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Pe graficele întrecerii socialiste
Corespondența specială de la Cimpia Turzii
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Al 7-lea Concurs al artiștilor

amatori

finala cehii de-al

Regiunea

GALAȚI
P0BNUW

BE LA S CASTE

Telefonez de la Cîmpia Turzii. La 
ora aceasta, în fața mașinilor și a- 
gregatelor, mii de oameni își string 
mîinile — tradițional salat la în
ceput și sfîrșit de muncă. Se predă 
schimbul și o dată cu el ștafeta în
trecerii, torța vie care este purtată 
mai departe prin uzină de la om la 
om, de la o secție la alta.

Am vizitat oțelăria Uzinei „Indus
tria sîrmei“. Aici se elaborează peste 
150 de mărci de oțeluri speciale, oțe
luri care leagă uzina cu nu mai pu
țin de 500 întreprinderi constructoa
re de mașini.

Ca și cei le la Hunedoara și Re
șița, oțelarii de aici raportează în
deplinirea înainte de termen a an
gajamentelor. Maiștrii Cornel Bența, 
Iosif Uțu și Mihai Blag 
preocupările și căutările 
sporirii producției de 
calitate superioară. La 
cînd schimburile primilor doi mai
ștri s-au întîlnit într-o nouă 
confruntare, echipele maistrului Ben- 

' ța raportau : „S-a elaborat a 
2 300-a tonă de oțel în contul anga
jamentului. Cu 600 de tone peste 
prevederile inițiale. Pînă la îndepli
nirea angajamentului anual mai este 
de făcut un „pas“ de 300 de tone“. 
Cînd și cum se va realiza ? Discu
țiile lapidare din fața cuptoarelor 
ne-au lămurit pe loc. Numai la cup
torul nr. 4 s-au produs la fiecare 
șarjă cîte 1,5 tone de oțel în plus. 
Sînt două șarje pe schimb, 6 pe zi, 
180 pe lună. Iată un „cîștig“ care 
este înscris mereu și constant pe 
grafice de către fiecare schimb.

Tovarășul Mihai Mursoi, secreta
rul comitetului de partid, ne com
pletează corespondența. ’ „N-ați spus 
nimic despre calitate. Puteți adăuga 
că un mare grup de oțelari au fost 
premiați în mod excepțional pentru 
calitatea superioară a oțelului des
tinat producției de rulmenți. Oțe
larii noștri sînt oameni din mîinile 
cărora metalul pleacă la drum cu 
cele mai bune certificate de cali
tate“.

în secția sîrmă, inginerul Vasile 
Purcaru, șeful secției, ne face rapid 
un calcul : 9 000 km de sîrmă — 
atîta s-a produs peste plan în lunile 
acestui an.

La laminorul nr. 2 schimbul de 
dimineață n-a simțit azi căldura 
metalului. Agregatele sînt în repa
rație. Maiștrii Ion Mărgineanu și 
Remus Bontea, într-o clipă de ră
gaz, ne-au răspuns la cîteva între
bări :

— Cum stați cu angajamentele ?
— Depășite. Am dat 3 000 tone 

peste plan. Productivitatea muncii 
— cu 10,5 la sută mai mare decît 
cea prevăzută.

— Ce obiective imediate aveți ?
— Să terminăm reparația cu 4 

zile mai devreme. Asta înseamnă

își înscriu 
în direcția 

oțel de 
ora 14,45,

® 150 MĂRCI DE OȚELURI SPECIALE • 3000 TONE DE PROFILE Șl 9000 

DE KILOMETRI DE SÎRMĂ PESTE PLAN ® 6,5 MILIOANE DE LEI

BENEFICII SUPLIMENTARE

Ieri s-a deschis

CIMPIA TURZII. In rind cu oțelarii hunedoreni și reșițenl

'.'T'h

Azi începe
7-lea Concurs al artiștilor ama
tori din formațiile muzical-core- 
grafice, organizat de Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă, Con
siliul Central al Sindicatelor, Co
mitetul Central al V.T.M. și Co
mitetul executiv al uniunii cen
trale a cooperativelor meșteșu
gărești în întimpinarea celei de-a 
XX-a aniversări a Eliberării.

Reliefînd amploarea pe care o 
cunoaște astăzi mișcarea artisti
că de amatori, concursul a antre
nat la întrecere peste 28 000 de 
formații cu aproape 650 000 de 
artiști amatori în prima etapă, 
iar în a doua — 29 000 de forma
ții care au cuprins 700 000 de ar
tiști amatori. Pentru publicul 
larg de la orașe și sate concursul 
a constituit o mare sărbătoare ar
tistică: Au fost-prezentate 300 000 
de spectacole la care au luat parte 
peste 80 000 000 de spectatori.

In zilele următoare ne vom în- 
tîlni cu finaliștii concursului : 325 
de echipe, precum și soliști vo
cali, dansatori și instrumentiști. 
Spectacolele de concurs susținute 
in fața juriului și a publicului au 
loc de la 10 la 18 august, între 
orele 9—14 și 17—22 pe scena 
Teatrului C.C.S.

Faza finală ne oferă prilejul să 
participăm și la numeroase pro
grame artistice în afara concursu
lui. In fiecare seară, pînă la 23 
August, artiști amatori partici- 
panți la finală prezintă spectacole 
la teatrele de vară din parcurile 
„23 August“, „Nicolae Bălcescu“, 
„Herăstrău“, pe estrada Militari, 
în Piețele Republicii și Vitan, la 
Muzeul satului, pe o estradă a- 
menajată pe lacul Herăstrău etc.

In vitrinele librăriilor din regiunea Ga
lati a apărut o carte care îi poartă nu
mele. Pe lîngă prezentul pe care-l vedem 
cu ochii noștri, ea aduce și date intere
sante din trecutul acestor locuri. Orașul 
are o istorie zbuciumată; în cele cîteva 
sute de ani de la nașterea sa a trecut prin 
multe încercări grele. „Ultima și cea mai 
crudă din cîte tragedii s-au abătut asupra 
Galafiului rămîne însă barbaria fascistă..." 
amintește cartea. Hitleriștii au prefăcut în 
ruine și cenușă 5 600 de clădiri, numeroa
se întreprinderi și o parte a portului.

RENĂSCUT DIN RUINE

cîteva 
plus.
- Și

sute de tone de metal în

obiectivele de viitor ?
— Să cîștigăm titlul de secție 

fruntașă pe uzină și să păstrării 
steagul de întreprindere fruntașă pe 
ramură.

Cea mai nouă secție a uzinei — 
secția bare trase. Mașini și instalații 
moderne. Maistrul Andronic Negrea 
ne conduce la grafic. Notăm-': 
„1 086,5 tone produse peste plan ;

productivitatea muncii — plus 6,5 
la sută ; economii suplimentare — 
175 143 lei ; rebutul — 12,6 la sută 
sub admis“. Cîteva cifre care reco
mandă acest colectiv.

...Am străbătut abia 4 secții și 
n-am . cunoscut v decît o parte, din 
colectivul uzinei, o parte din succe
sele înscrise pe graficele întrecerii 
socialiste închinate celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei.

Laurențiu VISKI

Prima expoziție 
pe țară

f otoamatorilor
sala Consiliului Local al 

Sindicatelor din București s-a 
deschis duminică prima expoziție 
pe țară a cercurilor de fotoama- 
tori de pe lîngă cluburile sindi
catelor, organizată de revista 
„Clubul" și Asociația artiștilor 
fotografi din R. P. Romînă. Sînt 
prezentate 250 de lucrări alb-ne- 
gru și color inspirate de noile rea
lități din țara noastră. Numărul 
cercurilor și fotografilor amatori 
au cunoscut o creștere continuă. In 
prezent, în întreaga țară funcțio
nează aproape 350 de cercuri din 
care fac parte peste 6 000 de foto- 
amatori. In cadrul expozițiilor 
din întreprinderi, raionale, oră
șenești și regionale au fost expu
se circa 15 000 de fotografii.

Orașul a renăscut din propria-i 
ruină. La fiecare pas îți ies în cale con
strucțiile prezentului. Mîini iscusite au 
creat o machetă — imagine de ansam
blu a acestui oraș vechi, înnoit astăzi 
din temelii. Dunărea, malurile ei n-au 
fost niciodată atît de frumoase. Faleza, 
pe o lungime de 3 km, va fi unul din 
locurile pitorești ale Galafiului, cu gră
dini și multe flori, cu restaurante în aer 
liber, muzică. Luminile multicolore ale va
poarelor brăzdează și în cursul nopții flu
viul. Deasupra falezei se vede noul oraș, 
modern, iluminat feeric de mii de lămpi 
fluorescente. Blocurile în miniatură ale 
machetei, luminate în roșu viu, indică ma
rile ansambluri de locuințe și edificii so- 
cial-culturale înălțate pînă acum în oraș. 
Cele în albastru arată ce și-au propus 
constructorii să dea în folosință pînă în 
1965. Multe din becurile albastre au și 
făcut loc celor de culoare roșie, indi- 
cînd astfel realizarea construcțiilor res
pective. Pînă acum au fost date în folo
sință pentru oamenii muncii din orașele 
regiunii Galați peste 13 000 de aparta
mente.

RITMURILE INDUSTRIEI
de-a lungul marelui bu- 
în plină construcție, care

R A ș °v în 7 luni din acest an
BRAȘOV (coresp.

vele uzinelor, fabricilor și combinatelor 
chimice din regiunea Brașov au îndepli
nit planul producției globale și .marfă pe 
luna iulie pe ansamblul industriei bra
șovene cu 106,1 la sută și respectiv 
cu 104,3 la sută. In cele 7 luni care au 
trecut din acest . an s-au dat peste 
sarcinile de plan cantități ,■ însemnate 
de produse: 15 660 tone cărbune;
680 tone acid sulfuric, 2 618 
celuloză, 630 tone hîrtie, 23
coloranți organici, 193 tone utilaj pe
trolier și chimic, 1 553 motoare electrice, 
2 100 rulmenți mobili, 44 000 m p țesături 
și alte produse în valoare de aproape 270 
milioane lei. Față de aceeași perioadă a 
anului trecut, în aceste 7 luni s-a dat o

„Scînteii”). Colecti- producție cu 19 la sută mai mare. Datori
tă hărniciei muncitorilor, inginerilor și teh
nicienilor, angajamentul luat în cinstea zi
lei de 23 August a fost îndeplinit pe re
giune la principalele obiective.

