personal: cum lu
crezi tu însuți...

— Plus că era chestie de ambiție: că a- 
nul trecut, din nouă brigăzi de cîmp, noi 
ne-am urcat la locul doi în întrecere. Și 
ne-am pus nădejdea că de ce să nu suim' 
și mai sus în în’receie. adaugă Diaconu, 
zîmbind oltenește.

Succesele colectivului sînt strîns legate 
de felul cum lucrează comuniștii din a- 
ceastă brigadă; de exemplul lor personal, 
însuși faptul că, de vreo jumătate de an 
încoace, brigada are o „inimă" proprie: 
organizația de partid se resimte. Expe
riența înaintată, felul de a lucra al celor 
mai buni, devin mai repede cunoscute și 
însușite. Cînd era în toi prășitul la floarea 
soarelui, s-a observat că echipa lui Ion 
Enea, membru de partid, a știut să poarte, 
mai bine decît celelalte, războiul împotriva 
buruienilor. Organizația de bază a inițiat 
un schimb de experiență la fața locului. Pe 
rînd, toate echipele au fost aduse să vadă

VICTOR VÎNTU

(Continuare în pag. IHa)
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TELEGRAMĂ
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ,

Prim-seoretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

București
Dragă tovarășe Gheorghe Gheorghiu-Dej,
Am primit cù bucurie urările dv. cordiale cu prilejul celei de-a 

70-a aniversări a zilei mele de naștere și aș dori să vă exprim mulțu
mirile mele cele mai bune.

Urările ce mi-au fost transmise le privesc totodată ca o recunoaș
tere a activității neobosite și luptei consecvente desfășurate de Parti
dul Socialist Unit din Germania, de oamenii muncii din Republica De
mocrată Germană și de toate forțele progresiste și patriotice ale poporu
lui german. Ele constituie o expresie a comunității de luptă a partide
lor noastre și a legăturii popoarelor noastre în lupta comună pentru 
nobila cauza a păcii și socialismului.

Oamenii muncii din Republica Democrată Germană și conducerea 
lor marxist-leninistă, Partidul Socialist Unit din Germania, credincios 
învățăturii lui Marx, Engels și Lenin, vor păstra și apăra și în conti
nuare prietenia și unitatea popoarelor socialiste.

WALTER ULBRICHT, 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania, 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane
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Teilte îl aîtlști țz last iei ia uzine.
T

O lume complexă) originală

Din cariera de nisip Cățelu pleacă zilnic 800 de camioane cu balast pentru șantierele bucureștene de con
strucții. (Foto : Agerpres)

Aprovizionarea cu legume 
în regiunea Suceava

SUCEAVA (red. zia
rului „Secera și cioca
nul“). — La începutul 
lunii iulie, în regiunea 
Suceava se manifestau 
deficiențe în domeniul 
aprovizionării cu le
gume. Comitetul re
gional de partid a ana
lizat într-o ședință a- 
ceastă situație, luîn- 
du-se măsuri pentru 
îndreptarea lucrurilor. 
Printre altele, s-a pro
cedat la reeșalonarea 
graficelor de livrare, 
ținînd cont de stadiul 
de dezvoltare a produ
selor, de posibilitățile 
unităților agricole so
cialiste de a preda di
ferite sortimente. Noile 
grafice s-au stabilit pe 
decade, zile și pe 
produse, urmărindu-se 
preluarea cantităților 
contractate și darea lor 
imediată în consum.

O altă măsură impor
tantă a fost aceea de a 
se aduce produse din 
alte regiuni, care au o 
recoltă mai bogată, fo- 
losindu-se atît vagoa
nele C.F.R., cît și cami
oanele.

Dacă înainte aprovi
zionarea rețelei spe
cializate din mediul ur
ban se făcea într-un 
mod care stingherea 
desfacerea, în ultima 
vreme această proble
mă s-a rezolvat în bună 
măsură prin stabilirea

unui orar precis de a- 
provizionare, zilnic în
tre orele 16—20. In res
tul timpului, cei care se 
ocupă de aproviziona
re centralizează de la 
unități comenzile pen
tru produse ce sînt mai 
mult cerute de către 
consumatori. Totodată, 
se urmărește aprovi
zionarea cu priorita
te a centrelor munci
torești miniere și fores
tiere și a gurilor de ex
ploatare. Cu toate a- 
cestea, săptămîna tre
cută cele două chioșcuri 
specializate de la Fra
sin, raionul Gura Hu
morului, nu erau încă 
ritmic aprovizionate. 
Această deficiență a 
fost remediată.

Binevenită a fost și 
măsura de a se urmări 
și centraliza zilnic si
tuația desfacerii legu
melor și fructelor, ca și 
aceea a stocurilor exis
tente. In felul acesta se 
știe oricînd ce mai este 
de făcut. între 12 și 23 
iulie. în regiune s-au 
vîndut prin rețeaua _ 
U.R.C.C., peste 352 to
ne de roșii și peste 174 
tone de cartofi. Numai 
în ziua de 23 iulie, le
gumele și fructele li
vrate consumatorilor 
s-au ridicat la pe'ste 
101 tone.

Trebuie să spunem 
însă că mai sînt unele

deficiențe care trebuie 
lichidate. Este vorba de 
faptul că în timp ce u- 
nele gospodării colec
tive, cum sînt cele din 
preajma Botoșanilor, 
din Bosanci, Ipotești, 
Vlăsinești, Negreni,' Pe- 
tricani-Săveni, respec
tă graficele de livrare 
și dau legume de bună 
calitate, altele cum sînt 
cele din Trestiana și 
Broscăuți-Dorohoi, Pre- 
lipca și Șcheia-Suceava 
întîrzie cu predarea 
produselor. Or, una din 
principalele sarcini în 
momentul de față este 
predarea și livrarea 
eșalonată, potrivit ter
menelor și calității sta
bilite, a producției 
contractate. Mai este 
vorba și de operativi
tatea transporturilor. 
Astfel, în timp ce unele 
vagoane trimise de la 
Fetești au ajuns în re
giunea Suceava în ter
men de două zile, al
tele au ajuns după 4 
zile sau chiar mai tîr- 
ziu.

De asemenea, unități
lor de desfacere din 
regiune li s-a reproșat 
că nu returnează la 
timp ambalajele în care 
au sosit produsele din 
alte regiuni. In ultime
le zile au fost luate mă
suri ca pe viitor acestea 
să fie vehiculate mai 
rapid.

RĂSPUNDEM aiITORIlOR
Viorica Pințoiu — Zimnicea.
Dactilografele care lucrează perma

nent 8 ore pe zi la mașina de scris 
au dreptul la un concediu de odihnă 
de 18 zile lucrătoare pe an.

în cazul secretarelor dactilografe 
care nu îndeplinesc condiția de mai 
sus, dar prestează o muncă nenorma
tă, durata concediului de odihnă poa
te fi stabilită prin contractul colectiv 
de muncă la o durată de cel puțin 15 
zile lucrătoare pe an.

★

Nicolae Răducu — Tr. Severin.
Pentru a se evita aglomerația de la 

biroul-fișier al policlinicii de pe lîngă 
Spitalul orășenesc nr. 2 și de la ca
binetele de consultații, conducerea 
spitalului a luat următoarele măsuri: 
activitatea policlinicii va începe la 
ora 6; în ce privește activitatea cabi
netului de cardiologie, biroul-fișier va 
informa pacienții asupra prezenței 
personalului medical și asupra orelor 
de consultații.

★

Ioniță Constantin — comuna Leor- 
da, raionul Botoșani.

Ne-ați scris că studiați în învăță- 
mîntul mediu seral de cultură gene
rală și vă interesează înlesnirile de 
care puteți beneficia în calitate de 
lucrător al unei gospodării agricole da 
stat.

Elevii care studiază în învățămîn- 
tul seral vor fi programați în schim
buri de producție care să le permită 
frecventarea regulată a cursurilor și 
nu vor presta ore de muncă suplimen
tară în zilele de școală. Pentru pre
gătirea și prezentarea la examenul de 
maturitate se acordă un concediu plă
tit de 30 zile calendaristice, o singură 
dată, în afara concediului de odihnă.

★

Petre Iosifescu — București.
Pentru a se înlătura neajunsurile 

semnalate de dv., la cinematografele 
„Gh. Doja“, „Elena- Pavel“ și altele 
din Capitală s-a introdus sistemul de 
difuzare a biletelor cu tichet alăturat, 
întreprinderea cinematografică de 
stat a orașului București ne informea
ză că acest sistem va fi introdus în 
curînd și la cinematograful „1 Mai“.

Pentru întărirea 
continuă a legăturii 
dintre artist și reali
tatea înconjurătoare, 
s-a statornicit la 
sistemul rodnic al 
țiunilor colective de 
documentare. An 
an, artiștii plastici au 
acordat tot mai multă 
importanță acestui 
sistem de muncă, con
vinși că astfel vor pă
trunde mai bine sen
surile vieții noastre 
noi și vor putea re
flecta tot mai profund 
imensele transformări 
prin care trece țara 
noastră. Anul acesta, 
în vederea unei expo
ziții a tineretului, pro
gramată pentru toam
nă la București, s-au 
organizat mai multe 
grupuri formate din 
tineri artiști, care 
și-au manifestat dorin
ța de a participa la 
această expoziție cu 
lucrări care să cuprin
dă aspecte cît mai va
riate și semnificative 
ale construcției socia
lismului în patria 
noastră.

Despre Onești-Bor- 
zești auzisem, citisem 
și văzusem multe ima
gini în filme sau în 
paginile presei. Dar 
deosebirea dintre ima
ginea pe care ne-o fă
cusem despre aceste 
locuri și imaginea 
grandioasei realități 
ne-a demonstrat încă 
o dată necesitatea de 
a cunoaște și trăi di
rect — la sursele ei 
cele mai generoase — 
viața nouă din țara 
noastră.

Chiar

noi 
ac-

de

primele . im-

presii ți se întipăresc 
durabil în suflet. I- 
mensele estacade care 
duc sau aduc o uriașă 
cantitate de materii 
prime sau produse fi
nite, printr-un păien
jeniș de coloane, con
strucții și fantastice 
instalații se înșiră de 
la Borzești pînă la O- 
nești, pe kilometri în
tregi.

Și construcția aces
tei realități socialiste 
continuă.

întregul complex ci
tadin, luminos, plin de 
peluze cu iarbă și 
flori, exprimă grija 
nețărmurită a parti
dului nostru pentru a 
crea condiții tot mai 
bune de 
muncă.

Am fost 
mentare în 
giuni ale țării și ne-am 
străduit să oglindim 
realizările de pe mul
te șantiere, întreprin
deri sau gospodării 
colective. Am lucrat 
la șantierul naval 
Galați, pe ogoarele co
lectivelor dobrogene, 
în regiunea Suceava, 
pe șantierul Combina
tului pentru prelucra
rea lemnului de la Pi
tești. Și ne-am obiș
nuit ca munca noastră 
să fie tot mai mult în
țeleasă și apreciată de 
cei în mijlocul cărora 
lucrăm ; de aceea nu 
ne-a surprins bună
voința și interesul cu 
care am fost primiți la 
Onești.

Am găsit acolo un 
oraș tipic de construc
tori ai socialismului, 
tineri în cea mai mare

viață și

în docu- 
multe re-

parte, majoritatea cu 
studii și calificare su
perioară, așa cum cere 
o industrie modernă. 
Am căutat să-i cu
noaștem cît mai bine, 
cu mulți dintre ei 
ne-am împrietenit și 
am avut discuții pe 
marginea muncii și 
preocupărilor noastre. 
Nu rare erau cazurile 
cînd muncitori de la 
diverse secții veneau 
să ne invite să dese
năm și secția lor, ară- 
tîndu-ne elocvent cît 
de numeroși sînt la ei 
lucrătorii fruntași și 
cît de interesantă e 
activitatea lor.

Problema principală 
era să redăm specifi
cul acestui peisaj 
nou, 
tea lui și 
oamenilor care îl în
suflețeau. Vom putea 
face și pe alții, care 
nu au văzut aceste 
locuri, să se împărtă
șească din emoția noa
stră ? E năzuința care 
ne frămîntă. Oamenii 
Oneștiului ne așteaptă 
să ne reîntoarcem în 
toamnă cu expoziția 
pe care am promis că 
o vom deschide în 
luna octombrie, în o- 
rașul lor.

Dorim să realizăm 
lucrări care să expri
me cît mai sincer și e- 
moționant viața și nă
zuințele oamenilor pe 
care i-am cunoscut ; 
lucrări care să se 
bucure de înțelegerea 
și aprecierea acelora 
care ne-au fost mo
dele.

acestui 
monumentalita- 

caracterul

C-TIN PLĂCINTĂ

Sînt unui dintre numeroșii artiști 
care se piegătesc, printr-o intensă 
documentare, pentru Expoziția Ti
neretului.

îmi place să lucrez în uzine, mă 
interesează cum trăiesc oamenii o- 
rașului nostru. în anii trecuți am 
mers 
giuni 
pecte 
vieții 
cercînd să le reflect în lucrările 
mele de grafică. Anul acesta m-am 
hotărî) să-mi îndrept atenția către 
viața oamenilor din uzinele Bucu
reștilor

I-am urmărit îndeaproape, am 
căutat să relev atitudini și sensuri 
de viață caracteristice, să cuprind 
cît mai multe din această ambian
ță, capabilă să deștepte ecouri 
puternice în mintea unui artist. La 
„Grivița Roșie“ ca și în alte uzine, 
am văzut foarte mulți oameni ti
neri, chipuri interesante, de o mare 
plasticitate. Hainele de lucru îm
bracă acești oameni în forme ex
presive, parcă făcute pentru un 
desen în linii ample. Culorile lor, 
în generai cenușii, îmi sugerează o 
materie grafică foarte nuanțată, 
încadrată de contururi care să o 
pună dinamic în valoarb. Mă im
presionează combinația de ritmuri 
pe care o alcătuiesc formele și 
mișcările mașinilor și ale oameni
lor. Formele cilindrilor uriași din 
cazangerie, cele ale macaralelor 
dau naștere unui decor măreț în 
care domină o geometrie bazată 
pe cercuri și drepte. între aceste 
elemente rigid geometrice, mișcate 
într-o ritmică lentă sau sacadată, 
omul aduce o mlădiere și mișcările 
lui, în aparență în contratimp cu 
ale mașinilor, se îmbină cu ale 
acestora, îmbrățlșîndu-le parcă, 
transformînd contrastul dintre el și 
ele într-o armonie din care nu 
lipsesc nici forța, nici grația. Mă 
las pătruns, de asemenea, de zgo
motele uzinei, pe care vreau să le 
exprim plastic ascultîndu-le

în documentare în diierite re
diu tară, unde am întîlnit as- 
mteresante ale transformării 
și conștiinței oamenilor, în-

ca pe
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niște semnale sonore ce punctează 
ritmurile de care am vorbit. încerc 
să asociez țîșnirilb repetate ale 
luminilor aparatelor de sudat cu 
sunetele intense ale ciocanelor 

■ care izbesc în cilindrii de metal. Se 
aud zgomote, gonguri, clopote 
mici, sciîșnirile macaralelor, sune
te subțiri, sunete grave și voci ca 
de tunet, înspăimîntătoarei Aceste 
lucruri vreau să fie și elb su
gerate în compozițiile mele.

Un alt element care m-a impre
sionat este limbajul de gesturi 
al oamenilor. în special cînd se 
adtesează macaragiului, 
ales muncitorii 
au gesturi de o 
vitate, subliniată 
sivitatea proprie mîinilor care lu
crează de mult. Incercînd să dese
nez un grup de oameni care sileau 
o piesă enormă, legată de lanțuri
le macaralei, să intre într-un cup
tor al forjei, m-am oprit și am stat 
îndelung să urmăresc gesturile 
unuia dintre ei. care conducea o- 
perația și care, fără să se uite la 
macaragiu, îi arăta cu mina ce 
trebuie să facă. Avea, aș putea 
spune, o gestică de ritual.

într-una din compozițiile 
încerc să regăsesc 
mantelor de pauză 
mineții.

Oamenii mănîncă 
cocoțați pe cazane 
jurul unor mese lungi, pe cîte unul 
îl aflu în concavitatea unei piese. 
Observ cum, iără să vrea, oamenii 
improvizează cîte o natură statică 
pe care, în atelierul tău, n-ai pu
tea să o organizezi — i-ar lipsi o- 
riginalitatea autenticitatea. în 
pauză, pe la fiecare secție, trece o 
femeie care împarte ..Scînteia". 
Oamenii citesc grupați în jurul 
mesei pe 
sticla. în mintea 
nea femeii 
partă ziarul se asociază cu imagi
nea celor ce răspîndeau presa ile
gală și începe să se schițeze ideea 
unei compoziții mai complexe, mai 
vaste decît scena la care asist. 
Trebuie să merg și dincolo de uzi
nă, să văd și să-mi imaginez cum 
trăiesc oamenii de aici, să-i regă
sesc în sălile de spectacol, de 
sport, pe străzi. înainte de înche
garea definitivă a compozițiilor, 
îmi propun să realizez 
de studii de portrete și, 
sene despre o locuință

Privind îndeaproape 
desenînd la fata locului, descoperi 
că viața oamenilor de aici for
mează un material tematic deose
bit: do complex și surprinzător de 
original, tn multe din aspectele 
sale. Lucrul în uzină îl socotesc nu 
o documentare ocazională, cerută 
de o tmpiejurare precis fixată în 
timp, ci o necesitate izvorînd din- 
tr-o preocupare permanentă.

mai 
rara 
și de

și mai 
vîrstnici, 
expresi- 

exp re-

mele
atmosfera mo
dln timpul di-

și citesc. Stau 
sau grupați în

care stau farfuria, 
mea imagi- 

care continuă să îm-

și o serie 
porte, do- 
nouă.

lucrurile

OCT. GRIGORESCU
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IRJERRE ALE PRODUCțlEI

Corespondentul nostru pentru regiunea Galați, Victor Deleanu, s-a adresat 
unor eadre de conducere din întreprinderile industriale ale orașului Brăila, solicitîn- 
du-le să ne vorbească în cadrul rubricii „Tribuna experienței înaintate în ridicarea 
productivității muncii", lată ce ne-a relatat : ' ■

La întrebarea 
„Ce ne puteți spu
ne în legătură cu 
modul în care în 
primul semestru 
al acestui an ați 
reușit să vă situați pe un loc de 
frunte în întrecerea dintre șantiere
le navale din țară?“, tovarășul ing. 
Constantin Dumitrache, directorul 
șantierului, ne-a răspuns următoa
rele :

în acest răstimp, colectivul șan
tierului naval „1 Mai“-Brăila a lan
sat la apă 40 de vase și a îndepli
nit planul producției globale în pro
porție de 105,5 la sută, iar al pro- 
ducției-marfă în proporție de 1181a 
sută.

Sporirea productivității muncii a 
stat permanent în atenția noastră. 
Căutarea și valorificarea chibzuită, 
cu spirit gospodăresc, a rezervelor 
interne ale producției a constituit la 
noi o preocupare a întregului colec
tiv. Ca urmare, productivitatea mun
cii a sporit cu 1,6 la sută față de 
plan. Pe șantierul nostru s-au ex
tins larg în acest an procedeele teh
nologice moderne. Prin generaliza
rea construcțiilor sudate în locul ce
lor nituite s-a micșorat ciclul de fa
bricație al vaselor cu 30 la sută, 
productivitatea muncii a crescut cu 
20 la sută, iar calitatea lucrărilor s-a 
îmbunătățit. La secția I-a cazange- 
rie, prin perfecționarea tehnologiei 
de fabricație la lucrările de asam
blare a bloc secțiilor și la montarea 
suprastructurii și printr-o mai ra
țională organizare a locurilor de 
muncă s-au obținut peste 11 000 ore 
economii la fiecare șlep de fructe, 
Crăițuirea tablelor prin metoda „arc-

La Șantierul naval 
' „1 Mai"

aer“ a dat posibi
litatea muncito
rilor să sporeas
că productivita
tea muncii la a- 
ceastă operație cu 

15 la sută, nemaivorbind de faptul 
că a fost eliminat zgomotul provo
cat înainte de aparatele pneumatice 
pe care le foloseam.

Ne-am preocupat mal mult în a- 
cest an și de introducerea micii me
canizări. Pe șantier au fost montate 
două macarale turn de 6 tone care 
elimină munca manuală Ia montarea 
plan secțiilor și bloc secțiilor de vas, 
fapt ce a permis să se obțină o pro
ductivitate a muncii la operațiile de 
montaj cu 20 la sută mai mare decît 
înainte. In același timp, au fost me
canizate parțial lansările și ridică
rile de vase prin confecționarea a 5 
trolii acționate electric. Acum la a- 
ceste operații se obține o creștere a 
productivității muncii cu peste 50 la 
sută. Pe șantier au mai fost monta-

— Valorificarea 
stufului, acest aur 
al Deltei, este 
una din activită
țile cele mai 
noi și mai intere
sante din țara 
noastră. Ce ați putea relata cititori
lor noștri despre realizările combi
natului în acest domeniu ?

Ne răspunde tovarășa ing. Dorina 
Săcuiu, șefa serviciului C.T.C. :

— în acest an combinatul nostru 
a depășit cu aproape 5 la sută pla
nul de producție și a realizat peste 
500 000 lei economii. Atenția noas

te o macara de 5 tone pe cala nr. 2 
pentru montarea plan secțiilor și 
bloc secțiilor la navele cu tonaj mic 
și una de 3 tone sub hala de beton 
pentru manipularea pieselor grele în 
timpul confecționării plan secțiilor.

De un real folos este preocuparea 
tehnicienilor și inginerilor noștri 
pentru specializarea muncitorilor pe 
sortimente de produse și pe faze de 
operații. Astăzi avem muncitori spe
cializați în operațiile de confecții, 
asamblare-montare, sudură auto
mată și semiautomată. La atelierele 
de tîmplărie specializăm muncitori 
pentru lucru la mașini și muncitori 
pentru montaj-nave. De asemenea, 
pe grupe mari de produse au fost 
specializați muncitori pentru con
strucții navale, construcții metalice 
și de uz industrial. Calculele econo
mice ne arată că specializarea duce 
la o creștere a productivității mun
cii cu 5 pînă la 10 la sută.

Iată doar cîteva căi folosite pe 
șantierul nostru pentru sporirea pro
ductivității muncii.

pentru creșterea productivității 
muncii.

Am citit în ziar că la întreprin
derea IPROFIL „23 August“ din Tg. 
Mureș s-au obținut în privința cali
tății rezultate frumoase ca urmare 
a perfecționării procesului tehnolo
gic. Trebuie să arătăm că deși în
treprinderea noastră are alt specific, 
îmbunătățirea procesului tehnologic 
a stat și la noi în atenția cadrelor 
tehnice. La aceasta își aduce contri
buția și serviciul de control tehnic 
de calitate. Serviciul C.T.C. a spri
jinit îndeaproape pe muncitori, mai
ștri și ingineri în continua îmbună
tățire a procesului de fabricație.

Este edificator să arătăm că după 
o discuție pe care am avut-o cu 
muncitorii de la atelierul de fierbere 
a celulozei, comunistul Vlad Gugu- 
ianu a venit cu propunerea de a se 
ridica gradul de încărcare a fierbă- 
toarelor cu stuf cu circa 2 tone mai 
mult decît înainte. Propunerea nu 
numai că duce la creșterea produc
tivității muncii, dar s-a dovedit e- 
ficace și în privința îmbunătățirii 
calității materialului fiert. Propuneri 
valoroase au fost făcute și de mun
citorii care lucrează la sortarea și 
albirea celulozei. Una din ele, de 
pildă, se referă la executarea unor 
modificări și completări ale instala

ției în scopul îmbunătățirii și ușu
rării procesului de albire a celulo
zei. Aplicarea ei a permis folosirea 
a 60 la sută din clorul activ, sub 
forma apei de clor la prealbire, ob- 
ținîndu-se în final un grad de alb 
ridicat precum și o reducere a pre
țului de cost al celulozei cu apro
ximativ 15 lei pe tonă.

Colaborarea serviciului nostru cu 
tehnicienii și inginerii de la secțiile 
productive și auxiliare are o mare 
importanță în rezolvarea operativă 
și eficace a problemelor complexe 
pe care le ridică procesul de produc
ție. Discuțiile purtate pentru îmbu
nătățirea calității au scos la iveală 
o serie de probleme tehnice care, 
prin importanța lor, au meritat să 
fie trecute în planul M.T.O. Me
rită a fi relevată propunerea de îm
bunătățire a tehnologiei funcționă
rii instalației de caustilizare, a ingi
nerului S. Munteanu, ca și aceea re
feritoare la mărirea productivității 
cazanelor de regenerare prin micșo
rarea consumului de combustibil, a 
inginerului V. Popa.

întregul nostru colectiv va îm
pleti în continuare preocuparea 
pentru sporirea productivității mun
cii cu grija pentru îmbunătățirea 
mai departe a calității produselor.