Locuri de retreere
TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii"). — 

In aceste zile de vară, mii de oame
ni ai muncii din Tg. Mureș se în
dreaptă în timpul liber spre locurile 
de recreere și de odihnă din oraș și 
împrejurimile lui. Ștrandul „1 Mai", 
grădina de vară „Pescăruș", baza nau
tică „Mureșul" sînt cele mai atrac
tive locuri. Mulți localnici și oaspeți 
preferă băile sărate de la Sîngeorgiu 
de Mureș. în acest sezon, băile de 
aici au găzduit 60 000 de oameni ai 
muncii. Pe platoul Cornești se con
struiește un amfiteatru în aer liber, 
cu 3 000 de locuri, se amenajează o 
cale ferată pentru un tren pionieresc 
și un colț zoologic.

Am pornit 
levai'd, aflat 
va deschide o cale de legătură economi
că și rapidă între Galați și Brăila. La 
numai cîjiva kilometri de drum, ne-a a- 
fras atenția un panou așezat pe partea 
dreaptă a șoselei. Pe panou — cifre și 
date despre Combinatul siderurgic Ga
lați. Magistrala din fața panoului duce 
spre platoul dintre Mălina și Cătușa, unde 
cîteva mii de constructori înalță marele 
combinat.

Străbătînd meleagurile gălățene, în
cerci un justificat sentiment de mîndrie 
văzînd cum peisajul natural, atît de pi
toresc, a fost întregit cu cel industrial, 
creat cu hărnicie și pricepere de oame
nii muncii. Anii puterii populare au trans
format aceste locuri într-o regiune în pli
nă înflorire. Volumul investițiilor în re
giunea Galați a crescut de la un an la 
altul, ajungînd în 1962 de 9 ori mai 
mare, decît în 1951, iar în 1963, de 3,2 
ori mai mare decît in 1959. Eforturile 
depuse se recunosc în uzina modernă de 
tablă subțire, noua, uzină mecanică, în
treprinderea de cuie și lanțuri, întreprin
derea de prefabricate din beton, marele 
șantier naval din Galați, combinatele de 
celuloză, hîrtie și industrializare a lem
nului din Brăila, fabricile de mobilă și 
confecții din Focșani, cele două fabrici 
de conserve din Tecuci și Zagna Vădeni, 
ca și în alte numeroase noi întreprinderi 
industriale aflate în funcțiune sau în plină 
construcție.

în regiunea Galați s-au dezvoltat noi 
ramuri industriale, printre care siderurgia, 
industria prefabricatelor de beton, a pre
fabricatelor din lemn, celulozei, hîrtiei, 
cea alimentară. Unitățile industriale obțin

SĂRBĂTORIREA ZILEI MINERULUI

că-

La Baia Mare Spre ogoarele patriei

■11H

• Producția industrială a regiunii a crescut cu 
peste 5 ori față de 1950 o 13 000 apartamente 
o 50 000 de familii de colectiviști in case noi
• Cu 300 de tractoare mai mult decît în întreaga 
Romînie a anului 1938 o Un tînăr centru universitar

importante succese. Uzina de utilaj greu 
„Progresul” din Brăila realizează acum o 
producție cu 607 la sută mai mare decît 
cea din anul 1955, iar uzina de tablă sub
țire din Galați — o producție de 14 ori 
niai mare decît cea din 1938. In anul 1963, 
producția industrială a sporit — față de 
anul 1950 — cu 529 la sută. Oamenii

mie, matematici ș.a. Pentru a se crea stu
denților condiții tot mai bune de ■ învă
țătură și de trai, la Institutul politehnic 
și la cel pedagogic au fost dafe în fo
losință cămine noi, peste 20 de labora
toare și ateliere, biblioteci etc. 70 la sută 
dintre studenți primesc burse.

în orașele și satele regiunii funcțio-

Un cargou de 4 500 tone la cheiul do
armare

muncii din industria regiunii au pășit în 
acest an înscriind în bilanțul întrecerii 
socialiste o productivitate cu 87,4 la sută 
mai mare decît cea realizată în 1955.

ÎN SATUL COLECTIVIZAT
Pe drumul ce duce spre Tecuci se află 

o frumoasă comună ce poartă numele lui 
Tudor Vladimirescu. în anul răscoalei din 
1907, țăranii de aici au trimis guvernului 
un memoriu : „Timpurile de azi nu le 
mai putem suferi. Nu avem cu ce să 
trăim. N-avem ce mai purta, noi, într-o 
țară așa bogată, cu pămînturile cele mai 
bune și roditoare, cu grînele cele mai 
dulci, o să ajungem să murim de foame..."

Statisticile depun și ele mărturie. In 
1938, la peste 200 000 de familii țărănești 
din fostele județe Tecuci, Putna, Covurlui 
și Brăila existau doar 40 000 de pluguri, 
din care o bună parte erau de lemn.

Astăzi, numai pe ogoarele gălățene 
lucrează cu aproape 300 de tractoare mai 
mult decît în întreaga Romînie burghezo- 
moșierească. Aratul, semănatul, recolta
rea păioaselor se fac în cea mai mare 
parte mecanizat. în regiune funcționează 
acum trei stațiuni experimentale agrico
le. în cele 284 de gospodării colective 
lucrează circa 600 de specialiști cu pre
gătire superioară.

An de an, gospodăriile colective s-au 
dezvoltat multilateral. în ultimii 8 ani a- 
verea obștească la 100 ha teren arabil 
(în medie pe regiune) a crescut de 3 
ori, iar veniturile bănești de aproape 5 
ori. Tot în acești ani, mai mult de 50 000 
familii de colectiviști s-au mutat în case 
noi. în 1950 existau în regiune doar 18 
sate electrificate ; astăzi numărul lor e 
de peste 250.

LUMINILE CULTURII
în partea de sus a orașului-port, aproa

pe un întreg cartier aparține studenților. 
Galațiul de azi n-a devenit numai un oraș 
industrial, ci și un centru universitar. Sute 
de cadre didactice pregătesc noi promo
ții de ingineri, constructori de vapoare, 
chimișfi pentru industria alimentară, spe
cialiști care vor contribui direct la ex
ploatarea stufului și a apelor bogate în 
pește, profesori de științe naturale, chi

Noaptea, in noul Galați

Focșani. Halele întreprinderii 
IPROFIL

nează 754 de școli de cultură generală. 
Baza materială a învățămîniului se întă
rește mereu. în anii 1961—1964 s-au 
construit 1 281 săli noi de clasă, zeci de 
laboratoare și cămine pentru elevi. In 
ultimii 16 ani numărul elevilor a crescut 
cu peste 100 000. Regimul democrat- 
popular a creat condițiile necesare pentru 
ca lumina culturii să pătrundă în toate 
orașele și satele gălățene. în 1948 exis
tau în regiune 238 cămine culturale și 
case de citit, 17 cinematografe și un 
singur teatru. în prezent își desfășoară 
activitatea 569 cămine culturale și case 
de citit, 272 biblioteci, 251 cinemato
grafe, 9 muzee, 4 teatre, 33 centre de 
radioficare și numeroase alte instituții de 
cultură. La cel de-al Vll-lea concurs al 
'ormajiilor artistice de amatori au luat 
parte 1 456 formații, alcătuite din peste 
40 000 de artiști amatori din rîndurile oa
menilor muncii de la sate și orașe.

★
Cîfă deosebire între Galațiul de ieri și 

cel de azi I In pas cu toate regiunile țării 
trăiesc viață nouă, înfloritoare, și stră
vechile așezări dintre Dunăre și 
Vrancea ; minunate perspective se des
chid oamenilor de pe aceste meleaguri, 
harnici constructori ai socialismului,

Victor DELEANU

în Valea Jiului
Duminică dimineața a avut 

loc solemnitatea depunerii de 
coroane de flori la placa come
morativă din incinta minei Lu- 
peni în memoria minerilor 
zuți aici în timpul grevelor din 
luna august a anului 1929. Au 
fost depuse coroane de flori din 
partea Comitetului regional de 
partid Hunedoara, Comitetului o- 
rășenesc de partid Petroșeni, a 
consiliului regional al sindicate
lor, din partea minerilor de la 
Lupeni, Petrila, Aninoasa, Vul
can, Uricani, Petroșeni și Lonea.

In după-amiaza aceleiași zile, 
în localitățile Văii Jiului s-au 
desfășurat serbări cîmpenești pri
lejuite de Ziua minerului. Peste 
15 000 de mineri au participat îm
preună cu familiile lor la aceas
tă sărbătoare. Au fost vizionate 
spectacole cultural-artistice, în
treceri sportive. Mulți mineri au 
plecat încă din seara zilei de sîm- 
bătă spre cabanele Rusu, Voevo- 
dul, Cîmpul lui Neag, Baleea. 
Serbări cîmpenești au fost orga
nizate și în celelalte localități mi
niere din regiunea Hunedoara — 
la Brad, Zlatna, Certej, Teliuc, 
Ghelar și Deva.

Valea Motrului — au sărbătorit 
ieri pentru prima dată ziua lor. 
încă din primele ore ale dimi
neții sute de mineri, împreună 
cu familiile lor, s-au îndreptat 
spre Zăvoiul Ploștina din apro
pierea viitorului oraș Motru. La 
sărbătorirea Zilei minerului au 
luat parte și numeroși oaspeți din 
Tg. Jiu, Craiova și Tr. Severirț.

Valea Motrului
CRAIOVA (coresp. „Scînteii“).— 

Minerii din cea mai tînără ex
ploatare carboniferă din țară —

BAIA MARE (coresp. „Scîn
teii“). — La Baia Mare și în ce
lelalte centre miniere din regiu
nea Maramureș — Cavnic, Bă- 
iuț, Nistru, Ilba, Baia Sprie.și al
tele — au avut loc duminică adu
nări consacrate Zilei minerului. 
Cu acest prilej, 75 de lucrători 
din cadrul Trustului minier Baia 
Marc au fost distinși cu Ordinul 
Muncii și Medalia Muncii pen
tru realizări deosebite în muncă. 
Au avut loc apoi serbări cîmpe- 
nești, spectacole artistice, jocuri 
distractive, întreceri sportive. La 
Baia Mare, în imediata apropiere 
a clubului exploatării miniere 
Săsar. aproape 2 000 de mineri cu 
familiile au participat la serbarea 
cîmpenească organizată în cins
tea lor. Serbări au avut loc și la 
Cavnic, Nistru, Băiuț etc. Voia 
bună și cîntecul i-au însoțit pe 
mineri în tot cursul zilei de du
minică.

Din avion sau din tren, în goana 
mașinii sau mergînd pe jos, le vezi 
înșirate în lungul brazdelor ori ali
niate la capătul tarlalelor ; sînt trac
toarele. Prezența lor a devenit atît 
de obișnuită în oricare colț de țară 
încît nu mai miră pe nimeni. In nu
meroase cîntece de inspirație fol
clorică apărute în anii de după eli
berare, tractoristul și tractorul ocu
pă un loc principal. Și nu există bi
lanț de sfîrșit de an al unei gospo
dării colective în care să nu se 
spună : „... producțiile obținute de 
noi n-ar fi fost cu putință fără aju
torul tovarășilor mecanizatori,..'.

*
Anul 1938 : 4 049 de tractoare. Cu 

alte cuvinte, în Romînia, țară agra
ră, al cărei viitor era predestinat de 
economiștii burghezi ai vremii să 
rămînă agrară, nu se aflau decît 
4 049 de tractoare. Bineînțeles, nici 
vorbă ca aceste tractoare să fie de 
construcție romînească.

Anul 1964: 65 000 de tractoare 
(pînă la sfîrșitul anului vor fi 
75 000).

Enciclopedia Romîniel apărută

MECANIZARE
înainte de cel de-al doilea război 
mondial ne arată că la 3 280 000 de 
gospodării țărănești nu erau decît 
2 265 000 de pluguri — adică un mi
lion de gospodării nu dispuneau 
nici măcar de atîta. La începutul a- 
cestui an gospodăriile agricole a- 
veau la dispoziție, pe lîngă trac
toare, peste 32 000 de combine pen
tru păioase, 62 000 de semănători 
mecanice, precum și alte mașini a- 
gricole fabricate de industria noas
tră socialistă.

Cititorii au observat că apelăm 
de multe ori la mărturia ziarelor din 
colecții. Este firesc. Ziarele rămîn 
un document autentic al unor stări 
de lucruri care 
depășite încît 
oare, așa să fi 
23 mai 1947, 
sămînțările de 
tul județ Tutova, 
altele :

astăzi sînt într-atîta 
mai să te întrebi : 
fost ? „Scinteia” din 
relatînd despre în- 
primăvară din ios- 

arăta printre 
„...6 780 de ha au fost ,lu-

erate în condițiuni extrem de gre
le, cu sapele și hîrlețele...” Cî
teva luni mai tîrziu, în numărul 
din 4 iulie 1947, același ziar anunța 
pe pagina I-a, cu litere mari : „Pri
ma coloană de tractoare I.A.R.-22 a 
sosit la stația de mașini agricole 
Budești". O fotografie înfățișează 
șirul acestor prime vlăstare ale in
dustriei romînești. Alăturat sînt re
produse pronosticurile „Dreptății” 
din 22 ianuarie 1947, cu titluri și sub
titluri, unul mai sceptic decît altul. 
Pe atunci asemenea cuvinte ne în- 
furiau. Astăzi cel mult facem haz pe 
seama lor.

Chiar de la înființarea celor dinții 
S.M.T.-uri rolul lor nu s-a mărginit 
numai în a pune la dispoziția țără
nimii mașinile de care avea nevoie. 
Sarcina lor a fost și aceea de a 
ajuta la organizarea agriculturii pe 
baze noi, de a ii un factor mobiliza-

tor de atragere a țăranilor pe dru
mul muncii în comun și, lucru deo
sebit de important, de a întări 
alianța dintre clasa muncitoare și 
țărănime. Fără mașinile felurite pe 
care încă primele gospodării colec
tive le-au avut la îndemînă, acestea 
n-ar fi avut putința să-și sporească 
recoltele, nu s-ar fi putut dezvolta 
și, deci, ar fi fost lipsite de argumen
tul concret, cel mai însemnat în con
vingerea individualilor care aștep
tau să le vadă rezultatele.

Anul trecut, industria constructoa
re de mașini a trimis agriculturii 
10 300 tractoare, 3 600 combine și 
10 100 semănători mecanice. Pe trac
tor nu au mai revenit peste două 
mii de hectare ca în 1938, ci cîte 
150. Practic, aceasta a însemnat că 
în G.A.S. aproape toate lucrările la 
cultura păioaselor și prășitoarelor 
s-au făcut mecanizat. Iar în gospo
dăriile colective, pe suprafețele acce
sibile mașinilor, lucrările de arături, 
pregătirea terenului și semănat atît 
pentru cereale păioase cît și pentru 
porumb s-au efectuat în proporție 
de sută la sută mecanizat. Cu alte 
cuvinte, imaginea „specific romî
nească' a țăranului aplecat pînă la 
istovire asupra coarnelor plugului, 
zvîrlind sămînța în dreapta și stînga 
luată dintr-o desagă agățată de gît 
6au îndesînd-o cu călcîiul pe brazdă 
— această imagine ce li se părea 
unora nespus de idilică a dispărut. 
Tot anul trecut, în gospodăriile co
lective grîul, orzul, ovăzul s-au re
coltat în proporție de 71 la sută cu 
ajutorul combinelor, iar o treime din 
lucrările de întreținere a culturilor 
prășitoare s-au făcut nu cu sapa, ci 
cu tractorul.

Cînd vezi o tarla de porumb în 
care te pierzi, sau un lan de grîu cu 
spicele aplecate sub greutatea bo
bului, fără îndoială că te bucură. 
Dar și mai semnificativ este fap
tul că același țăran, pînă mai 
ieri robul celor mai simple u- 
nelte, neajutorat în fața capriciilor 
naturii, a trecut printr-un adînc 
proces de transformare, devenind 
muncitorul mecanizator, sau co
lectivistul de astăzi. Sînt sate din 
care zeci de tineri au plecat sau 
pleacă la școlile profesionale cu 
dorința de a învăța meseria de 
tractorist. Ni se pare normal. De 
ce ? Pentru că a fi mecanizator 
este un titlu de cinste în o- 
chii satului, el, mecanizatorul, se 
numără printre ajutoarele cele mal 
prețuite ale gospodăriei colective.

Sigur, sînt perioade cînd seceta

ori ploile prea abundente diminuea
ză recoltele. Dar tot atît de adevărat 
este și faptul că, cercetînd dările de 
seamă ale celor mai multe gospo
dării colective, pe ultimii ani, ai să 
observi o creștere mai mare sau mai 
mică, dar constant, a producțiilor 
la hectar. Este rezultatul nemijlocit 
al folosirii mecanizării. Și nu numai 
atît. Sfera mecanizării s-a extins a- 
supra unei ramuri la fel de impor
tantă ca și cultura cerealelor : zoo
tehnia. Recoltarea și însilozarea fu
rajelor se fac pe scară tot mai întin
să, mecanizat. Adăpătorile automa
te ori semiautomate, liniile ferate 
înguste, tocătorile de nutreț și mo
rile cu ciocănele fac parte acum 
din inventarul multor gospodării 
colective.

Anul acesta, pe lîngă cele 10 000 
de tractoare (arătam la început că 
numărul lor va fi de 75 000), vor 
porni spre ogoarele socialiste, ca 
mesageri ai industriei noastre, încă 
3 000 de combine, circa 4 000 de se
mănători etc. Cu fiecare an gama 
de mașini se lărgește, preluînd o 
parte tot mai însemnată din muncile 
manuale. Apar tipuri mereu mai per
fecționate care pot sta cu cinste ală
turi de produsele asemănătoare din 
străinătate. Firește că și răspunde
rea mecanizatorilor, grija lor față de 
aceste mașini trebuie să crească în 
aceeași măsură. Cînd i se dă în pri
mire o nouă mașină, mai perfecțio
nată decît precedenta, datoria me
canizatorului este de a-și îmbogăți 
cunoștințele tehnice, fără de care 
viața mașinii va fi scurtă, randa
mentul mic, ceea ce duce la încăr
carea prețului de cost.

Iată, sîntem în cel de-al douăzeci
lea an de la eliberare. Cine și-ar fi 
închipuit, nu cu multă vreme în1 
urmă, că țăranul care nu știa altce
va decît „hăis" și „cea", și asta în 
cazul că avea plug și vite de jug, 
va da astăzi examen despre cele 
mai eficiente metode agrozooteh
nice ? Cine și-ar fi închipuit că ace
lași țăran va fi stăpîn pe secretele 
numeroaselor mașini agricole ? As
tăzi, obiectivul principal al întrecerii 
oamenilor muncii de la sate trebuie 
căutat în indicațiile partidului pri
vind dezvoltarea multilaterală și in
tensivă a agriculturii. In acest an, 
industria noastră chimică va livra 
agriculturii circa un milion de tone 
de' îngrășăminte cu azot și fosfor. 
Milionul, împreună cu mecanizarea, 
vor da un nou avînt agriculturii 
noastre socialiste.

Gheorghe VLAD
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opinii RECOMANDĂRILE pentru premiul
DE STAT AL R. P. ROM ANUL 1964

Ing. MARCEL TIMUȘ, ing. AUREL HORTOPELEANU, 
prof. dr. ing. GHEORGHE SUCIU, membru cores
pondent al Academiei, ing. ȘTEFAN TEODORESCU, 
ing. GHEORGHE IONIȚĂ și ing. TEODOR MOISUC:

calității de membru ciere a întregii activități științifice 
societăți internațio- a profesorului State Drăgănescu. 

medicale.
Conf. dr. Nicolae CAJAL 
membru corespondent 
al Academiei R. P. Romîne

prin acordarea 
al mai multor 
nale de științe

Propunerea pentru acordarea Pre
miului de Stat al R. P. Romîne con
stituie o binemeritată înaltă apre-

„Instalație de distilație atmosferică și 
sub vid combinată cu desalinare electrică

Acad. G. Căiinescu
Pre-

pentru o capacitate de 3 milioane tone
pe an" (Rafinăria Brazi)

curînd că între cei 
acordarea Premiului

din 
teh- 
mo-

Am aflat de 
propuși pentru 
de Stat al R. P. Romîne figurează 
și colectivul care a contribuit 
la crearea Instalației petroliere de 
distilație atmosferică și sub vid 
combinată cu desalinare electri
că pentru o capacitate de 3 
milioane tone anual, intrată în 
funcțiune la Rafinăria Brazi. Pro
iectul, elaborat în cadrul Institutului 
de proiectări de instalații petroliere, 
s-a concretizat în realizarea uneia 
dintre cele mai importante instalații 
de acest gen concepute și construi
te în țara noastră. Ea este o mărturie 
a politicii consecvente a partidului 
de industrializare socialistă a țării, 
una din unitățile industriale moder
ne care contribuie la valorificarea 
superioară a petrolului. Multe 
caracteristicile acestei lucrări 
nice corespund cerințelor
derne de prelucrare a țițeiului. 
Noua instalație se remarcă prin sim
plitatea schemei tehnologice, auto
matizarea avansată a procesului 
tehnologic, tehnica înaintată aplica
tă în proiectarea și executarea 
principalelor utilaje, sistematizarea 
amplasării diferitelor elemente com
ponente în funcție de fluxul normal 
al produselor și prin combinarea mai 
multor procese tehnologice ca, de 
pildă, desalinarea electrică, distila
rea atmosferică și distilarea sub vid. 
Capacitatea de prelucrare, de 3 mi
lioane tone de țiței anual, este de 6 
ori mai mare decît a celor mai mari 
instalații de acest tip existente în 
țară. Această concentrare a produc
ției a permis creșterea productivită
ții muncii cu circa 150 la sută, redu
cerea cheltuielilor de investiții cu 56 
la sută și de prelucrare cu 33 
la sută, obținerea unor produse va
loroase cu un randament sporit.