La Combinatul 
de celuloza și hirtie

tră a fost și este 
îndreptată spre ri
dicarea prestigiu
lui „mărcii“ fa
bricii. înzestrarea 
întreprinderii cu 
utilaje de înaltă 

tehnicitate a permis obținerea unei 
productivități a muncii sporite. In 
acest sens, experiența altor colec
tive de muncă, răspîndită în coloa
nele ziarului „Scînteia“, ne-a ajutat 
în organizarea și desfășurarea acti
vității noastre. Noi împletim strîns 
lupta pentru calitate cu preocuparea

Pe inginerul 
Pincu Moraru l-am 
solicitat să ne pre
zinte măsurile mai 
importante luate 
în uzină care au dus la creșterea 
productivității muncii.

— Gospodărind cu grijă metalul, 
realizînd consumuri scăzute și apli- 
cînd laminarea la toleranțe minime, 
în acest an am economisit peste 300 
tone de metal. Rezultate bune am 
obținut și în domeniul ridicării pro
ductivității muncii care, în primul 
semestru, a sporit cu 2 la sută pes
te sarcina planificată. Dotarea teh
nică, aplicarea procedeelor avansa
te de lucru, modernizarea mașinilor 
și altele sînt căi sigure de sporire a 
productivității muncii. Dar im
portant este să folosim cît mai 
bine „zestrea“ tehnică — și a- 
ceasta depinde în primul rînd de cei 
care mînuiesc mașinile și agrega
tele. în fiecare uzină, cu cît sînt

La uzina „Laminorul“
mai multe cadre 
cu o temeinică 
pregătire profe
sională, cu atît 
tehnica este mai 

bine utilizată, iar productivitatea 
muncii poate spori continuu.

La noi în uzină, ponderea cea mai 
mare o au secțiile laminoare și tră- 
gătorie. Producem profile pentru in
dustria constructoare de mașini, o- 
țel-beton obișnuit și de mare rezis
tență, cuie, șuruburi, lanț industrial 
și comercial și altele. Ținînd seama 
că în aceste sectoare este nevoie de 
un volum mare de muncă, cadrele 
tehnice din uzină se preocupă cu 
perseverență de mecanizarea șl 
automatizarea unor operațiuni și de 
pregătirea cadrelor calificate de 
muncitori care să lucreze la utila
jele nou instalate. Noi am pornit de 
la ideea că toate îmbunătățirile 
aduse procesului tehnologic nu-și 
vor dovedi pe deplin eficacitatea

fără cadre cu o calificare corespun
zătoare.

Conducerea uzinei împreună cu 
comitetul sindicatului au organizat 
cursuri de calificare și ridicare a ca
lificării pentru muncitori, cît și 
cercuri de îmbogățire a cunoștințe
lor profesionale pentru maiștri și 
ingineri. Cursurile sînt organizate 
pe schimburi și meserii ; lecțiile 
sînt predate de ingineri și tehnicieni 
cu cea mai înaltă calificare. In ca
drul lecțiilor predate, aceștia caută 
să familiarizeze pe muncitori cu 
problemele tehnicii noi existente în 
uzină, pornind de la necesitățile 
producției și, în mod diferențiat, ți
nînd seama de nivelul de calificare 
al muncitorilor care urmează un 
cerc sau altul.

Mulți muncitori care au frecventat 
cu regularitate cursurile de ridicare 
a nivelului profesional au fost pro
movați, după susținerea examenului 
în fața comisiei de încadrare, în 
categorii superioare de calificare. 
Astfel, la secțiile laminoare și tră- 
gătorie au fost promovați ca șefi 
de echipă și prim-laminatorii Cons
tantin Năstase, Anton Manole, Vic
tor Roșea, loan Telehoiu, Dumitru 
Cimpoie, Radu Petcu, Radu Andrei 
și alții.

Cunoștințele dobîndite la cursuri
le de ridicare a calificării i-au aju
tat pe mulți muncitori să-și mate
rializeze în diferite perfecționări 
tehnice ideile lor creatoare. Lamina- 
torul Constantin Năstase a fost pro
movat șef de echipă în brigada I-a 
a laminorului II. Văzînd că lamina
rea oțelului lat este greoaie, barele 
fiind duse manual spre ca ja fini- 
soare, el a propus utilizarea căii cu 
role între trenul pregătitor și fini
sor. în felul acesta productivitatea 
orară la fabricarea unuia din sorti
mentele de oțel laminat a crescut cu 
10 la sută. Lăcătușul Alexandru Vi- 
șinoiu de la atelierul central, ridi- 
cîndu-și calificarea, studiind lite
ratură tehnică de specialitate, a 
contribuit la mecanizarea transpor
tului țaglelor la foarfecă ceea ce, 
pe lîngă ușurarea muncii, a dus la o 
creștere simțitoare a productivității.

Aceste rezultate ne dau imbold de 
a continua acțiunea de ridicare a 
calificării muncitorilor, deoarece 
numai cu oameni bine pregătiți, 
care stăpînesc îndeaproape mașinile 
și procesele tehnologice moderne, ne 
vom putea îndeplini exemplar pla
nul la toți indicatorii și la toate sor
timentele.

Nouă zile dtntrun an : Luceafărul (15; 
17,15; 10,30). Elena din Troia — cinema
scop ; Patria (0; 11,30; 14; 16,30; 10; 21,15), 
Elena Pavel (0; 11,30; 14; 16.30; 19; 21,30 
— grădină 21,15). 1 Mal (9; 11,15; 13,30,
16,15; 18,45; 21,15), Grivlța (8; 10,15; 12,30; 
15; 17,30; 20; 22,30). G. Coșbuc (3,15; 10.30; 
13; 15,30; 18; 20,45). Arenele Libertății
(20,15), Stadionul Giuleștl (20,30). Dragos
te și pălăvrăgeli : Republica (9,30; 11.30; 
14; 16,4p; 19; 21,13), București (9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21), Gh. Doja (10; 12; 15; 17; 
10; 21), Floreasca (11; 16: 18,15; 29,30),
Stadionul Dinamo (20.15). Grădina 13 
Septembrie (20,30). Viață fără chitară : 
I. C. Frimu (10; 12; 14; 16,15; 18,45; 21 — 
grădină 20,30). Podul rupt — cinema
scop : rulează la cinematografele Ma- 
gheru (10; 12; 15; 17; 19; 21), Ștefan cel 
Mare (10; 12; 15: 17; 19; 21), Grădina Pro
gresul (20,30). Mărul discordiei : rulează 
la cinematografele Lumina (de la orele 
10 la orele 14 în continuare ; 16; 18,15; 
20,30), înfrățirea între popoare (16, 18,15; 
20,30), 8 Martie (16; 18; 20). O perlă de 
mamă : rulează la cinematografele 23 
August (10; 12; 15; 17; 19 - grădină 20.15), 
Patinoarul 23 August (21). Divorț italian: 
Tineretului (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
Misterele Parisului — cinemascop : Vic
toria (9,30; 11,30; 13.30; 15,45; 18; 20,30), 
Giulești (9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 18; 20,30), 
Miorița (10,30; 12,30; 14,30; 16,45; 19; 21,15). 
Adorabile și mincinoase : Central (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), C. David (16: 
18,15; 20,30). Program special pentru co- 

13 Septembrie (10). Estrada, estra- 
13 Septembrie (11,30; 14,30; 16,30; 

■' .7n;
grădină 20,30), M. Eminescu (16;

Hoața de 
rulează la

Pii 
da 
18,30; 20,30),’Alex. Sahia (16; 12; 15;19 . - - ----- - -
18,15, 20,30). Șapte dădace - 
la circ — Sport nr. 3/1963 : ______
cinematograful Timpuri Noi de la ore
le 10 la orele 21 în continuare. Noua 
prietenă a tatii : rulează la cinemato
grafele Maxim Gorki (16.15, 18,30; 20.45). 
Drumul Serii (16, 18.15; 20,30). Rocco și 
frați! săi — ambele serii : Cultural (10; 
16, 19,30), Grădina 8 Martie (20,30). Cum. 
pără-ți un baion : rulează la cinemato
graful Alex. Popov de la orele 9,30 la 
orele 21 în continuare. Tu ești minu
nată : rulează la cinematograful Vasile 
Roaită ((10; 12: 14 — grădină 21). Concer
tul mult visat : rulează la cinematogra
fele V. Roaită (16, 18,30), Arta (16; 18,20 
— grădină 20,30), Libertății (10; 12; 14, 
16,15; 18,30 — grădină 20,30). Lumină de 
iulie : Unirea (16, 18,30 — grădină 20,30), 
Olga Banele (15; 17, 19 — grădină 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 - Jurna
lul televiziunii. 19,15 — Emisiune spor
tivă pentru tineret : Ciclism — trans
misiune de la velodromul Dinamo. 19.45 
— EUGENE DELACROIX. 20,10 — Fil
mul „Poveste sentimentală“. 21,40 — 
Oaspeți străini despre țara noastră. 
22,00 -? Muzică ușoară cu orchestra 
Fips Fleischer din Republica Democrată 
Germană. In încheiere : Buletin de știri, 
buletin meteorologic.

CUM E VREMEA?
Timpul probabil pentru zilele de 26, 27 

și 28 iulie, tu țară : Vremea se menține 
frumoasă șl călduroasă, cu cerul va
riabil, mai mult senin noaptea și dimi
neața. Izolat în vestul și nordul țării vor 
cădea ploi de scurtă durată însoțite de 
descărcări electrice. Vint în general slab. 
Temperatura în creștere ușoară. Mini
mele vor fi cuprinse între 12 și 22 g?ade, 
iar maximele între 27 și 37 de grade. In 
București și pe litoral : Vremea se men
ține frumoasă și călduroasă cu cerul va
riabil. mai mult senin noaptea și dimi
neața. Temperatura în creștere ușoară.
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Noua clădire a P.T.T.R. din orașul Cîmpina (Foto : R. Costin)

Cuba in preajma unei glorioase aniversări

Pe SCUrt DIM TQATÂ ȚARA
2 500 TONE FIER 

VECHI EXPEDIATE O- 
ȚELARIILOR. Lucrăto
rii de la întreprinde
rea de colectare a me
talelor Turnu Severin 
expediază lună de 
lună oțelăriilor canti
tăți însemnate de fier 
vechi. în primul se
mestru al acestui an 
s-au expediat peste 
2 500 tone fier vechi 
colectate din S.M.T.- 
uri, G.A.S.-uri și între
prinderile orașului Tr. 
Severin. (De la Alexan
dru Roată, coresp. vo
luntar).

CONSULTAȚII ȘTIIN
ȚIFICE. Din inițiativa 
Comitetului regional 
de cultură și artă din 
Brașov se organizează 
pentru țăranii colecti
viști consultații științi
fice susținute de către 
cercetători de la Sta
țiunea experimentală 
Stuplnl, în probleme 
privind cultura cerea
lelor și plantelor teh
nice, creșterea anima
lelor, organizarea pro
ducției etc. Aceste 
consultații au loc la 
cîmp, cînd colectiviștii 
sînt în repaus pentru 
masă, sau seara după 
lăsarea lucrului. Pînă

acum s-au tinut ase
menea consultații ști
ințifice în comunele 
Vulcan, Cristian, Ghim- 
bav, Săcele din regiu
nea Brașov, axate mai 
ales pe problemele 
puse de hotărîrea 
Consiliului de Miniștri 
privind sporirea coin
teresării producători
lor în creșterea și în- 
grășarea animalelor.

LA BIBLIOTECA CO
MUNALA. De la bi
blioteca din comu
na Sălciua, raionul 
Cîmpeni, au împru
mutat cărți, în acest 
an, peste 1 100 de ță
rani muncitori. Doohia 
Cioară, înainte analfa
betă, a citit 30 de 
cărți. Pentru populari
zarea cărților, la bi
bliotecă se organizea
ză seri literare, recen
zii, expoziții. In ultima 
vreme s-a bucurat de 
eucces expoziția „Car
tea zootehnică în spri
jinul crescătorilor de 
animale“.

CINEMASCOP LA 
DOMNEȘTI. — Cine
matograful din comu
na Domnești, raionul 
Curtea de Argeș, a fost 
recent dotai cu instala

O R £
(Urmare din pag. I-a)

tarlaua lucrată de ai lui Enea. „Ca 
6ă deprinzi cîte ceva bun, mergi 
de obicei, în vizită la vecini, pe la 
alte gospodării colective. Dar uite 
că mal putem învăța și de la noi 
înșine“. Sau, își amintește secreta
rul, aveam într-o vreme necazuri cu 
frecventa la învățămîntul agrozoo
tehnic. Am pus atunci pe fiecare 
membru și candidat de partid să ia 
în grijă pe cîte unul sau doi 
cursanti : să vină împreună la lec
ții, să discute între ei ce-au învățat. 
Șl șă știți că la noi asta a dat re
zultate.