O calitate deosebită a proiectului 
o constituie faptul că majoritatea u-

tilajelor necesare au putut fi pro
iectate și executate în țara noastră. 
Dehidratoarele sferice au fost pro
duse la Reșița, coloanele de fracțio
nare la Brăila, cuptoarele la Uzinele 
„24 Ianuarie“ din Ploiești, aparatura 
de schimb de căldură la Uzina nr. 2 
din Ploiești, și întrunesc un nivel 
tehnic superior de realizare. De la 
tabloul de comandă se asigură con
trolul întregului flux tehnologic. In
stalația de automatizare centralizată 
cuprinde elemente electronice pentru 
măsurarea și reglarea automată a 
parametrilor fizici și a calității pro
duselor.

O dată cu punerea în funcțiune a 
instalației s-a putut constata o mare 
elasticitate a utilajelor, ca și a între
gului ansamblu. în mai puțin de șase 
luni, capacitatea zilnică proiectată a 
fost realizată și chiar depășită cu a- 
proape 10 la sută, iar produsele ob
ținute — benzinele, petrolul, moto
rinele, distilația de vid și semigu- 
dronul sînt de o calitate corespun
zătoare celei prevăzută de proiect.

Această instalație de mare capa
citate, realizată și pusă în funcțiune 
de rafinorii noștri, este o mîndrie a 
industriei petroliere romînești. A- 
preciem ca fiind binevenită propu
nerea de a se acorda Premiul de Stat 
pe anul 1964 colectivului format 
din ing. Marcel Timuș, ing. Aurel 
Hortopeleanu, prof. dr. ing. Gheor
ghe Suciu, membru corespondent al 
Academiei, ing. Ștefan 
ing. Gheorghe Ioniță și 
Moisuc care 
valoroasă la 
biectiv de 
noastre.

Propunerea de atribuire a 
miului de Stat pe anul 1964 lui G. 
Căiinescu încununează o activitate 
neîntreruptă de mai bine de patru
zeci de ani în domeniul romanului, 
artei dramatice, eseisticii, criticii li
terare și poeziei a unui mare scrii
tor. Rareori un artist a izbutit să se 
realizeze la un asemenea nivel în 
atîtea genuri. De la începutul acti
vității sale, G- Căiinescu se afirmă 
ca eseist și critic literar publicînd 
„Viața lui Mihai Eminescu“, „Ope
ra lui Mihai Eminescu“, în cinci vo
lume, „Istoria literaturii romîne“. In 
același timp a dat și primele sale 
romane „Cartea nunții“ și „Enigma 
Otiliei“. Fiecare din aceste opere me
rită lungi răgazuri de meditare și tot 
atît de vaste comentarii.

Această bogată și neobosită acti
vitate a fost continuată cu strălu
cire în anii noștri, cînd opera aca
demicianului George Căiinescu s-a 
desăvîrșit în realizări de o deose
bită valoare științifică și artistică. 
Ultimul său roman, „Scrinul ne
gru“, continuînd linia realistă a pro
zei sale, vădește o rară intuiție 
de romancier care redă cu acui
tate tipuri sociale și împreju
rări dotate cu o viață intensă. Poe
ziile lui G. Căiinescu — anul trecut 
a apărut o selecție din versurile sale 
intitulată „Lauda lucrurilor“ — aduc 
aceeași notă de originalitate cu care 
ne-a obișnuit scriitorul în celelalte 
lucrări ale sale. Lucrările dramati
ce dovedesc o reală măiestrie de re
dare a unor sentimente profunde'în- 
tr-o formă simplă.

Tot în anii noștri G. Căiinescu 
a publicat impunătoare lucrări de 
critică, teorie și istorie literară, con-

tribuții de primă însemnătate pen
tru studierea literaturii romîne și 
universale. Amintim în acest dome
niu monografiile despre Nicolae Fi- 
limon și Grigore Alexandrescu, edi
ția operei lui Ion Creangă, studii 
despre cei mai de seamă scriitori ai 
literaturii noastre, Eminescu, Cara- 
giale, Sadoveanu etc., ca și despre 
mari creatori din cultura universală.

Academicianul George Căiinescu 
conduce lucrările pentru alcătuirea 
Tratatului de istorie a literaturii ro
mîne. A tipărit numeroase materia
le, documente, scrisori inedite de o 
mare importanță pentru studierea 
științifică a literaturii noastre.

în enumerarea noastră un loc de 
frunte trebuie să-1 ocupe opera scrii
torului angajat, a subtilului comen
tator al realităților noastre zilnice 
Căci mîna neobosită a lui G. Căii
nescu trasează cu aceeași eleganță 
și justă înțelegere cronica evenimen
telor săptămânale, în pagini care, a- 
dunate în volum, vor constitui ope
ra unui valoros moralist. Cu o pa
siune exemplară G. Căiinescu este 
statornic prezent în paginile revis
telor și ziarelor, abordînd cu pro
funzime cele mai diverse aspecte 
ale realității noastre, ale dezvoltă
rii culturii romînești în anii socia
lismului.

Opera lui G. Căiinescu stă în fața 
noastră, variată și monumentală. Șe 
poate spune, fără exagerare, că 
scriitorul, prin ea, și-a cîștigat 
merite excepționale. Atribuirea Pre
miului de Stat ar încununa, în fe
lul acesta, o activitate care a con
tribuit în mod eminent la înflorirea 
culturii noi în țara noastră.

Accd. Al. ROSETTi

a adus o 
realizarea 
seamă al

Teodorescu, 
ing. Teodor 
contribuție 
acestui o- 
industriei

Sculptorul
plastica romînească sculptorul 

Vlad ocupă un loc de frunte 
valoarea și originalitatea Iu-

Ina. Nicolae MĂRCULESCU, di
rector general în Ministerul In
dustriei Petrolului și Chimiei
Inq. Bujor OLTEANU, director 
general al Rafinăriei Brazi

Dr. STATE DRĂGĂNESCU

„Encefalite virotice umane

In 
Ion 
prin 
crărilor sale. Privindu-i sculpturile, 
ai impresia că ele emană tu'multul 
unor forțe descătușate, simți că din 
adîncurile lor răzbat ecourile de 
doină ale munților și codrilor.

Sculptura lui Vlad are rădăcini în 
brazda fecundă a pămîntului țării 
noastre, în sufletul și geniul1 țăra
nului romîn. în existența spațială a 
formelor, în jocul ritmic al liniilor, 
în fluidul modelajului, sculptura lui 
Vlad absoarbe, esența ancestrală atît 
de frumoasă a artei populare. Și cu 
o deosebită măiestrie de meșter is
cusit își împletește în mod firesc 
gîndirea plăsmuirilor lui plastice cu

cuceririle noi ale artei contempora
ne, cu visurile și suflul eroic al zi
lelor și realităților noastre.

Toate aceste rare dăruiri Vlad le-a 
închinat încă din tinerețe unui per-, 
manent ideal, acela de a da poporu-" 
lui o artă adevărată, de o înaltă ți
nută artistică. Lucrările lui fac cin
ste artei noastre plastice, bucurîn- 
du-se de deplină prețuire atît în 
țară cît și în străinătate.

Propunerea- de a i se acorda lui 
Vlad titlul de laureat al Premiului 
de Stat este o dovadă de înaltă pre
țuire pentru artiștii valoroși din țara 
noastră, pe care o salut cu convin
gere și bucurie.

Ion IR1MESCU 
artist al poporului

Foto : A. StoenesouMasivul Piatra Mare
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însemnări din activitatea

Printre lucrările științifice supuse 
dezbaterii publice în vederea acor
dării Premiului de Stat al Republicii 
Populare Romîne pe anul 1964, figu- 

- rează aportul hotărîtor al profesoru
lui dr. State Drăgănescu la elabora
rea monografiei „Encefalite virotice 
umane“, apărută recent în Editura 
Academiei R.P. Romîne.

Lucrarea, de înaltă valoare știin
țifică, prezintă și sintetizează cunoș
tințele actuale în acest important do
meniu de ocrotire a sănătății publi
ce, făcînd cunoscută și larga contri
buție a medicine! romînești la eluci
darea unor probleme legate de ence
falitele virotice. Autorul a studiat 
encefalitele umane, primitive și se
cundare, timp de mulți ani, cu tena
citate și perseverență ; dar abia în 
anii regimului de democrație popu
lară, cînd i s-au creat condiții de 
lucru de care nu s-a putut bucura 
în trecut, cercetările sale au căpătat 
amploare.

Monografia dedicată encefalitelor 
virotice umane cuprinde un vast 
material anatomo-clinic, relatînd atît 
despre cercetările efectuate de prof. 
State Drăgănescu împreună cu 
maestrul său, cunoscutul savant 
Gh. Marinescu, cît și despre lu
crări recente realizate de autor, virale, ca și cele din domeniul cli- 
asistat de colaboratorii săi de la nicii, etiopatogeniei și morfopatolo- 
Institutul de perfecționare și spe
cializare a medicilor, de la Institu
tul de neurologie și din sectorul de 
neuroviroze al Institutului de infra- 
microbiologie.

Lumini și umbreE. ILIESCU
București

l
vingător. Pline de conținut și fru
mos prezentate au fost și programe- 
le artistice susținute de colectiviș
tii din Giurtelec, Buteni, Batăr, de 
muncitorii și funcționarii de la 
C.F.R., P.T.T.R. și I.R.T.A.

în regiunfea Crișana s-a inten
sificat activitatea de răspîndire 
a cunoștințelor cultural-științifice 
prin organizarea de simpozioane, 
seri culturale, medalioane literare, 
vizionări de filme științifice și do
cumentare. în ultimul timp, aceste 
forme ale muncii cultural-educati
ve au fost larg răspîndite. Ele s-au ’ 
dovedit interesante, atractive și ■ 
prin faptul că la susținerea lor au 
fost invitate personalități de seamă 
ale științei și culturii romînești. în ■ 
cadrul unor asemenea simpozioane 
cu caracter istoric, literar, medical, 
tehnic etc, au luat cuvîntul acade
micianul Constantin Daicoviciu, prof, 
dr. loan Țurai, prof. dr. Nicolae 
Nestoreșcu, membri corespondenți ai 
Academiei R.P.R. și alții.