Stăm de vorbă la ceasul fierbin
te al amiezii. Parcă pentru a ne mai 
răcori, cineva scoate la iveală o fo
tografie... cu zăpadă. Oamenii din 
imagine — printre care îi recunosc 
și pe interlocutori — poartă căciuli 
și cojocele și par a se încălzi la 
coada tîrnăcopului și a lopeții.

— Ce se vede aici, îmi explică 
Vasile Blagu, e cum am pus noi la 
respect Deznățuiul, apa aia din care 
tragem cu pompele la grădină. Vara 
e mielușel de supusă, dar s-o vezi 
primăvara cînd dă dezghețul. Adi
că : s-o fi văzut, că acu’ am poto
lit-o. De cînd ne știm noi în Goicea 
Mare, numai necazuri ne-a făcut 1 
A -sm prin părțile alea vreo sută de 
hectare, pămînt bun de te-apuca 
mila cînd îl zăreai înghițit de apă. 
Mai sînt și niște case pe acolo. Nu 
era anul să nu ia, vorba ceea, apă 
la galoși. Dar să vedeți cum a fost. 
Noi abia ne constituisem organiza
ția de bază și atunci, la discuția 
despre planul de muncă, se ridică 
și Ion Enea cu o propunere, Enea 
ăla despre care v-am povestit cu 
prașila la floarea-soarelui. El, și se 
mai ridică și Dumitru Rapai, zic că 
ei au casele amenințate și că ar fi 
cazul și posibilitatea ca brigada 
noastră să facă un dig. Acuma de 
ce să nu spunem adevărul : unii 
socoteau că nu prea ne-ar ține cu
relele și că ne depășește ca posibi
lități. Dar inițiativa era serioasă 
dacă te qîndeai și la rezultatul eco
nomic. Cît grîu adică, se salvează. 
Ne-am dus cu ea la comitetul de 
partid al gospodăriei, la tovarășii 
din consiliu. Au stat oamenii, au fu
mat, s_au gîndit, cică e acțiune pa- 

ții pentru proiecția fil
melor pe ecran lat.

FRUMUSEȚILE O- 
RAȘULUI MEU. Ce
naclul literar „Hristo 
Botev“ din Brăila a 
organizat recent un 
simpozion literar pe 
tema „Frumusețile o- 
rașului meu“. Cu a- 
cest prilej, mal mulți 
membri ai cenaclului 
au citit din lucrările 
lor în fața unui mare 
număr de oameni ai 
muncii din localitate.

EXPOZIȚIE DE GRA
FICĂ. La Tulcea s-a 
deschis o expoziție de 
grafică contemporană 
organizată de Muzeul 
regional de artă plas
tică Dobrogea, în cola
borare cu Muzeul ra
ional Tulcea. Ea cu
prinde un mare nu
măr de lucrări ale 
unor artiști plastici cu- 
noscuți : Jules Perahim, 
Gh. Ivancenco, Marcel 
Chirnoagă și alții. Mu
zeul regional de artă 
plastică Dobrogea a or
ganizat în regiune și pe 
litoral 7 expoziții de 
grafică, fotografii artis
tice și scenografie, la 
Costinești, Tulcea, în 
portul Constanța, la E- 
forie, Techirghiol.

D c IULIE
triotică și e cazul să mobilizăm forțe 
mai puternice. Am început noi, au 
venit să ne sprijine și colectiviștii 
din brigăzile unu și patru. Aicea, în 
poză, se văd și ei... Uite că propu
nerea organizației noastre s-a do
vedit bună. Avem acuma dig pe a- 
mîndouă părțile, pe vreo trei kilo
metri și nu ne mai doare capul.

Firul acestei discuții avea să-l 
prelungească, ceva mai tîrziu, se
cretarul comitetului de partid, Gheor
ghe Berceanu, un om cu părul sur 
prinzător de alb la vîrsta lui.

— Inițiativa comuniștilor din bri
gada a cincea a avut influență și a- 
Bupra unor planuri de viitor ale gos
podăriei noastre. S-a dovedit că ne 
putem lupta și mai curajos cu na
tura. Lumea e acum convinsă că pu
tem realiza proiectul unui canal de 
vreo doi kilometri desprins din Dez- 
nățui, care să ne ajute la introdu
cerea irigațiilor la culturile de po
rumb și sfeclă. Că aici, pe la noi, 
în aondițiile microclimatului acestei 
zone, sfîntul care a fost pus res
ponsabil cu ploile vădește negli
jențe în serviciu : uită mereu robi
netele închise...

Despre niște „robinete“ lăsate în
chise, de astă dată însă pe pămînt, 
chiar pe malul Deznățuiului, am 
auzit vorbindu-se la brigada legu
micolă.

Cînd vine vorba despre grădina 
lor, de care sînt tare mîndri și îi 
acordă o deosebită atenție, goicenii 
au obiceiul să-și manifeste senti
mentele prin cifre. Dinamica venitu
rilor este, într-adevăr, foarte... dina
mică. 1960: 175 000 lei, 1961: 500 000 
lei, 1962: 1 875 000 lei, 1963: se pre
supune că veniturile vor depăși 
3 000 000. Nu degeaba sa laudă vir
tuțile nutritive ale roșiilor. Roșiile, 
roșiile timpurii mai ales, sînt acelea 
care au vitaminizat atîț de puternic 
veniturile goicenilor.

Pasiunea pentru roșii — ș-o spu
nem în paranteză — a devenit mo
lipsitoare chiar în sînul gospodă
riei. răsfrîngîndu-se și în sectoarele 
vecine Vecini cu grădina sînt în
grijitorii de animale. Intr-o bună zi, 
în timpul lor liber și pentru pro
priul lor consum, ei au început să-și 
încropească niște grădini în minia
tură. Erau pustii și urîte spațiile din

Recepție la ambasada
R. P. D. Coreene

Ambasadorul R.P.D. Coreene în 
R. P. Romînă, Giăn Du Hoan, a 
oferit miercuri seara o recepție în 
cinstea delegației guvernamentale 
coreene, condusă de Țio Doing Sîb, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini, care ne-a vizitat țara și a 
purtat discuții în vederea dezvoltării 
relațiilor economice dintre R. P. 
Romînă și R.P.D. Coreeană.

Au luat parte Gogu Rădulescu, 
ministrul comerțului exterior, E- 
duard Mezincescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, alți 
membri ai conducerii unor ministere 
și cadre de conducere din economie.

în timpul recepției, care s-a des
fășurat într-o atmosferă prieteneas
că, au rostit toasturi ambasadorul 
R.P.D. Coreene, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini al R. P. D. 
Coreene, și ministrul comerțului ex
terior al R. P. Romine.

(Agerpres)

Seară culturală cubană
Institutul romîn pentru relațiile 

culturale cu străinătatea a organi
zat miercuri, la Casa scriitorilor 
„Mihail Sadoveanu" din Capitală, o 
seară culturală cubană, cu ocazia 
celei de-a X-a aniversări a insurec
ției naționale a Cubei. Au partici
pat Octav Livezeanu, vicepreședinte 
al I.R.R.C.S., reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe și Minis
terului învățămîntului, scriitori și 
alți oameni de cultură și artă.

Au fost de față ambasadorul Re
publicii Cuba, Manuel Yepe Menen
dez, și membri ai ambasadei.

Simion Pop, secretar al Uniunii 
scriitorilor din R. P. Romînă, a îm
părtășit impresii din vizita făcută 
în Cuba. Actori ai teatrelor bucu- 
reștene au recitat din poezia cubană 
contemporană și versuri ale poeților 
noștri închinate Cubei. în încheiere 
a fost prezentat un program de 
filme documentare. (Agerpres) 

tre grajduri. De ce n-ar răsări aici 
roșii ? și-au făcut oamenii socoteala. 
Mai ales că se putea aplica și un 
sistem original și gratuit de iriga
ție : apa de ploaie scursă de pe 
streașină grajdurilor. Cei de la ate
lierul de tîmplărie le*au urmat 
exemplul. Pînă și, n-ai crede, socoti
torii, folosind palma de pămînt de 
lîngă sediul gospodăriei, n-au ră
mas nici ei nepăsători la avanta
jele roșiilor din producție proprie, 
proaspăt culese în pauza dintre o 
coloană contabilă și alta.

Cunoscînd pasiunea pentru roșii, 
cu multiplele el fațete, ne va fi 
mai ușor să pricepem povestea pu
țin plăcută a „robinetelor“ închise.

Cu deosebire la grădină, în răs
timpul de coacere a legumelor, tim
pul nu se mai măsoară în zile, ci în 
monedă măruntă : în ore. Ore de 
soare, ore de irigat, ore de iulie... 
S-a observat însă la una dintre e- 
chipe, condusă de Ștefan Criveanu, 
ceva neobișnuit, curios : Intîrzierea 
recoltatului. Și nu în ore, ci în zile. 
Ce se întîmplă acolo ? s-au întrebat 
comuniștii din brigada legumicolă. 
La vreme, organizația de partid a 
brigăzii discutase și luase măsuri 
pentru bunul mers al recoltatului ro
șiilor. Brigadierul Florea Bogatu, tot
odată membru al comitetului de 
partid, a propus să se țină neîntîr- 
ziat o adunare a echipei. Intervenția 
organizației de bază, promptă, ope
rativă, s-a dovedit cît se poate de 
bine venită. Așa dar, ce se întîm- 
plase ? Din neglijența șefului de e- 
chipă, munca nu fusese bine organi
zată. Oamenii gu irosit ore prețioa
se, cînd ar fi trebuit să stea cu 
sapa de-a lungul canalelor de iri
gație pentru a deschide drum apei. 
„Robinetele“ au rămas închise.

Nu atît din cauza întîmplării în 
sine le-a rămas oamenilor întipărită 
în minte adunarea aceasta. In fond, 
neajunsurile de organizare au fost 
apoi urgent înlăturate. Faptul însă a 
prilejuit o interesantă dezbatere a 
unor aspecte educative, de conștiință 
socialietă. Bogatu. Marin Nuță, Nico- 
laie Rădoi și alții au discutat cu în
suflețire despre spiritul de răspun
dere și qr.ifa fată de avutul obștesc.

Ore de iulie. Recoltă nu numai de 
roșii, nu numai de grîne...

HAVANA 24 (Agerpres). Poporul 
cuban se pregătește să sărbătoreas
că, la 26 iulie, 10 ani de la asaltul 
eroic al cetății Moncada care a mar
cat începutul revoluției cubane. în 
întreprinderile și instituțiile din Ha
vana și din alte orașe, în gospodă
riile de stat au loc în aceste zile mi
tinguri și adunări consacrate glo
rioasei aniversări.

Cu noi succese în muncă întîm- 
pină ziua de 26 iulie muncitorii și 
țăranii cubani, intelectualitatea 
muncitoare. în cinstea acestei date, 
lucrătorii din confecții au produs 
3 300 000 diferite produse de con

Rezultatele tratativelor privind statutul 
canalului Panama

WASHINGTON 24 (Agerpres).— 
Agenția Associated Press anunță că 
Departamentul de Stat al S.U.A. a 
dat publicității un comunicat comun 
al S.U.A. și statului Panama în le
gătură cu rezultatul tratativelor re
feritoare la revizuirea unor puncte 
ale tratatului canalului Panama.

După cum se știe, nemulțumirea 
opiniei publice din Panama în le
gătură cu dominația S.U.A. în zona 
canalului l-a determinat pe preșe
dintele statului, Roberto Chiari, ca 
în timpul vizitei sale în S.U.A. din 
iunie anul trecut să ceară preșe
dintelui Kennedy organizarea unor 
tratative în vederea revizuirii trata
tului. Potrivit acordului de princi
piu dintre cei doi președinți, în ia
nuarie anul acesta a avut loc o pri
mă rundă de tratative, iar în ulti
mul timp o a doua rundă. (Tratatul 
cu privire la canalul Panama da
tează din anul 1903 și de atunci a 
fost revizuit în două rînduri — în 
1936 și în 1955).

Actualul comunicat cu privire la 
tratativele care au avut loc men
ționează că s-a ajuns la înțelegere 
asupra unor „puncte care provoacă 
nemulțumiri“ din tratatul cu privire 
la canal. Punctele asupra cărora s-a 
căzut de acord, după cum reiese din 
comunicat, se referă la crearea unui 

SP ORT
Parașutism : Concursul 

internațional de la Iași
IAȘI (red. ziarului „Flacăra lașu

lui“). — Pentru prima dată orașul 
Iași găzduiește în aceste zile un con
curs internațional de parașutism, la 
care participă 32 de sportivi și spor
tive din U.R.S.S., R. P. Bulgaria și 
R. P. Romînă. Parașutistul sovietic 
Valeri Raevski a cîștigat proba de 
salt de la 1 000 m cu deschidere în- 
tîrziată a parașutei și aterizare la
punct fix cu 385,928 puncte. La 
fete, în aceeași probă, primul loc a 
revenit reprezentantei țării noastre, 
Elena Băcăoanu, cu 389,263 puncte.