în regiune au fost realizate Intere
sante culegeri literare, expoziții^ de 

...... .................................   _ cărți și de artă populară. De curînd, 
ridicării bunăstării materiale a în- în orașul Oradea_a_f0Șt deschisă casa 
trëgului nostru popor.
■ Am trecut de curînd prin Săcueni. 
La intrarea în comună o clădire 
nouă, modernă. Este noul cămin 

‘cultural, a cărui sală de festivități 
numără pește 500 de locuri. Am ni- 

''pierit aici într-o după amiază cînd 
Jâala era plină cu oameni din toate 
dolțurile comunei. Cu acel prilej to- 

/Qarășpl Andrei Kaloczkai, primul 
secretar al comitetului raional de 
par£.<j, a vorbit despre politica in
ternă și externă a partidului 

statului nostru. Expunerea, au- 
’diatăj.cu viu interes, a fost apoi ur- 
ttiatgg.de un ciclu de filme docu
mentare.

PROGRAME ARTISTICE
SIMPOZIOANE

cu'tural-educativă de masă în regiunea Crișana

Ca în întreaga țară, în regiu
nea Crișana organizațiile de par
tid desfășoară o intensă muncă 
cultural-educativă în rîndul ma
selor. Hotăm cîteva acțiuni și 
forme de activitate folosite cu 
bune rezultate.

PROPAGANDA PRIN CONFERINȚE
ViZitînd întreprinderile, organiza

țiile .economice, șantierele de con
strucții din regiunea Crișana, con- 
stați cu satisfacție că la ritmul tot 
mai viu al întrecerii la îndeplinirea 
înainte de termen a angajamentelor 
luate în cinstea marii aniversări o 
contribuție de seamă a adus munca 
educativ-culturală de masă desfășu
rată de organizațiile de partid și or
ganizațiile obștești. Printre formele 
folosite propaganda prin conferințe 
a căpătat o largă extindere. La a- 
ceastă muncă, comitetele regional, 
raionale și orășenești de partid au a- 
tras oameni dintre cei mai bine pre
gătiți : activiști de partid și 
profesori, ingineri, medici, 
ținut expuneri pe cele mai 
teme privind economia,

atunci cînd expunerile sînt vii, a- 
tractive, cînd caracterul lor este 
instructiv-educativ, ne vorbește ex
periența acumulată în raionul Mar- 
ghita. Aici, numai într-o singură zi, 
duminică 26 iulie, la conferințele 
ținute în căminele culturale au 
participat peste 12 000 de persoane. 
Exemple de acest fel sînt nenumă
rate. Zilele trecute, sala de specta
cole a Teatrului de Stat din Oradea 
devenise neîncăpătoare. La această 
entuziastă adunare cetățenească, to
varășul Dumitru Turcuș, secretar al 
comitetului regional de partid, a 
prezentat conferința „Douăzeci de 
ani de mari realizări“. Vorbito
rul a înfățișat înfăptuiri ale poporu
lui nostru condus de. partid pe dru
mul dezvoltării economiei naționale, 
învățămîntulUi, artei și culturii, al

memorială „Iosif Vulcan“, care în
fățișează momente importante din 
istoria cultvjrii romînești pe melea- 
gurjle bihorene.

de stat, 
care au 
diverse 
cultura, 

știința și tehnica romînească. Expu
nerile „20 de ani de mărețe reali
zări“, „Munca, o chestiune de onoa
re“ au fost ținute în căminele cultu
rale din regiune, la cluburi, case de 
cultură, fiind audiate de peste 
150 000 de oameni ai muncii.

Despre interesul pe care îl pre
zintă propaganda prin conferințe,

ACȚIUNI TINEREȘTI 
PENTRU TINERET'

giei neuroinfecțiilor sînt cunoscute 
în țară și peste hotare, fiind evi
dențiate prin premii ale Academiei 
R. P. Romîne, ale Facultății de me
dicină din Strassbourg, precum și

In reglpnea Crișana, ca și în cele- 
;iW|e regiuni ale; țării-, viața "cultuÿ 
•raP-artisfrică cunoaște o continuă.. în-:

ION VLAD

scriu corespondenții

Specialistul urmărește cu interes 
expunerea documentată a unui lung 
șir de encefalite și encefalomielite 
virale primitive, făcînd cunoștință 
cu noi date clinice, anatomice și ex
perimentale. Analiza, clasificarea 
formelor anatomo-clinice de encefa
lită și mai ales studiile etiologice 
ale unor sindroame, ca cel de poli- 
radiculonevrită, encefalită convulsi- 
vantă etc. care au permis legarea a- 
cestor afecțiuni de grupul nevraxi- 
telor transmise prin căpușe, repre
zintă o valoroasă contribuție origi
nală a autorului. Lucrarea cuprinde 
totodată și date importante cu pri
vire la alte neuroviroze, ca encefali
ta von Economo, meningoencefalita 
hemoragică, encefalitele pararicket- 
tsiene etc. Trebuie subliniat și apor
tul important, clinic și experimental, 
al profesorului la studiul encefalite
lor secundare din cursul unor viroze 
eruptive și neeruptive.

Cercetările în domeniul encefali
telor virale și rezultatele obținute 
au o reală însemnătate teoretică și 
practică, ele contribuind în mod 
evident la progresul științelor medi
cale, la creșterea prestigiului știin
ței romînești. Lucrările prof. dr. Sta
te Drăgănescu privind encefalitele

Fotografia primită în aadrul con
cursului nostru

Orașul nostru
Am venit la Bîrlad în anul e- 

liberării patriei. Ca și alte orașe 
moldovene, în afara cîtorva 
instituții și a caselor unor mo
șieri și cămătari, Bîrladul era 
pe-atunci doar o îngrămădire de 
prăvălioare și mici ateliere insalu
bre, în centru, iar spre margini a- 
răta aproape ca un sat. Numai stră
zile din centru și principalele dru
muri de intrare în oraș erau pie
truite. De industrie nici nu putea 
fi vorba.

Cît de mult s-a schimbat înfăți
șarea orașului în acești 20 de ani / 
Aici s-a construit fabrica de rul
menți, ale cărei produse se bucură 
de o bună apreciere atît în țară cît 
și peste hotare. Fiecare locuitor al 
orașului nostru vede în această fa
brică, rod al politicii partidului de 
industrializare socialistă a țării, un 
izvor al prefacerilor care au avut 
loc în oraș, în viața oamenilor. S-a 
modernizat și s-a mărit fabrica de 
confecții. Locul micilor ateliere 
l-au luat atelierele mari ale între-

Fragment din basorelieful „23 August

prinderii de industrie locală, com
plexele cooperației meșteșugărești.

S-a dat o mare atenție construc
țiilor de locuințe și social-cultu- 
rale. Au fost înălțate blocuri cu 
sute de apartamente, iar acum 
sînt în curs de construire altele 
noi. In cartierul fabricii de rul
menți, cartier nou al orașului, s-a 
construit un complex comercial 
modern. Pe Dealul Morilor îți a- 
trage atenția impunătoarea clădire 
a complexului școlar, cu aproape 
800 de încăperi, unde învață 2 000 
de elevi. In toamnă își va deschide 
porțile o nouă școală cu 16 săli de 
clasă. S-au construit și două cine
matografe. în viața culturală a o- 
rașului și a comunelor din raion 
are un rol important Teatrul de 
stat, înființat în anii puterii popu
lare.

Ca rezultat al grijii partidului și 
guvernului pentru ocrotirea sănă
tății oamenilor muncii, s-au înfiin
țat circumscripții sanitare în toa
te cartierele orașului, spitalul oră
șenesc a fost mărit și înzestrat cu 
aparatură modernă.

O preocupare de seamă a gospo
darilor orașului este și pavarea și 
asfaltarea străzilor. Cu sprijinul 
cetățenilor, se plantează anual 
peste 2 000 000 de flori, iar în acest 
an s-au mai adăugat peste 10 000 
de trandafiri. Pe străzi s-a intro
dus iluminatul fluorescent, pe clă
diri se înmulțesc antenele de tele
vizoare.

Eîiade SOLOMON 
controlor de calitate 
Fabrica de rulmenți Bîrlad

• «Un tânăr ca mdțî alții
La 

țanu 
precierea pe care muncitorii o a- 
cordă, în general, celor mai vîrst- 
nici, încercați de-a lungul multor 
ani de meserie. Drumul străbătut 
de Ion Huțanu este drumul sutelor 
de tineri laminoriști care muncesc 
în uzina noastră. Este fiul unui ță
ran care avea mulți copii și pământ 
puțin. In trecut, copii ca el ajun-

cei 25 de ani ai lui, Ion Hu
se bucură de încrederea și a-

în rîndurile tineretului din regiu
ne se desfășoară acțiuni deosebit de’ 
atractive. La Casa de cultură din Sa-fin ■ 
Ion ta s-a ținut recent .simpozionul elq 
literar . „Viața clasei muncitoa^jp 
și a țărănimii oglindită în literat^ c 
după 23 August“. Au participat . 
de tineri muncitori, țărani, intelec
tuali. Au fost prezentate opere lite
rare care èvocau figuri de comuniști, 
de luptători pentru cauza socialis
mului. In ultima vreme la expuneri
le „Pagini: din trecutul de luptă al 
partidului“, „Frumoasă ești patria 

■r unea!1.etc. .au,participat peste 40 000 
— ;--------- -----... -. de tineri din. orașele și satele regiu-
florire. Cele două teatre, Filarmo- nii, iar cëreurile de învățămînt po- 
nica de Stat, cele 12 case de cultii-. Htic UîTiM; „Să ne cunoaștem pa
ră, 668 cămine culturale, 267 de ci- triă“‘'au' fost urmate în acest an de 

aproape 18 000 de tineri. ■.
Luna trecută, într-o după amiază, 

mii de . tineri din orașul Oradea,, fete ... 
și băieți, se îndreptau spre unul din 
locurile pitorești de pe malurile Cri- 1 ' 
șului Repede. Aici, în acest loc în- 
cîntător era anunțată b frumoasă '■ 
serbare. Deși pînă la asfințitul soa- sj 
relui rămăsese destul timp, pe estra- 
da special amenajată, spectacolul li- , 
terar-muzical „Flori patriei mele“ 
era în toi. După spectacol au 
urmat întreceri sportive și diferite 
distracții de la care, bineînțeles, n-aU 
fost absente cîntecul și dansul. Mie- ' 
zul nopții se anunțase de mult dar 
serbarea tineretului orădean, la care 
erau prezenți peste 3 000 de băieți și, 
fete, era în plină desfășurare.

în desfășurarea muncii cultural- 
educative, organizațiile de partid din 
regiunea Crișana au realizat multe 
acțiuni fruihoase și instructive. Ge- 
neralizînd tot ce este valorpș, înlătu- 
rînd lipsurile care mai există pe 
alocuri, ele vor reuși ca în- viitor 
să aducă o. contribuție și mai mare 
la dezvoltarea activității cultural-e
ducative de masă.

nematografe, 1178 de biblioteci, a- 
proape 1 900'formații artistice de a- 
matori desfășoară o activitate rodni
că. Organizațiile de partid din regiu
ne se ocupă zi de zi de îndrumarea, 
activității lor. Aceasta are urmări 
pozitive. Se observă o continuă îm
bunătățire a conținutului programe
lor artistice, lărgirea repertoriilor, 
care oglindesc aspecte ale vieții noas
tre noi. Deunăzi a avut loc spectaco
lul de gală al formațiilor artistice 
fruntașe la cel de-al VII-lea con
curs al artiștilor amatori. Varietatea 
programelor, conținutul lor atractiv 
și educativ au fost mult apreciate de 
spectatori.

Programul brigăzii artistice de a- 
gitație a Casei raionale de cultură 
Marghita, spre exemplu, a plăcut 
mult. Tema : „înflorirea tuturor re
giunilor țării“.- Conținutul bogat, 
optimismul pe care l-a degajat în
tregul spectacol, cît și nivelul mă
iestriei interpretative au făcut ca 
spectacolul să se bucure de aprecieri. 
O impresie bună au lăsat și artiș
tii amatori din Sîntana cu noul lor 
program de brigadă : „Ca stupul 
plin ni-i colectiva“, în care au pre
zentat munca și viața din gos
podărie într-un mod artistic con-

M. OLARII 
H. GROSU

voluntari
geau argați sau dijmași la moșieri. 
Regimul nostru a deschis porțile 
școlilor pentru toți fiii de munci
tori și țărani. Huțanu a avut posi
bilitatea să învețe meserie la Școa
la profesională a Uzinelor „Repu
blica" din Capitală. La terminarea 
școlii a venit la laminorul de la 
Roman. Deși își însușise cunoștin
țe temeinice în școală, în primele 
zile de muncă i-ar fi fost greu fără 
sfatul celor din jur, fără grija pă
rintească cu care l-au înconjurat 
de la primii pași în meserie. Cu 
timpul a devenit un lammorist de 
mina întîia. La sfîrșitul anului tre
cut i s-a acordat insigna de frun
taș în întrecerea socialistă. Și e- 
chipa în care muncește este frun
tașă.

— Așa cresc băieții noștri, mi-a 
spus loan Rus, unul dintre vetera
nii uzinei. Ii vezi cum intră pe 
poarta uzinei cu tuleiele abia mi
jind și, iată, nici nu știi cînd au 
trecut anii și au ajuns la panoul de 
onoare, au devenit maiștri, ingi
neri. Mă bucur cînd văd în jurul 
nostru oameni de nădejde. Avem

cui încredința uzina cînd părul alb 
și anii de muncă ne vor da drep
tul să ne odihnim.

Gheorghe AFOSTOAIE 
maistru,
Uzina de țevi din Roman

ce să fac, fiindcă fetelor le trebuia 
zestre ca să se mărite !

Dar am avut norocul că s-au 
schimbat vechile rînduieli. Și viața 
familiei mele a început să fie alta. 
In 1950, printre primii, m-am în
scris în gospodăria noastră colec
tivă. Statul și partidul mi-au dat 
mare ajutor. Numai așa mi-am dat 
fetele la carte. Prima a făcut o 
școală de cofetari, iar celelalte au 
învățat la Făgăraș. Două dintre ele 
la școala medie tehnică de chimie, 
iar a treia la școala profesională 
de chimie. Toate trei lucrează in 
industria chimică. Angela e labo
rantă la combinatul din orașul Vic
toria, unde lucrează și soțul ei ca 
maistru chimist.

Astă primăvară am citit în ziarul 
„Scînteia" un articol despre marele 
combinat chimic construit în Lun
ca Mureșului. Cu atît mai mult mă 
bucur că fiica mea, Geta, este a- 
colo laborantă, iar ginerele — 
maistru chimist. Tot în acel com
binat muncește ca operator și ce
lălalt chimist din familia noastră,. 
Lenuța. Oare în vechile regimuri 
copiii mei ar fi ajuns să învețe me
serie și să trăiască în asemenea 
case ca blocurile în care statul

Dacă găsiți cu cale...
...Vă rog să publicați în ziar cele 

ce gîndesc și simt eu, Ioachim Ian
ta, colectivist din Mindra Oltului, 
raionul Făgăraș, acum cînd cu to
ții ne pregătim să sărbătorim 23 
August.

M-am născut în 1903. Tata a mu
rit în 1910. Eu de-abia l-am cu
noscut. Eram 5 frați. Din cauza să
răciei, fratele cel mare, care era 
capul familiei, s-a gîndit să mă dea 
slugă. Cînd am auzit, am fugit de 
acasă și am intrat ucenic la un cis- 
mar. Patru ani am îndurat foame 
și bătaie. Învățasem eu ceva me
serie, dar unde să mă angajez ?
M-am întors în sat, unde cîrpeam le-a dat locuință ? 
cile ceva. M-am căsătorit și au ve
nit pe lume copiii : patru fete. 
Mult mă. gîndeam și mă frământam

Joachim IANTA 
colectivist

ttiatgg.de
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SPARTACHIADA REPUBLICANĂ 1964 Sportivii romini au cîștigat „Cupa Mării Negre 
baschetbalistelor

Pin agenda corespondentului la Moscova

O dată cu desfășurarea ultimei 
faze -preliminare dinaintea finalelor 
•— faza interregională — sînt cunos- 
cuți acum toți sportivii care, înce- 
pînd- de duminica viitoare, se vor 
întrece pentru cucerirea titlului de 
campion al primei Spartachiade re
publicane. în mai multe orașe din 
țară;au avut loc ieri partide decisi
ve lă fotbal, handbal, baschet, volei, 
polo pe apă. Echipele, alcătuite din 
tot ce au mai bun regiunile respec
tive, au furnizat dispute spectacu
loase, de nivel tehnic corespunzător.

Fotbalul a atras, ca de obicei, un 
marè număr de spectatori dornici să 
vadă întrecerile dintre fruntașii aces
tui sport. După cum se știe repre
zentativele regiunilor au fost alcă
tuite în întregime sau pe scheletul 
unor formații de primă categorie. 
Farul Constanța, reprezentantă a re
giunii Dobrogea, a întrecut la limită 
echipa regiunii București. Reprezen
tativele Banat și Cluj au obținut vic
torii în partidele decisive de ieri, 
prima cu 3—0 în dauna formației 
regiunii Crișana, iar cealaltă, cu a- 
celași școr, în meciul cu echipa re
giunii Brașov. La Iași, formația lo
cală a cîștigat cu 4—1 (0—0) parti
da cu echipa Galațiului.

La celelalte Bportuii pe echipe 
s-au calificat pentru finale următoa
rele reprezentative de regiuni : bas
chet : feminin — Banat, Iași, Mureș- 
Autonomă Maghiară, Dobrogea ; 
masculin — Banat, Cluj, Brașov ; vo
lei : feminin — Iași, Oltenia, Cluj, 
Brașov ; masculin — Galați, Oltenia, 
Dobrogea, Cluj ; handbal : feminin 
— Banat, Mureș-Autonomă Maghia
ră, Brașov, Ploiești ; masculin — Ba
nat, Bacău, Mureș-Autonomă Ma
ghiară, Ploiești ; polo pe apă : Ba
nat, Iași, Cluj, Dobrogea.

Conform regulamentului, la toate 
aceste sporturi echipele reprezenta
tive ale orașului București participă 
direct în finală.

★

Sîmbătă, în nocturnă, s-a disputat 
pe ringul din incinta stadionului 
„Progresul" întîlnirea de box dintre 
reprezentativele Argeș și Dobrogea, 
contînd pentru etapa interregiuni a 
Spartachiadei republicane. Gala a 
furnizat meciuri pasionante, echili
brate. A plăcut mult partida dintre 
Pițigoi Aurel (Argeș) și Tănase Pin- 
tilie (Dobrogea), în care victoria a 
revenit, la mare luptă, boxerului do
brogean. Finalul galei a fost cu to
tul neașteptat. Dobrogenii condu
ceau după 7 partide cu 17—11. Iată 
însă că în ultimele trei partide, ar
geșenii obțin tot atîtea victorii, de 
fiecare dată prin k.o. sau abandon, 
în prima repriză. In felul acesta 
scorul devine egal : 20—20. Repre
zentativa regiunii Argeș a obținut 
totuși dreptul de a participa la fi
nală, datorită mediei de vîrstă mai 
mici a boxerilor. Iată rezultatele teh
nice, în ordinea categoriilor: M. Ște
fan (Argeș)—N. Ahmet (Dobrogea)— 
meci nul ; A. Slmion (Argeș) — D. 
Răgălle (Dobrogea) — meci nul ; 
A. Iliescu (Dobrogea) b.p. Gh. Ba- 

Văcaru (Dobrogea) 
; I. Vișinesau 

(Dobfă- 
b.p.

ISTANBUL 9 (Agerpres). — E- 
chipă de tenis a R. P. Romîne 
a cîștigat cea de-a 5-a ediție a 
balcaniadei, care s-a încheiat du
minică la. Istanbul. în ultimul joc, 
tenismanii romîni au învins cu 
scorul de 3—O echipa Turciei. Ti
riac a dispus cu 6—2 ; 6—1 ; 6—3 
de Kipkizi, la capătul unui joc 
în care campionul romîn a fost 
deseori aplaudat. A doua victo
rie a fost realizată de Constantin 
Năstase, care l-a învins cu 6—2; 
6—O ; 6—4 pe Balaș. In proba de 
dublu, cuplul Năstase, Bardan a 
întrecut cu 1—5 ; 8—6 ; 1—6 ;
6—3 pe Bari, Balaș.