în proba de salt de la 1500 
m cu deschidere întîrziată a parașu
tei și aterizare la punct fix, Valeri 
Raevski (U.R.S.S.) a ocupat din nou 
primul loc cu o medie de 0,40 m 
distanță de punct fix, rezultat de 
valoare mondială. După Raevski 
(397,128 puncte), s-au clasat Gheor
ghe Dimitrov (R. P. Bulgaria) și Ion 
Negroiu (R. P. Romînă). La fete, pe 
locul I : Tatiana Voinova (U.R.S.S.) 
391,552 puncte, pe locul II Elena 
Băcăoanu (R. P. Romînă), iar pe lo-
cul III Neli Dekcearova (U.R.S.S.). 

în cele două clasamente generale 
conduc Valeri Raevski (cu 783,056 
puncte) și Elena Băcăoanu (cu 
780,037 puncte).

In cîteva rînduri
FOTBAL. Pe stadionul „1 Mai“ din 

Constanta a avut loc ieri meciul de fot
bal dintre echipele Farul și Zenit Lenin
grad. Meciul a plăcut în general mai a- 
les în repriza a II-a cînd s-a marcat și 
unicul gol de către Tilvescu din 11 metri.

•it
ATLETISM. Atletii Matushewskl, May, 

Herman și Valentin din R. D. Germană 
au doborit marți, la Potsdam, recordul 
mondial în proba de ștafetă 4x1500 m cu 
excelenta performanță de 14’58’’. Vechiul 
record mondial, stabilit anul trecut 
la Versailles de echipa Franței (Jazy, Bo
gey, Bernard, Clausse), era de 15’04’’2/10.

BASCHET. Primul meci al finalei „cu
pei campionilor europeni“ la baschet 
(masculin) s-a disputat la Madrid între 
echipele Real-Madrid și Ț.S.K.A.-Moscova. 
Au cîștigat Jucătorii spanioli cu scorul 
de 86—69 (35—26). Returul va avea loc 
la 31 iulie la Moscova.

•*
ȘAH. înaintea ultimelor două runde, In 

clasamentul turneului international de la 
Los Angeles conduc — cu cîte 7 puncte 
fiecare — Petrosian (U.R.S.S.), și Olafs- 
son (Islanda) In runda a 12-a Najdorf l-a 
învins pe Keres în 39 de mutări. Petro
sian a remizat cu Olafsson și Gligorici 
cu Reshevsky. S-a întrerupt partida 
Benkö-Panno — (Benfcö a cîștigat partida 
întreruptă cu Olafsson în runda a 11-a).

• Fostul campion mondial de șah Mi
hail Tal a cîștigat neînvins, cu un avans 
de două puncte, turneul international „Me
morialul Lajos Asztalos“ desfășurat la 
Miskolc. Sab’stul romîn Th. Ghitescu a 
ocupat locul 12—13 (cu 6,5 puncte) la e- 
galitate cu maghiarul Barczay. 

fecție. Obțin succese și lucrătorii de 
la fabricile de încălțăminte care 
s-au angajat ca în cinstea acestei 
sărbători să producă 1 000 000 pe
rechi de încălțăminte.

în industria tutunului, muncitorii 
din regiunea Havana s-au angajat 
să dea pînă la 26 iulie peste 2,6 mi
lioane țigări.

Vești îmbucurătoare sosesc de pe 
plantațiile de trestie de zahăr. S-au 
terminat curățirea ogoarelor și apli
carea îngrășămintelor.

Pentru a veni în ajutorul țărani
lor, mii de voluntari au plecat să 
lucreze la munca cîmpului.

comitet mixt consultativ pentru pro
blemele de muncă în zona canalu
lui, pregătirea de către S.U.A. a 
unui proiect de lege care urmează 
abia să fie prezentat Congresului 
prevăzînd să se acorde funcționari
lor panamezi din această zonă drep
tul de a uza de unele instituții ale 
funcționarilor americani etc. In ceea 
ce privește, însă, probleme mai ar
zătoare, ca crearea de condiții egale 
de angajare pentru salariații pana
mezi cu cei americani sau suverani
tatea statului Panama asupra cori
dorului dintre capitala țării și restul 
teritoriului, nu s-a ajuns la nici un 
acord sau „se pregătesc contrapro
puneri“ din partea S.U.A.

Agenția Associated Press mențio
nează că, potrivit declarațiilor unor 
oficialități nord-americane, comitetul 
care a dus tratativele urmează să 
fie dizolvat, iar tratativele în legă
tură cu problemele nesoluționate 
urmează să continue „pe căile diplo
matice obișnuite“.

Incidente la Atena
ATENA 24 (Agerpres).— La 23 iu

lie poliția ateniană a înconjurat se
diul organizației „Mișcarea tineretu
lui grec pentru pace" unde trebuia 
să aibă loc o adunare a partizanilor 
păcii și dezarmării nucleare.

în semn de protest împotriva a- 
cestul act samavolnic, tinerii au ieșit 
în stradă, scandînd : „Pace, demo
crație ! Fascismul nu va trece !“.

Ziarul „Avghi" relatează că poli
țiștii l-au atacat pe Lendakis, unul 
din conducătorii acestei organizații 
de tineret, și l-au călcat în picioare. 
Victima a suferit o comoțle cere
brală și a trebuit să fie transportată 
la spital.

Datorită protestelor opiniei publi
ce, adunarea a avut totuși loc. Par- 
ticipanții la adunare au adresat par
lamentului un protest împotriva ac
țiunilor violente ale poliției șl au 
cerut pedepsirea celor vinovațl.

Qainft sfr&ie t i e
Procese tehnologice moderne 

în metaiurgîe
La 21 iulie, în Uniu

nea Sovietică s-a sărbă
torit Ziua metalurgiști- 
lor. Cu acest prilej, presa 
sovietică a publicat nu
meroase articole în care 
se face un bilanț al mun
cii lucrătorilor din meta
lurgie. Astfel, în lunile a- 
prilie și mai, metalurgiș- 
tii sovietici au reali
zat un indice de utili
zare a volumului util al 
cuptoarelor de 0,711. A- 
ceasta înseamnă că pe 
fiecare metru cub de vo
lum util al cuptorului se 
produce 1,4 tone de fontă, 
în 24 de ore. Ca urmare a 
muncii pline de însufleți
re a metalurgiștilor, în 
primii patru ani ai septe- 
nalului s-a produs în 
U.R.S.S. mai mult decît 
prevăd cifrele de control. 
La fontă — peste 2 000 000 
tone, la oțel — circa 
13 000 000 tone, la lamina
te — peste 12 000 000 tone.

Odată cu creșterea pro
ducției se perfecționează 
și tehnica. în țara sovie
tică au fost construite și 
funcționează cu succes 
furnale avînd un înalt 
nivel de mecanizare, pu
ternice cuptoare de oțel, 
laminoare care dau anual 
o producție pînă la 
5 000 000 tone de lami
nate.

Pe scară tot mai largă 
se introduc în industria 
siderurgică procese teh
nologice moderne. In mod

Izotopii radioactivi „la lucru“
O largă aplicație au 

izotopii radioactivi în 
întreprinderile industria
le din Letonia. Aici, în 
producția de sticlă și li
noleum, de placaj și za
hăr, în mine de cărbuni 
și în instituții sanitare, 
într-o fabrică de produ
se zaharoase și într-o u- 
zină de plăci de patefon 
„lucrează“ izotopi radio
activi.

Mesajul lui N. S. Hrușciov adresat șefilor de state și guverne 
care au participat la Conferința de la Addis Abeba

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
Șeful guvernului sovietic, N. S. 
Hrușciov, a adresat un mesaj șefi
lor de state și guverne ale țărilor 
africane care au participat la Con
ferința de la Addis Abeba.

Referindu-se la apelul conferin
ței adresat U.R.S.S., S.U.A. și celor
lalte mari puteri de a se pune capăt 
cursei înarmărilor și de a se semna 
un tratat cu privire la dezarmarea 
generală și totală sub un strict și 
eficient control internațional, N. S. 
Hrușciov subliniază : „Tocmai spre 
aceasta țintesc toate eforturile gu
vernului sovietic“. „Vom face și de 
acum înainte totul — se arată în 
mesaj — pentru destinderea încor
dării internaționale, pentru întă
rirea păcii pe baza realizării prin
cipiilor coexistenței pașnice a sta
telor“.

încă de pe acum s-ar putea face 
o cotitură serioasă spre îmbunătă
țirea situației internaționale, prin 
realizarea unui acord cu privire la 
încetarea experiențelor nucleare în 
atmosferă, în spațiul cosmic și sub 
apă și prin semnarea unui pact de 
neagresiune între țările membre ale 
N.A.T.O. șl statele participante la 
Tratatul de la Varșovia.

Mesajul subliniază că guvernul 
sovietic se solidarizează întru totul 
cu chemarea conferinței de a se

Neînțelegeri financiare
BONN 24 (Agerpres).— Secretarul 

principal al Ministerului de Finanțe 
din Anglia, Boyd Carpenter, a în
cheiat tratativele în problemele 
financiare cu reprezentanții Bonnu
lui. Sarcina emisarului englez a fost 
de à obține îndeplinirea promisiunii 
Bonnului că va ajuta Anglia în sta
bilizarea deficitului ei comercial. 
Această promisiune a fost făcută cu 
un an în urmă cînd R.F.G. s-a obli
gat să plaseze în Anglia, în cursul 
următorilor doi ani financiari, co
menzi în valoare de 1,2 miliarde de 
mărci.

După tratative a fost dat publi-

Proiectul de lege anti grevist respins 
în Senatul francez

PARIS 24 (Agerpres). — Agențiile 
de presă relatează că marți noaptea 
Senatul francez a respins cu 203 vo
turi contra 36 proiectul de lege pre
zentat de guvern „cu privire la e- 
xercitarea dreptului de grevă în ser
viciile publice“.

în apărarea proiectului de lege 
s-a pronunțat Pierre Dumas, secre
tar de stat pe lîngă primul ministru.

Reprezentanții tuturor partidelor, 
cu excepția celui guvernamental, au 
criticat proiectul de lege.

Ca și în timpul dezbaterii acelu
iași proiect în Adunarea Națională 
Franceză, clasa muncitoare și nume
roși oameni ai muncii din Franța 
s-au adresat Senatului cu cererea de 
a respinge proiectul de lege guver
namental antidemocratic menit să 
limiteze drepturile la grevă. La che
marea comună a sindicatelor C.G.T., 

practic, toate furnalele 
din regiunile centrale și 
din sudul țării lucrează 
azi pe bază de gaze na
turale. în furnale se în
carcă mai cu seamă a- 
glomerat tratat cu fon- 
danți. Tot mai mult se 
folosește oxigenul în in
dustria sovietică a oțelu
lui. In prezent, 28 la sută 
din totalul oțelului de la 
cuptoarele Martin și 49 
la sută din oțelul de con- 
vertizor se produc prin 
insuflarea de oxigen.

In ultimii ani, datorită 
eforturilor depuse de oa
menii de știință și de me- 
talurgiștii din producție, 
în metalurgie au început 
să fie folosite metale noi: 
titan, zirconiu, niobiu, 
tantal, beriliu, reniu și 
altele. Ele au permis să 
se creeze noi aliaje cu 
proprietăți fizice și me
canice superioare, cores
punzătoare cerințelor teh
nicii moderne.

Vn mare colectiv de 
savanți sovietici lucrea
ză în prezent la re
zolvarea problemei im
portante a obținerii di
recte a fierului din mine
reu. evitîndu-se procesul 
din furnal. Nu este de
parte ziua cînd se va pu
tea crea o întreprindere 
siderurgică fără furnale 
și fără baterii de cocsi
ficare. O asemenea uzină 
va deveni prototipul uzi
nei viitorului.

complexă a procesului 
tehnologic de producție a 
rășinilor pentru încleie- 
rea placajului.

Aparate cu izotopi ra
dioactivi au fost instalate 
și la mașina de derulare 
pentru tăierea în dimen
siuni exacte a furnirului, 
folosit la producția placa
jului.

Ivan Rehlov, muncitor- 
concasorist la Combinatul 
metalurgic din Norilsk, 
este cunoscut de mulți 
în Uniunea Sovietică și 
peste hotarele ei. De 
25 de ani, Ivan Rehlov 
colecționează reprodu
ceri după tablouri ale 
multor pictori din Uni
unea Sovietică și din 
străinătate. în acest timp, 
el a devenit posesorul 
unei colecții cuprinzînd 
60 000 de reproduceri și 
peste I 000 de litografii 
și gravuri. în colecția lui 
se întîlnesc reprodu
ceri după tablouri de 
Repin, Aivazovski, Ru
bens, Rembrandt, Rafael, 
Leonardo da Vinci. Cor- 
regio, Goya, El Greco și 
alți pictori celebri.