Este pentru a doua oară cînd 
echipa romînă se înscrie pe lista 
învingătoarelor balcaniadei la te
nis de cîmp. In decursul actualei 
ediții, echipa romînă a învins pe 
rînd, cu același scor (3—0) echi-

Bardan a
■ 1—6 ;

L

„Cupa

pele R. P. 
Turciei, 
zintă astfel: 
Iugoslavia; 
Turcia.

oară cînd 
se înscrie pe lista 
balcaniadei la te- 
decursul actualei 

a învins pe 
scor (3—0) echi- 

Iugoslaviei și 
final se pre- 

R. P. Romînă; 2. 
R. P. Bulgaria; 4.

CONSTANȚA (prin telefon.de la 
trimisul nostru). — Aseară a luat 
sfîrșit, în sala sporturilor din Con
stanța, cea de-a III-a ediție a tur
neului internațional de baschet fe
minin dotat cu „Cupa Mării Negre“.

în prima partidă a programului 
echipa R. P. Polone a întrecut des
tul de greu formația R. D. Germane. 
Scor : 47—45 (19—16). Meciul dintre 
baschetbalistele romîne și iugo
slave, cu care s-a încheiat turneul, 
a fost cel mai echilibrat, obligînd e- 
chipa noastră să apeleze la toate e- 
lementele din pregătirea ce a fă
cut-o în vederea acestui turneu. A 
dat randament îndeosebi apărarea, 
care a reușit să anihileze pe reali
zatoarea nr. 1. a adversarelor Kalu- 
sievic (care de altfel e și golgetera 
turneului), iar atacul și contraatacul 
pozițional au completat ceea ce era 
necesar pentru victorie. Baschetba
listele noastre au cîștigat cu 67—43 
(34—22). Clasamentul final al com
petiției arată astfel : 1. R. P. Romî- 
nă; 2. R. P. Polonă ; 3. R. D. Germa
nă; 4. R.S.F. Iugoslavia.

“ a revenit 
noastre
în legătură cu acest turneu inter

național, antrenorul federal A. Pre- 
descu ne-a declarat următoarele : 
„în primul rînd, întrecerile au con
stituit o verificare utilă în vederea 
compionatelor europene. Spun aceas
ta întrucît aici au participat și două 
echipe din seria noastră (reprezen
tativele R.S.F. Iugoslavia și R. D. 
Germane), cu care ne vom întîlni 
luna viitoare la „europenele“ de la 
Budapesta. Toate partidele au fost 
antrenante și în același timp echi
librate, cu toate că unele scoruri fi
nale 1 au; fost Categorice. Aș putea 
spune că echipa noastră se află în- 
tr-o formă ascendentă, dovedind si
guranță în ce privește atacul și dîr- 
zenie în apărare. Este de subliniat 
că echipa nu se bazează numai pe 
individualități (la acest turneu s-au 
remarcat Anca Racoviță, Cornelia 
Gheorghe, Viorica Niculescu), ci 
formează un colectiv din ce în ce mai 
sudat. O revelație a turneului a con
stituit-o tînăra formație a R. D. 
Germane“.

diu (Argeș) ; Șt. Văcaru (Dobrogea) 
b.p. M. Buchete (Argeș); I. Vișinesau 
(Argeș) b.p. M. Gheorghe (Dobfâ- 
gea); P. Tănase (Dobrogea) b.p. 
A. Pițigol (Argeș); V. Neagt^(D<?- 
brogea) b.p. Gh. Maidan (Afgeș^; 
Gh. Preda (Argeș) b.k.o. M. i^șșr.îat 
(Dobrogea); Tr. Nicolae (Ărgoș) 
b.k.o. N. Topală (Dobrogea) ; J. Tvan 
(Argeș) învinge prin abandon pe 
V. Bala (Dobrogea).

La Pitești, selecționata 'regiunii 
Ploiești a întrecut cu 25—12 -ê'çhîpa 
regiunii București. ' :

Portarul oaspeților, Yokoyama, blochează balonul (fază din meciul Pio- 
gresul-selecționata olimpică a Japoniei)

Foto : M. Andreescn

Europei“
SINAIA (prin telefon de la tri

misul nostru). — Ieri au fost reluate 
întrecerile din cadrul „Cupei Euro
pei" la șah. După încă trei zile vor 
fi cunoscute cele două echipe par
ticipante la faza finală care se va 
desfășura anul viitor în R. F. Ger
mană. înaintea începerii partidelor 
din runda a IV-a, i-am solicitat un 
interviu maestrului internațional dr. 
O. Troianescu, arbitrul principal al 
întîlnirii.

— Toate cele 4 echipe partici
pante — R. P. Ungară, R. D. Ger
mană, R.P. Bulgaria și R.P. Romînă— 
sînt puternice, lupta pentru primele 
locuri fiind foarte strînsă. S-a deta
șat în special echipa maghiară în 
componența căreia sînt 5 mari ma
eștri. Alături de aceștia, o compor
tare deosebită au avut jucătorii noș
tri, oare în primele două runde au 
obținut victorii : S'A la 4l/i cu R. P. 
Bulgaria și 6—4 cu R. D. Germană.

atît din punct de vedere al concep
ției tehnice, cît și al dîrzeniei cu 
care și-au apărat șansele competito
rii. Multe din partide constituie o 
contribuție valoroasă la teoria șa- 
histă. Exemplul cel mai elocvent l-au 
oferit partidele Ghițescu—Uhlmann 
și Uhlmann — Tringov.

— Prin ce se va caracteriza re
turul întrecerii ?

•— Virtuala cîștigătoare a turneu
lui este R. P. Ungară. Pentru ocu
parea locului al doilea, luptă, cu 
șanse egale, toate celelalte 3 echipe. 
Va fi interesant de urmărit felul cum 
acestea vor ști să rezolve situațiile 
ivite pe tabla de șah în condițiile u- 
nei mize atît de importante.

— Cum se explică înfrîngerea 
șahiștilor noștri în partida cu 
R. P. Ungară ?

— Deși premisele pentru califi
carea echipei noastre erau deosebit 
de : favorabile, în runda a 3-a ea a 
cedat inexplicabil, pierzînd cu P/s 
la 8!ă. Acest scor se datorează, 
între altele, unei ratări regretabile 
a lui Florin Gheorghiu în fața lui 
Barcza, pe care îl depășise net 
în prima parte a partidei, și nea
tenției lui Mititelu în partida cu 
Barcza. De asemenea, trebuie re
marcată scăderea puterii de luptă, 
probabil în urma oboselii din pri
mele 2 runde, a întregii echipe.

— Care au fost cele mai bune 
partide disputate pînă acum ?

— Majoritatea confruntărilor s-au 
desfășurat la un înalt nivel șahistic,

★

în partidele din runda a 4-a, care 
au avut loc aseară, s-au înregistrat 
următoarele rezultate: R. P. Romînă- 
R. P. Bulgaria IV2—IV2 (șapte par
tide întrerupte). S-au terminat par
tidele Ghițescu-Tringov 1—0, Botez- 
Popov remiză, Mititelu-Radulov 0—1. 
Echipa R. P. Ungare conduce cu 
5V2—2J4 în meciul cu R.D. Germană 
(două partide s-au întrerupt). între
cerile continuă astăzi.

PRONOSPORT
Concursul nr. 32 din 9 august

Spartak Tr. — Slovan Bratis.
Spartak Brno — V.S.S. Kosice 
Spartak Sok. — Banlk Ostrava 
Tatran Preșov — Jednota Tren. 
Tatabanya — Ujpest
Komlo — Honved
Gyor — Vasas
Ferencvaros — Dlosgyor 
Dorog — Pecs
Szeged — Debrecen
Ozd — Egyetertes
Pudafok — Oroszlany

x(î-i)
anulat

1
1
1
2
1
1

(4-2) 
(1-0) 
(2-0) 
(0-2) 
(3-0) 
(4-0)
(3—3) X 
(2—2) X 
(3-0) 1 
(0-1) 2

Recorduri, victorii ale sportivilor noștri
STADIONUL SPARTAK DIN 

SUEOTIȚA a găzduit duminică 
primele întreceri ale meciului triun
ghiular internațional de atletism 
dintre echipele de juniori și ju
nioare ale R. P. Romîne, R. P. 
Polone și Iugoslaviei. După pri
ma zi, echipa romînă conduce cu 
79—62 în fața R. P. Polone și cu 
89—64 în întîlnirea cu Iugoslavia. 
Tinerii atleți romîni au realizat noi 
recorduri ale țării prin : P. Ciobanu 
100 m plat în 10’’5/10; Gh. Luchian 
17,30 m la aruncarea greutății; I. 
Naghi 58,98 m la aruncarea discului 
și V. Suciu 14”5/10 la 110 m garduri 
(record stabilit). întrecerile se în
cheie astăzi.

LA POIANA BRAȘOV au con
tinuat întrecerile de verificare ale a- 
tleților noștri fruntași. Un rezultat 
remarcabil, care constituie un nou 
record al țării, a obținut la săritura 
în lungime Viorica Viscopoleanu cu 
6,40 m. Vechiul record era de 6,23 m 
și aparținea aceleiași sportive.

PE STADIONUL CENTRAL DIN 
KIEV a început un concurs in
ternațional de atletism cu parti
ciparea unora dintre cei mai 
buni atleți de la cluburile Dinamo 
București, Dozsa Budapesta, Dyna
mo Berlin (R.D.G.), Spartak Sofia, 
Ruda Hvezda Fraga și Dinamo Mos
cova. Cea mai bună performanță a 
zilei a fost înregistrată de recordma
nul mondial la săritura în înălțime, 
Valeri Brumei, care a evoluat în afa
ră de concursul oficial. Brumei a să
rit 2,24 m (cel mai bun rezultat mon
dial al sezonului). Sprinterul polonez 
Marian Doudziak a parcurs „suta“ în 
10”2/10. Proba feminină de 400 m a 
revenit Nadejdei Serapkina (Dinamo 
Moscova) în 55”2/10, urmată de Flo
rentina Stancu (Dinamo București) 
în 55’4/10. Alte rezultate : feminin : 
100 m plat — Maria Itkina (Dinamo 
Moscova) U”6/10; lungime — Irina

Press (Dinamo Moscova) 6,03 m. Mil- 
tiadis (Dinamo București) s-a clasat 
pe locul 4 cu 5,54 m ; ștafeta 4x100 m 
— Dinamo Berlin 48”4/10. Dinamo 
București a ocupat locul 3 cu 51’’3/10; 
masculin : 110 m garduri — Sivestr 
Bela (Gwardia) 14"6/10. Jurcă (Dina
mo București) s-a clasat pe locul 3 
cu 14”7/10; greutate — Komar 
(Gwardia) 18,80 m. A Raica (Dinamo 
București) a ocupat locul 4 cu 
16,17 m ; 5000 m — Kazanțev (Di
namo Moscova) 14'13”; Mustață (Di
namo București) a sosit pe locul 5 
cu 14’22” ; lungime — Brakovski 
(Dinamo Moscova) 7,68 m. Dinamo- 
vistul bucureștean Calnicov a ocu
pat locul trei cu 7,54 m.