Un loc central în colec
ție îl ocupă aproape 
1 400 de reproduceri și 
litografii originale închi

Laboratorul principal 
de izotopi din Riga pro
iectează scheme de meca
nizare și automatizare a 
multor procese de pro
ducție, creează aparate 
noi pentru industrie. 
La uzina de placaj „Lig- 
nums", de pildă, aparate 
pe bază de izotopi radio
activi au fost incluse în 
schema de automatizare

Orașul de pe Neva, 
cu toi trecutul său glo
rios. cu monumentele 
sale, este un oraș mereu 
tînăr, care pe zi ce trece 
devine mai frumos. Edi
lii orașului s-au gîndit să 
facă din Leningrad un a- 
devărat oraș-grădină.

în prezent, pentru fie
care din cei 3,5 milioane 
locuitori ai Leningradu
lui revin cîte 17 mp de 
spațiu verde. Locuitorii 
istoricului oraș socotesc 
însă că aceasta nu este 
suficient. Iată de ce. nu
mai în anul trecut, aici 
au fost create șase noi

Colecția de tablouri a lui lyan Rehlov

Leningradul devine un oraș-grâdinâ

respecta hotărîrile cu privire la de
clararea Africii zonă denucleariza- 
tă și arată că U.R.S.S. este gata să 
dea garanții în acest sens, dacă 
S.U.A. și celelalte puteri nucleare 
ar oferi garanții similare .

Guvernul sovietic sprijină hotă
rîrea conferinței cu privire la nece
sitatea de a se pune capăt ocupa
ției militare a Africii și de a se li
chida bazele militare străine din a- 
ceastă parte a lumii.

în mesaj se arată că „popoarele 
din Africa pot conta, fără nici o 
îndoială, pe sprijinul poporului so
vietic și al guvernului său și în ce 
privește îndeplinirea hotărîrilor 
conferinței urmărind lichidarea cît 
mai grabnică a colonialismului și 
acordarea unui ajutor practic 
luptătorilor pentru independența 
națională“.

Referindu-se la eforturile pe care 
le depun statele și popoarele afri
cane pentru lichidarea consecințe
lor colonialismului și crearea baze
lor economiei naționale, mesajul a- 
rată că „U.R.S.S. va dezvolta și de 
acum înainte colaborarea economi
că cu statele africane, bazată pe e- 
galitate în drepturi și avantaj re
ciproc“.

în încheiere, mesajul exprimă 
sprijin deplin pentru țelurile cartei 
organizației unității africane.

între Londra și Bonn
cității un comunicat în care parte
nerii vest-germani încredințează pe 
englezi de „dorința“ lor de a de
pune eforturi în acordarea de aju
tor financiar Angliei. în cercurile 
politice și ale presei de la Bonn a- 
ceste rezultate sînt apreciate drept 
infime.

Rezolvarea problemei ajutorului 
financiar acordat Angliei abia s-a 
urnit din loc, declară „Deutsche Zei
tung“. Oaspetele englez a părăsit 
Bonnul fără să primească nici un 
fel de promisiune concretă.

în cadrul tratativelor s-a realizat 
un acord privind noi achiziții mili
tare pentru Bundeswehr din Anglia.

C.F.T.C. și „Force Ouvrière“, în nu
meroase uzine și rețele de transport 
din Franța, în instituții și șantiere 
au avut loc marți mitinguri de pro
test împotriva încercărilor autorită
ților de a-i lipsi pe oamenii muncii 
de una din armele principale în lup
ta pentru satisfacerea revendicări
lor lor : greva.

După cum se știe, Adunarea Națio
nală Franceză, în care guvernul dis
pune de majoritate, a aprobat în 
prealabil proiectul de lege, astfel 
încît după respingerea sa de către 
Senat, guvernul poate impune o a 
doua lectură în Adunare. Dacă și a 
doua oară Senatul îl va respinge, — 
potrivit procedurii parlamentare în 
vigoare în Franțș. guvernul poate 
trece peste opoziția Senatului și poa
te da proiectului putere de lege.

Izotopii radioactivi se 
aplică cu succes și în in
dustria alimentară.

Aparatele funcționînd 
pe bază de radioactivi
tate sînt mult mai simple 
decît obișnuitele aparate 
de reglare a temperatu
rii, mai sigure în exploa
tare și, în mod practic, 
nu implică nici un fel de 
întreținere.

nate lui Lenin. Colecțio
narul strînge de aseme
nea diferite ediții ale o- 
perelor lui Lenin.

Ivan Rehlov își com
pletează mereu colecția. 
El cunoaște mulți pictori 
sovietici, achiziționează 
tablourile lor și reprodu
ceri după ele. ține legă
tură cu cîteva galerii de 
tablouri și edituri de artă 
de peste hotare. Rehlov 
posedă prețioase albume 
de reproduceri, care i-au 
fost trimise în dar de re
gina Elisabeta a Belgiei, 
de fostul președinte al 
Italiei, Giovanni Gronchi. 
și de președintele Aus
triei. Adolf Schärf.

Ivan Rehlov pune la 
dispoziție colecția sa pen
tru organizarea de expo
ziții la Norilsk, precum și 
în alte orașe din Uniu
nea Sovietică.

parcuri. 15 scuaruri. 3 
bulevarde, iar 30 de străzi 
noi au fost amenajate 
cu spații verzi. în vara 
și toamna acestui an vor 
fi sădiți 110 000 pomi, 

precum și milioane de 
flori.

Se poate spune pe 
drept cuvînt că în viitorii 
cinci ani, Leningradul in
dustrial va deveni un 
oraș-grădină Spațiile 
verzi vor fi mereu extin
se, astfel încît peste cîți- 
va ani. la fiecare locuitor 
al Leningradului vor re 
veni 30 mp de spațiu 
verde.
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Hondurasul Britanic pe calea 
independenței

Tratativele în problema interzicerii 
experiențelor nucleare

MOSCOVA 24 (Agerpres). — La 
Moscova s-a anunțat oficial că 
întrevederea care a avut loc 
iulie între Andrei Gromîko, minis
trul afacerilor externe al U.R.S.S., 
Averell Harriman, secretar de stat 
adjunct al Statelor Unite, lordul 
Hailsham, ministrul pentru proble
mele științei și tehnicii al Marii 
Britanii, și consilierii lor s-a reali-

Greva minerilor din Asturia 
se extinde

In Consiliul de Securitate

la 
la 24

zat un nou progres în elaborarea 
acordului cu privire la interzicerea 
experiențelor cu arma nucleară în 
atmosferă, în spațiul cosmic și sub 
apă.

A continuat 
bul de păreri 
prezentînd un

Următoarea 
la 25 iulie.

de asemenea, schim- 
în celelalte probleme 
interes reciproc, 
ședință va avea loc

din Asturia. Po-

Colonialismul și rasismul 
pe banca acuzării 

Reprezentanții țărilor africane cer măsuri hotărîte 
împotriva colonialismului portughez fi a rasismului din R.S.A

Situația den Siria

DAMASC 24 (Agerpres). — Situa
ția din Siria s-a agravat brusc 
miercuri după-amiază. în jurul orei 
17,00, la Damasc au reînceput cioc
nirile armate între trupele guverna
mentale și adversari ai guvernului. 
Potrivit relatărilor agenției Associa
ted Press, puternice salve de mitra
liere și explozii au răsunat în cen
trul Damascului. Avioane cu reacție 
au zburat deasupra capitalei siriene. 
Străzile s-au golit repede de tre
cători. Unități ale armatei se în
dreptau în fugă spre poziții de 
luptă.

Ciocnirile au izbucnit puțin timp 
după ce postul de radio Damasc a 
anunțat executarea altor 7 persoa
ne, condamnate la moarte de un tri
bunal militar special. Agenția France 
Presse relatează că un grup înar
mat a atacat prin surprindere uni
tățile guvernamentale, masate în ju
rul clădirii radiodifuziunii și Direc
ției generale a informațiilor din 
centrul capitalei siriene. Schimbul 
de focuri a durat trei sferturi de 
oră. Automobile ale armatei siriene 
circulă pe străzi, anunțînd reintro-

de persoane care au 
atac au fost arestate, 
a ciocnirilor care au

MADRID 24 (Agerpres). — în ca
drul unei conferințe de presă care 
a avut loc Ia Madrid, după o reu
niune a Consiliului de Miniștri fran
chisé ministrul informațiilor din 
guvernul lui Franco, Manuel Fraga 
Iribarne, a recunoscut că mișcarea 
grevistă continuă să se extindă în 
rîndurile minerilor
trivit declarațiilor ministrului in
formațiilor, greva 
cursul zilei de marți la mai multe 
alte mine din regiunea respectivă. 
Numărul total al greviștilor — a 
spus reprezentantul guvernului fran- 
chist (care esté în mod evident in
teresat să micșoreze proporțiile miș
cării revendicative) — se ridică la 
peste 6 000.

s-a extins în

• La Damasc au reînceput ciocnirile armate • In tară 
continuă arestările și execuțiile

ducerea imediată a restricțiilor de 
circulație.

Un număr 
participat la

Ca urmare
avut Ioc în cele șase zile de tulbu
rări, numeroase persoane și-au pier
dut viața. Potrivit datelor oficiale, 
numărul morților s-a ridicat la 
200. Corespondentul agenției United 
Press International, însă, arată că 
numărul victimelor este mai mare. 
El apreciază că 1 000 de persoane au 
fost ucise sau rănite.

în cursul unei conferințe de pre
să, care a avut loc Ia 24 iulie la 
Damasc, primul ministru sirian Sa
lah Bitar a declarat că aplicarea a- 
cordurilor cu privire la crearea u- 
nei uniuni federale între Egipt, Si
ria și Irak trebuie să fie amînată. 
El a anunțat că în curînd se va în
truni un congres al partidului Baas, 
partid care, după cum se știe, se 
află la putere în Siria și Irak, pen
tru a defini politica și strategia pe 
care trebuie să le urmeze în situația 
actuală. La acest congres vor parti
cipa reprezentanți din mai multe 
țări arabe.

PARIS 24 (Agerpres). 
națională a minerilor : 
liată la Confederația 
Muncii (C.G.T.) a dat 
23 iulie o declarație 
salută cu căldură pe 
nioli aflați în 
de sprijinul său în lupta lor justă.

★

MADRID 24 (Agerpres). — Auto
ritățile franchiste l-au arestat pe 
poetul spaniol Carlos Alvarez sub 
acuzația că ar fi „jignit poliția“ în 
articolele publicate in presa scandi
navă.

După cum relatează ziarul „L’Hu
manité“, lui Carlos Alvarez i s-a pro
pus să fie pus în libertate provizorie 
dacă se va dezice de declarațiile pu
blicate. Poetul a respins această 
propunere.

Federația 
francezi, afi- 
Generală 

publicității la 
prin care 
minerii spa- 

grevă. asigurîndu-i

a

îi

NEW YORK 24 (Agerpres). — La 
23 iulie, la New York ău continuat 
lucrările Consiliului de Securitate, 
convocat la cererea a 32 de state a- 
fricane pentru a examina situația 
din teritoriile aflate sub dominația 
portugheză, precum și politica de 
discriminare rasială dusă de guver
nulsud-african.

în ședința de dimineață au luat 
cuvîntul Victor Miadana, ministrul 
de finanțe al Republicii Malgașe, și 
John Karefa, ministrul afacerilor 
externe al statului Sierra Leone. Ei 
au subliniat că „statele africane aș
teaptă din partea Consiliului de 
Securitate nu cuvinte, pe care Por
tugalia nu le ia în considerație, ci 
acțiuni hotărîte“.

Alături de reprezentanții statului 
Sierra Leone și Madagascar, repre
zentanții Liberiei și Tunisiei, care 
au luat cuvîntul în ședința de seară, 
au cerut adoptarea unei măsuri se
vere atît împotriva Portugaliei, cît 
și împotriva guvernului rasist sud- 
african.

în aceeași zi a luat cuvîntul repre-, 
zentantul Uniunii Sovietice, N. T. 
Fedorenko. El a declarat că U.R.S.S. 
sprijină în întregime cererea formu
lată de statele africane cu privire la 
adoptarea de măsuri economice și 
politice împotriva guvernului portu
ghez. Atitudinea provocatoare adop
tată de regimul salazarist față de

O.N.U. vine să confirme, înainte de 
toate, că el acționează sub oblădui
rea blocului N.A.T.O.

Tot la 23 iulie, președintele Gha- 
nei, Kwame Nkrumah, a adresat 
Consiliului de Securitate o scrisoare 
în care cere instituirea de către 
O.N.U. a unui embargo total împo
triva R.S.A.

Portugalia exclusă 
din Comisia Economică 

O.N.U. pentru Africa
GENEVA 24 (Agerpres). — La 24 

iulie, Consiliul Economic și Social al 
O.N.U. a exclus Portugalia din rîn- 
dul membrilor Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Africa. Această hotă- 
rîre a fost luată cu 7 voturi pentru 
(U.R.S.S., Cehoslovacia, Iugoslavia, 
Etiopia, Senegal, Iordania, India) și 
11 abțineri.

Reprezentanții puterilor occiden
tale, în special ai S.U.A., Angliei, 
Franței, neîndrăznind să se opună 
fățiș voinței popoarelor africane, 
s-au străduit ■ din toate puterile să-1 
salveze pe partenerul lor portu
ghez de oprobriul moral binemeri
tat și s-au abținut de la vot.

LONDRA 24 (Agerpres). — După 
cum s-a mai anunțat, Hondurasul Bri
tanic urmează să-și cucerească autogu
vernarea internă la 1 ianuarie 1964, ca 
urmare a hotărîrii adoptate de con
ferința constituțională care a luat sfîr
șit la 22 iulie la Londra. Participantă 
la conferință au căzut de acord ca în 
martie 1965 să aibă loc în Hondurasul 
Britanic alegeri generale. Actualul Con
siliu executiv va fi înlocuit cu un gu
vern. Noua constituție elaborată la 
conferință prevede constituirea unui 
parlament cu două camere.

Hotarîrile conferinței constituționale 
de la Londra au provocat, potrivit a- 
genției Associated Press, o reacție vio
lentă din partea oficialităților guate
maleze. Se știe că guvernul Guatemalei 
revendică Hondurasul britanic. Minis
trul de externe guatemalez, Alberto 
Herrarte, a declarat că guvernul său 
este gata să ia „cele mai energice mă
suri“ împotriva hotărîrii de a se acorda 
autoguvernare internă Hondurasului 
Britanic.

Critici în Adunarea 
la adresa politicii
RAWALPINDI 24 (Agerpres). — 

Luînd cuvîntul în cadrul dezbateri
lor de politică externă din Adunarea 
Națională pakistaneză, liderul opo
ziției, Y. Khattak, a cerut guvernu
lui să iasă din 
S.E.A.T.O. și C.E.N.T.O. 
guvernului să promoveze 
externă independentă și 
niere“.

El a criticat politica 
Pakistanului și poziția adoptată de 
actualul ministru de externe, Aii 
Bhutto. în prezent, a subliniat vor
bitorul, „nu există vreun motiv pen
tru ca Pakistanul să mai rămînă

blocurile militare
El a cerut 
„o politică 
de neali-

externă a

stat

Vil- 
se-

Populația Madridului urmărește cu privirea pe dictatorul Franco în timpul unei ceremonii. Este de ajuns sa 
privești fețele acestor oameni — fotografia este reprodusă din revista americană „Life" — pentru a.ți da seama de 
sentimentele lor față de „caudillo" și regimul său singeros.

MONTEVIDEO. Postul de 
ziune Sodre din Montevideo 
zentat la 22 iulie un program 
me romînești. Programul a 
filmele „O poveste ca în 
„Trei focuri romînești“, 
muzicale romînești" și „Medalion Ni
colae Herlea“.

televi- 
a pre- 
de ftl- 

cuprins 
basme", 

„Varietăți

MOSCOVA. La invitația C.C. al 
P.C.U.S. a sosit în Uniunea Sovietică 
o delegație a Partidului Comunist din 
Izrael. Din delegație fac parte Sa
muil Mikunis, secretar general al C.C. 
al partidului comunist, și Meer 
ner, membru al Biroului Politic, 
cretar al C.C. al P.C. din Izrael.

LONDRA. La 23 iulie a sosit la 
Londra sultanul teritoriului Brunei, 
Omar Aii Saifuddin. El urmează să 
ducă tratative cu reprezentanți ai gu
vernului englez în legătură cu viitorul 
acestui teritoriu. După cum se știe, 
sultanul a refuzat să semneze acor
dul de la Londra cu privire la crea
rea Federației Malayeze, datorită con
dițiilor de ordin financiar impuse de 
Malaya în cazul aderării Bruneiului 
la viitoarea federație. Anglia exercită 
presiuni asupra sultanului pentru a-1 
determina să renunțe la hotărîrea de 
a nu adera la Federația Malayeză.

nameze a cerut să se ia măsurile cu
venite și să se pună capăt încălcării 
acordurilor de la Geneva din 1954 și 
statutului zonei demilitarizate.

BERLINUL OCCIDENTAL. La o 
mare întreprindere de materiale de 
construcții din Berlinul occidental s-a 
produs o puternică explozie. Daune
le se ridică la aproximativ 300 000 
de. mărci.

evenimentelor > 
internaționale j

Tratativele cu privire
la interzicerea experiențelor nucleare
Tratativele care se desfășoară la 

Moscova între reprezentanții U.R.S.S., 
S.U.A. și Angliei în problema inter
zicerii experiențelor cu arma nu
cleară sînt urmărite cu atenție de 
opinia publică mondială. Comuni
catele publicate au semnalat „pro
grese în examinarea proiectului de 
acord cu privire la interzicerea ex
periențelor nucleare în atmosferă, 
în spațiul cosmic și sub apă". S-a 
arătat de asemenea că discuțiile 
se referă „și Ia alte probleme pre- 
zentînd interes reciproc“.

Cererea cu privire la încetarea 
experiențelor nucleare a fost în
scrisă de mult pe steagul luptei pen
tru pace a popoarelor. Opinia publi
că mondială revendică cu stăruință 
încetarea experiențelor nucleare care 
constituie o primejdie crescîndă pen
tru sănătatea generațiilor prezente 
și viitoare.

în cadrul tratativelor care au în
ceput încă din anul 1958 în scopul 
pregătirii unui astfel de acord, ță
rile 
rîre 
de 
de 
efectuate.

Militînd cu consecvență pentru în
făptuirea dezarmării generale și to
tale, pentru destinderea încordării 
internaționale, R. P. Romînă a sub
liniat în repetate rînduri la O.N.U., 
în Comitetul celor 18 state pentru 
dezarmare din care face parte, ne
cesitatea încheierii unui acord cu 
privire la încetarea experiențelor 
nucleare.

Desigur, un acord general cu pri
vire la încetarea oricărui fel de 
experiențe ar fi fost cel mai bun. 
Dacă el nu a putut fi încheiat, a- 
ceasta se datorește poziției pe care 
s-au situat S.U.A. și Anglia. Cei mai 
cunoscuți oameni de știință din toate 
țările, inclusiv din cele occidentale, 
au dovedit, pe baza celor mai noi 
date și realizări ale științei, că obiec
ția puterilor occidentale cu privire 
la greutatea detectării de la distanță 
a experiențelor subterane este neîn
temeiată.

Condiții favorabile pentru încheie-

socialiste au acționat cu hotă- 
pentru încetarea oricărui fel 
experiențe nucleare, indiferent 
mediul în care ele ar fi

rea unui prim acord în domeniul 
încetării experiențelor nucleare au 
fost create de propunerile guvernului 
sovietic expuse de N. S. Hrușciovla 
2 iulie cu privire la includerea în li
mitele acestui acord a experiențelor 
efectuate numai în atmosferă, în apă 
și Cosmos, și cu privire la semnarea 
unui pact de neagresiune între țările 
membre ale N.A.T.O. și statele par
ticipante la Tratatul de la Varșovia. 
Este evident că încheierea cu succes 
a tratativelor de la Moscova ar 
constitui încă o dovadă a faptului 
că astăzi singura metodă eficientă și 
acceptabilă de reglementare a pro
blemelor internaționale litigioase 
este metoda tratativelor. împiedi- 
cînd infectarea în continuare a at
mosferei, un acord ar fi un prim pas 
spre interzicerea armelor atomice, 
spre înfăptuirea altor măsuri în do
meniul dezarmării, o contribuție la 
destinderea încordării internaționa
le. Un acord în această privință ar 
deschide totodată 
rezolvarea altor 
ționale.

Opinia publică 
prezentanți ai celor mai diferite ca
tegorii și pături sociale și-au expri
mat dorința ca tratativele de la 
Moscova să se încheie cu un rezul
tat pozitiv. U Thant, secretarul ge
neral al O.N.U., în mesajul pe care 
l-a adresat conducătorilor 
S.U.A. 
ră că 
ceput în bune condiții, 
spirit 
re,

cetare a experiențelor nucleare". 
Nu este însă mai puțin ade
vărat că în Occident se aud și gla
suri ostile tratativelor. După cum 
era de așțeptat, ele provin din 
cercurile magnaților monopoliști și 
ale militariștilor înrăiți, cercuri in
teresate în menținerea încordării in
ternaționale și continuarea nestăvili
tă a cursei înarmărilor. Senatorul a- 
merican Dirksen a declarat, în legă
tură cu tratativele de la Moscova, că 
„renunțarea președintelui Kennedy

Probleme agrare în Occident

noi perspective în 
probleme interna -

internațională, re

și Angliei a scris 
„tratativele care

U.R.S.S.. 
; că spe- 

au în- 
într-un 

înțelege- 
succes“.

executiv 
Păcii, a 

tratati- 
puteri o

de colaborare și 
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John Bernal, președintele 
al Consiliului Mondial al 
adresat participanților la 
vele dintre cele trei mari 
scrisoare în care se spune, printre 
altele, că „un acord cu privire la 
interzicerea experiențelor nucleare 
ar constitui o măsură cît se poate 
de îmbucurătoare... ar genera noi 
sentimente de încredere“. Citînd re
zultatele unei anchete întreprinse 
în S.U.A., ziarul londonez „Sunday 
Times“ a relatat că „șapte din fie
care zece americani se pronunță 
pentru încheierea unui acord de în-

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scinieu’’

QUITO. In urma loviturii de 
militare, care a avut loc în Ecuador 
la 11 iulie, 10 diplomați ecuadorieni 
au renunțat la funcțiile lor. Potrivit 
unui comunicat al Ministerului Afa
cerilor Externe, printre diplomații care 
au renunțat la funcțiile lor se numără 
ambasadorii ecuadorieni în Olanda, 
Argentina, Uruguay, Panama, repre
zentantul Ecuadorului Ia O.N.U. și 
alții.

HANOI. După cum relatează agen
ția V.N.A., un număr de 136 dé per
soane, printre care 58 de militari die- 
miști și 3 străini, au pătruns în partea 
de sud a zonei demilitarizate din Viet
nam și au fotografiat malul de nord 
al rîului Ben-Hai, care constituie linia 
de demarcație. într-o scrisoare adre
sată Comisiei internaționale de supia- 
veghere și control din Vietnam, Mi
siunea de legătură a Comandamentu
lui suprem al armatei populare viet-

MOSCOVA. La 24 iulie delegația 
Partidului Comunist din Indonezia, 
condusă de Aidit, președintele C.C. 
al P.C. din Indonezia, a părăsit Mos
cova, plecînd spre Havana, unde va 
lua parte la festivitățile în cinstea ce
lei de-a X-a aniversări a Zilei insu
recției naționale.

WASHINGTON. Cele cinci sindi
cate ale feroviarilor americani au 
anunțat în mod oficial la 24 iulie că 
resping propunerea președintelui Ken
nedy pentru reglementarea conflictu
lui dintre feroviari și patronii căilor 
ferate din S.U.A.

la politica de pe poziții de forță, es
te o greșeală“. Senatorul nu spuhe 
însă că „pozițiile de forță“ la care 
se referă el nu .mai există de mult. 
„Sunday Times“! scrie, într-o cores
pondență din Bonn, că în cercurile 
oficiale de acolo „se aud murmure 
neliniștite în legătură cu convorbi
rile privitoare la interzicerea expe
riențelor nucleare“.

Interesele vitale ale popoarelor 
în asigurarea și consolidarea pății 
cer ca presiunile și piedicile cate 
stau încă în calea destinderii inter
naționale să fie înlăturate, astfel 
îneît tratativele de la Moscova să 
devină într-adevăr un pas spre în
sănătoșirea relațiilor dintre state.

principalele țări vest-europene,în . . . _ .
zilele lunii iulie au fost marcate de 
puternice acțiuni țărănești care au 
avut loc simultan cu mari mișcări 
greviste la orașe, ca o ripostă dată 
de oamenii muncii împotriva ofen
sivei monopolurilor asupra dreptu
rilor și nivelului lor de trai.

Cu o mare amploare s-au desfă
șurat, în primele decade ale acestei 
luni, acțiunile agricultorilor fran
cezi. Nemulțumirea lor a fost pro
vocată de faptul că, în timp ce an
grosiștii pun în vînzare produse a- 
gricole importate din țările Pieței 
comune, cultivatorii francezi de le
gume și de pomi fructiferi sînt lip
siți de posibilitatea de a-și desface 
produsele în condiții cît de cît rezo
nabile.

în aceste condiții a început din 
nordul spre sudul Franței ceea ce 
presa franceză a numit „războiul 
cartofilor“, urmat de cel al roșiilor 
și fructelor. Cultivatorii au barica
dat șosele, au organizat demonstra
ții la orașe, cerînd guvernului adop
tarea unor măsuri care să le apere 
interesele și să înceteze importurile 
de produse agricole din țările Pieței 
comune. în unele localități împo
triva demonstranților au fost tri
mise „detașamentele republicane de 
securitate“ și poliția, ceea ce a dat 
naștere la ciocniri violente.

Arițploarea acțiunilor țărănești a 
silit guvernul să anunțe că a luat 
măsura să înceteze. provizoriu im
portul de roșii și fructe. Problemele 
ridicate de agricultorii francezi ră- 
mîn însă nerezolvate, fiind compli
cate tot mai mult de efectele ne
gative ale prevederilor Pieței co
mune.

Sub o altă formă, problema mi
lioanelor de gospodării țărănești a 
fost pusă în discuție și în Germania

occidentală. „în rîndurile țăranilor 
— scrie ziarul „Die Welt“ — tulbu
rările se accentuează și capătă forme 
tot mai amenințătoare“. Această 
constatare nu este lipsită de temei 
din moment ce sute de mii de ță
rani s-au adunat în ultima vreme la 
impresionante mitinguri pentru a 
protesta împotriva proiectatei „uni
ficări" a prețurilor agricole în ca
drul Pieței comune, ceea ce, după 
cum menționează același ziar, „ar 
provoca falimentul unui mare nu
măr de gospodării țărănești“.

Revista „Der Stern“ precizează, la 
rîndul ei, că „850 000 de țărani cu 
pămînt puțin și muncitori agricoli 
(conform părerii profesorilor din 
Göttingen) vor trebui să-și părăseas
că pămînturile și gospodăriile pînă 
în 1975“.

Pe întreg cuprinsul Germaniei oc
cidentale devin tot mai frecvente 
adunările țărănești cu participarea a 
zeci de mii de oameni. Conducători 
ai țăranilor, colindă satele, chemîn- 
du-i pe locuitori la luptă sub lo
zinca : „Trebuie împiedicat ca trei 
sferturi de milion de țărani să fie 
constrînși acum să-și părăsească 
pămîntul“.

Mișcările țărănești se intensifică și 
în Italia. Mii de țărani, dijmași, 
mici, proprietari de pămînt au or
ganizat și organizează demonstrații 
pentru lichidarea latifundiilor și e- 
fectuarea unei- reforme agrare ge
nerale. Formele de luptă pe scara 
provinciilor sau pe plan național 
sînt din cele mai variate : „Zile de 
luptă pentru pămînt“, mitinguri, de
monstrații, greve ale argaților cu- 
prinzînd zeci de mii de oameni. Un 
milion și jumătate de țărani, relu- 
înd cu deosebită vigoare lupta pen
tru reforma agrară, au participat la 
22 iulie la mari manifestații.

Caracteristică pentru mișcările ță- 
'rănești din Italia este largă partici
pare a celor exploatați de la sate la 
chemările Confederației generale a 
muncii, Alianței naționale a țărani
lor, Ligii cooperativelor agricole și 
altor organizații la demonstrațiile 
organizate. La Pescara și în alte lo
calități țăranilor li s-au alăturat și 
muncitorii în semn de solidaritate 
cu lupta lor.

Presa italiană progresistă remarcă 
creșterea combativității mișcării ță
rănești a cărei luptă se desfășoară 
nu numai împotriva vechilor con
tracte semifeudale de muncă, ci și 
împotriva intenției monopolurilor 
de a introduce noi forme de exploa
tare.

Dificultățile prin care trece țără
nimea din principalele țări vest- 
europene sînt generate nu numai de 
condiții interne specifice, de carac
terul orînduirii economice și sociale,
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Naționala pakistaneză 
citerne a guvernului

membru al blocurilor S.E.A.T.O. sau 
C.E.N.T.O.“.

„Statele Unite, a declarat vorbito
rul, au propria lor strategie, și ele 
consideră că Pakistanul trebuie să 
se supună acestei strategii. Este tim
pul să li se spună clar că dacă ele 
au interese proprii, noi (Pakistanul) 
avem de asemenea propriile noastre 
interese".

Pentru o politică externă indepen
dentă și de nealiniere la blocurile 
S.E.A.T.O. și C.E.N.T.O. s-a pronun
țat, de asemenea, și Farid Ahmed, 
deputat din partea Grupului demo
cratic islamic din Adunarea Națio
nală.

PORT OF SPAIN. In Capitala Tri- I 
nidadului, Port of Spain, a început o 
conferință a primilor miniștri ai unor 
țări din regiunea Mării Caraibilor. La 
conferință, prima de acest gen, parti
cipă primii miniștri din Guyana Bri
tanică, Trinidad și Tobago, Jamaica 
și Barbados. Ea a fost convocată pen
tru a fi discutate diferite probleme de 
interes comun, 
comerciale, de 
tică externă.

printre care probleme 
comunicații și de poli-

MANAGUA.
statului Nicaragua au organizat o de
monstrație în memoria a patru stu- 
denți, asasinați de poliție cu prilejul 
unoi demonstrații studențești în 1959. 
Forțele polițienești au atacat cu gaze |
lacrimogene demonstrația studenților. I

Studenții din capitala

Formarea noului 
guvern olandez

cl și de o serie de factori externi. 
Consecințele dăunătoare ale Pieței 
comune vin să se completeze cu 
presiunile exercitate de monopolu
rile americane interesate în plasa
rea produselor lor pe piața Europei 
occidentale. Vizita făcută în aceste 
zile la Paris, Roma, Bruxelles și 
Bonn de Chr. Herter, principal nego
ciator al președintelui S.U.A. pentru 
problemele comerțului, a avut prin
tre altele-, drept scop garantarea ex
portului de produse americane în 
țările vest-europene. Deși, după cum 
anunță agențiile de presă occiden
tale, ea nu a dat rezultate, aceasta 
nu înseamnă că presiunea americană 
va înceta.

Lupta de concurență tot mai as
cuțită dintre monopolurile din țările 
occidentale are efecte ruinătoare 
pentru masele de producători agri
coli.

HAGA 24 (Agerpres). — Criza gu
vernamentală din Olanda care a 
continuat timp de mai bine de două 
luni a luat sfîrșit la 24 iulie, odată 
cu constituirea noului guvern pre
zidat de Van Marijnen, ministru al 
agriculturii în vechiul cabinet și 
cel de-al cincilea politician catolic 
care după alegerile parlamentare 
din 15 mai a primit din partea re
ginei Juliana însărcinarea de a for
ma un nou guvern.

După cum relatează coresponden
tul din Haga al agenției France 
Presse, noul cabinet este un guvern 
de coaliție, grupînd 6 miniștri din 
partea Partidului popular catolic. 3 
din partea Partidului liberal, 2 din 
partea Partidului „antirevoluționar“ 
și 2 din partea Uniunii creștin-is- 
torice. Principalele posturi ministe
riale sînt ocupate de reprezentan
ții Partidului popular catolic. Po
trivit agenției citate, în funcția de 
ministru de externe a fost reales 
Ioseph Luns (catolic).

O cursă de viteză

Războiul împotriva kurzilor
Războiul de exterminare dezlăn

țuit împotriva kurzilor continuă. In 
același timp, reacțiunea baasistă, 
care și-a mînjit mîinile Cu sîngele 
celor mai buni fii ai poporului ira
kian, săvîrșește mereu noi crime 
bestiale. Opinia publică internațio
nală a aflat cu indignare des
pre noua crimă comisă la Bagdad 
prin executarea a trei membri ai 
C.C. al eroicului partid comunist, a 
căror unică „vină“ ’ a constat în 
slujirea cu devotament și abnega
ție a intereselor vitale ale poporu
lui irakian.

Instaurînd în țară im regim de 
cruntă teroare, baasiștii au extins 
represiunile și asupra populației 
kurde cu speranța că vor bbține o 
victorie rapidă și ușoară. în momen
tul declanșării ofensivei, la 10 iunie, 
trupelor guvernamentale li s-a ce
rut să „măture pe rebeli“ în cîteva 
zțle. Satele locuite de populația kur
dă au fost făcute una cu pămîntul. 
Speranțele reacțiunii au fost însă 
zădărnicite. Populația kurdă nu nu
mai că nu s-a lăsat intimidată, 
ci? și-a concentrat toate forțe
le pentru apărarea intereselor sale 

. naționale. „La mal bine de o lună 
de zile de la începerea operațiilor 
militare în nordul Irakului — scrie 
corespondentul agenției Associated 
Press — kurzii au reușit să opreas
că înaintarea armatei irakiene și 
să-și păstreze controlul asupra în
tregului teritoriu al Kurdistanului 
irakian“. ■ ■

Forțele iubitoare de pace și liber
tate din întreaga lume urmăresc 
cu simpatie lupta curajoasă dusă de

populația kurdă și se solidarizează 
cu cauza sa dreaptă. Ele condamnă 
în același timp amestecul altor țări 
în evenimentele din nordul Iraku
lui. Ziarul „New York Times“ scrie, 
bunăoară, că la luptele împotriva 
kurzilor participă un batalion 
din armata siriană și avioa
ne de vînătoare siriene, iar ziarul 
„Journal d’Egypte“ arată că consi
liul permanent al C.E.N.T.O. din Iz
mir s-a întrunit pentru înfăptuirea 
planului de intervenție militară. La 
16 iulie reprezentantul mișcării 
kurde la Paris a adresat o telegra
mă primului ministru al Marii Bri
tanii, Macmillan, și altor oameni po
litici englezi, în care cere să se pună 
capăt livrării de arme engleze guver. 
nului irakian, arme care sînt folo
site în războiul împotriva

Amestecul C.E.N.T.O. în 
din Kurdistanul irakian nu 
plător. După cum relevă o
ziare din lumea arabă, în spatele 
țărilor componente ale acestui bloc 
militar agresiv stau cercurile mono
poliste din Occident, stau marile 
trusturi petroliere care încearcă să 
profite de actualele evenimente pen
tru a-și întări pozițiile în Kurdista
nul irakian, unde se extrag anual 
pînă la 33 milioane tone de petrol.

Politica puterilor occidentale este 
echivalentă de fapt cu sprijinirea 
directă a acțiunilor antiumane ale 
regimului de la Bagdad, care stîr- 
nesc tot mai multă reprobare 
lume.

kurzilor. 
războiul 
e întîm- 
serie de

in

A. CERNEA 
P. STANCESCU

„Consternare printre construc
torii noului tanc francez AMX-30, 
care trebuia să se impună în toa
te țările N.A.T.O." — notează re
vista „France Observateur". Aceas
ta, după ce ministrul de război 
francez nu și-a cruțat eforturile în 
încercarea de a face ca modelul tan
cului francez să fie vîndut în R.F. 
Germană. „Tîrgul părea încheiat, - 
continuă revista, dar, vai! — gene
ralii germani voiau un tanc al 
„lor“. Ceea ce au și obținut“...

In legătură cu felul cum s-a des
fășurat „competiția", Georges An
dersen notează în ziarul „Combat": 
„Fără îndoială, pentru a depăși în 
viteză Franța șl pentru a evita ori
ce posibilitate de comparație, gu
vernul de la Bonn a supus dosarul 
tancurilor germane mai întii Comi
siei pentru finanțe și economie și 
apoi Comisiei pentru apărare a 
Bundestagului. cu recomandarea ca 
dezbaterile să nu fie prelungite. Mai 
mulți membri ai Bundestagului au 
fost și ei mirați de precipitarea pro- 
cedurii, care poate îndepărta def- • 
nitiv concurența tancului francez, 
înainte ca acesta să fi putut înfrun
ta, într-o competiție „cinstită și 
loială", pe corespondentul său de 
peste Rin".

„Precizăm, scrie ziaristul francez, 
că comisia pentru apărare a Bun
destagului a adoptat în unanimita
te hotărîrea de a autoriza fabrica
rea în cea mai mare viteză a tancu
rilor germane, barînd astfel drumul 
unei coproducții cu Franța. înaltul 
comandament vest-german speră că 
tancurile sale vor fi cele adoptate 
de majoritatea țărilor europene din 
N.A.T.O.“.

„Combat" exprimă totuși o spe
ranță, chiar în titlul articolului: „In 
ciuda manevrelor Bonn-ului, com
petiția tancurilor franceze și ger
mane nu este definitiv cîștigată de 
Bundeswehr“.
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