Atleta sovietică. Irina Press a ega
lat recordul mondial în proba de 80, 
m garduri în ultima zi a concursului 
internațional de la Kiev. Ea a par
curs această distanță în ,10“5/10. At
letul romîn Valeriu Jurcă a stabilit 
un nou record republican în proba 
de 400 m garduri cu 51“l/10. Jurcă a 
ocupat locul doi, după atletul sovie
tic Kucli, cronometrat în 50“9/10.

LA VARNA a început dumini
că întîlnirea internațională de să
rituri în apă de la trambulină din
tre echipele R. P. Bulgaria și R. P. 
Romîne. După desfășurarea întrece
rilor din prima zi, primul loc în cla
sament este ocupat de Pândele De- 
cuseară (R. P. Romînă) cu 130 
puncte, urmat de Ion Ganea (R.P.R.), 
124 puncte și Baikov (Bulgaria) 119 
puncte.

PE TERENUL PROGRESUL s-a 
disputat ieri revanșa dublei întîlniri 
internaționale de handbal dintre e- 
chipele Capitalei și formațiile ceho
slovace C.K.D. Praga (feminin) și. 
Slavia Țrnava (masculin). Ambele 
partide au fost cîștigate de echipele 
noastre. La feminin scorul a fost 
11—4 (8—2), iar la masculin 
17—13 (8—9).

FOTBAL

Echipa olimpică a Japoniei 

a jucat ieri în Capitală
Stadionul din șoseaua Ștefan cel Mare 

a găzduit ieri după-amiază meciul inter
național de fotbal dintre echipa Progre- 
sul-București și selecționata olimpică a 
Japoniei, aflată într-un turneu prin țările 
Europei. Ca și în jocul de la Brașov (unde 
au înfîlnit formația Steagul roșu), oaspeții 
au lăsat o bună impresie prin rapiditatea 
cu care au acționat în teren, prin pla
samentul jucătorilor, prin tenacitatea cu 
caro și-au apărat șansele în fot timpul 
partidei.

întîlnirea de ieri a avut o desfășurare 
echilibrată în ambele reprize, fapt reflec
tat da altfel de scorul final (1—1) și de 
cel de la pauză (0—0). in prima repri
ză au existat o seriș de faze periculoase 
la ambele porji, dar înaintașii le-au ratat. 
Mai dinamic a fost jocul din repriza se
cundă. După cîteva incursiuni rapide la 
poarta lui Cosma (caro l-a înlocuit pe 
Mîndru), fotbaliștii japonezi deschid sco
rul. ,In minutul 71, în .urma unei combina
ții frumoase a înaintării, Ogi înscrie im- 
parabil. Trei minute mai tirziu Progre
sul egalează. Atent la o minge trimisă 
înapoi, la portar, de un apărător japonez, 
Voinea intervine și, de la numai cîțiva 
metri, face inutil plonjonul lui Yokoyama. 
In continuare . jocul a avut unele mo
mente interesante, fazele de poartă fiind 
aplaudate de spectatori. De la oaspeți 
cei mai buni au fost extremul stingă Su- 
giyama, portarul Yokoyama, fundașul 
Ozawa.

Bucureșfenii, deși au avut contro
lul balonului în majoritatea partidei, au 
acționat deseori lent, înfîrziind pasele, șu
tind imprecis. Ei au făcut o demonstrație 
de felul cum nu trebuie jucat fotbal. Pen
tru modul cum au acționat ieri pe te
ren, chiar și calificativul de static ar fi 
un compliment. Și-au spus cuvîntul din 
nou nu numai insuficienta pregătire fizi
că și tehnică, ci și racile mai vechi ale 
echipei: concepție de joc învechită, lipsa 
de orizont a înaintării.

*
înaintea meciului de fotbal, pe 

pista de dirt-track a stadionului s-a 
disputat un concurs internațional de 
motociclism cu participarea alergă
torilor din Austria, R. S. Cehoslova
că și R. P. Romînă. Primul loc a 
fost ocupat de cehoslovacul J. Holup 
(cu 12 puncte), urmat de Werner 
Miroslav (R. S. Cehoslovacă) cu 11 
puncte și I. Cucu (R. P. Romînă) cu 
10 puncte.

„Mecanicii autamaȘi" 
ai mekouhi

Trenurile subterane ale metroului 
din Moscova se succed la un inter
val de 90 de secunde. în curînd, prin 
introducerea unui sistem de locație, 
acest interval va fi scurtat pînă la 
70—75 secunde.

Pe linia de centură, funcționează 
trei „mecanici automați", instalații 
electronice care, în raport cu pro
gramul dat, stabilesc momentul fo
losirii inerției cînd trenul străbate 
linii în pantă, „știu“ să folosească 
rațional forța de tracțiune, declan
șează frînele astfel incit trenul 
să oprească în stații exact în lo
cul dinainte hoțărît, cu o toleranță 
de numai o jumătate de metru. Nu 
peste multă vreme numărul „meca
nicilor automați" va spori, toate 
trenurile de pe inel vor fi dotate 
cu instalații electronice.

In stația „Komsomolskaia" și-a fă
cut apariția televiziunea. Camere de 
luat vederi sînt instalate în cîteva 
puncte, așa în.cît dispecerul să aibă 
în fața ochilor întreaga stație fără 
a-și părăsi biroul. Ecranele televi
zoarelor îl ajută să comande de la 
distanță scările rulante. Asemenea 
instalații de televiziune și teleco
mandă vor fi amplasate în viitor și 
la importantele noduri de transbor- 
dare — „Beloruskaia", „Kurskaia" 
și „Kievskaia".

Rețeaua liniilor de metrou se ex
tinde continuu la Moscova. Noi linii 
se află în construcție în diferite 
puncte ale orașului. Prelungirea li
niei Kalujskaia a intrat în funcțiu
ne în urmă cu două luni. La sf ir și- 
tul acestui an expresele albas
tre vor circula pe noua porțiune de 
6 kilometri a razei „Gorkovskaia", 
de la stația Sokol, mai departe, pînă 
la gara- fluvială Himki.

Constructorii noilor linii aplică o 
metodă originală de săpare și de ar
mare a tunelului. Săpăturile sînt fă
cute cu ajutorul unui scut metalic 
mecanizat care asigură înaintarea, 
armarea frontului de lucru, încărca
rea pământului în vagonete și mon
tarea imediată a elementelor prefa
bricate din beton armat care susțin 
tunelul. S-a . putut renunța astfel 
complet la folosirea cofrajelor de 
lemn. Această metodă a dus la scă
derea de două ori și jumătate a pre
țului de cost pe kilometru de linie 
și la economisirea a mii de tone de 
metal și cherestea.

Pentru oaspeții orașului
Marile hoteluri ale capitalei so

vietice, cum sînt „Ukraina", „Mos
kva", „Pekin“, „Metropol“, „Națio
nal", „Leningrad", „Iunosti", „Varșo
via" și altele, pot adăposti treizeci de 
mii de oaspeți. Dar numărul celor

ce vizitează capitala Uniunii Sovie
tice crește cu fiecare an. Pentru a le 
putea oferi condiții confortabile de 
cazare se construiesc noi hoteluri.

în centrul orașului, pe strada 
Gorki, a fost terminat de curînd 
hotelul „Minsk“, o clădire elegantă 
cu zece etaje și 356 de încăperi, 
construită din panouri mari de be- 
ton, din sticlă și aluminiu. La fini
sări au fost larg folosite ceramica, 
masele plastice și esențe de lemn . 
prețios. Pe șoseaua Leningradului se 
înalță, în același stil arhitectonic .- 
modern, hotelul „Aeroflot“, unde 
vor fi găzduiți pasagerii aflați in 
tranzit. Hotelul are 560 de locuri .- < 
în Zariadie, unul din cele mai . 
vechi cartiere ale Moscovei, nu de- • 
parte de Kremlin, se construiește 
marele hotel „Rossia". In cele 3 182 ..
încăperi de una și două persoane 
vor putea fi primiți 6 000 de oaspeți., 
Hotelul „Moskva“, aflat în plin 
centru, se va extinde, de aseme
nea, adăugîndu-i-se o nouă aripă cu 
2 000 de locuri. -

Cibernetica și medicina
Cibernetica pătrunde tot mai mult 

și în domeniul medicinei. Se știe că 
medicina modernă a creat un mare 
număr de aparate ingenioase și sen
sibile care permit studierea apro
fundată a bolilor. Aici apare însă 
un paradox: cu cît sînt mai nume
roase datele cu privire la starea 
bolnavului, cu atît îi este mai greu 
medicului să le cuprindă pe toate 
pentru a-și face o imagine generală 
asupra evoluției bolii. Cibernetica 
poate interveni cu succes pentru a 
înlătura această dificultate, pentru 1 
a-l ajuta pe medic in stabilirea cît 
mai exactă a diagnosticului.

La Institutul de chirurgie „A. V. . 
jVișnevski" a luat ființă în urmă cu ... 
'trei ani un laborator de cibernetică 
echipat cu mașini electronice mo- . , 
derne. Experiența acestui laborator 
demonstrează perspectivele largi pe ... 
care cibernetica le deschide medici- _ 
nei. Sistemul cibernetic de aici a e- . : 
fectuat într-un an 200 de diagnos- 
tice pentru bolnavi cu malformații 
congenitale ale inimii. In 80 pînă la 
90 de cazuri diagnosticele au fost 
exacte. Intr-un număr de cazuri .. 
ipoteza formulată de „medicul elec- < 
Tronic“ nu a coincis exact cu păre
rea medicilor, dar pe masa de ope
rație s-a dovedit că diagnosticul 
pus de aparat era cel just.

„Medicul electronic" se orientează 
foarte bine în cazurile cînd simpto- 
mele par a indica mai multe boli.-. 
Explicația constă în faptul că „lo- ■ 
gica" mașinii ține seama de un . 
mare număr de simptome mărunte,. 
care medicului îi pot scăpa.

Silviu PODINĂ

VESTIGIILE UNEI BĂTĂLII 
NAVALE

Un grup de scafandri amatori din 
Finlanda, care se ocupă cu căutarea 
epavelor corăbiilor scufundate în ur
ma bătăliei navale dintre fregatele 
suedeze și galerele rusești din vara 
anului 1 720, a făcut zilele acestea o 
descoperire deosebită. In apropierea 
insulelor Flisë, unul dintre scafandri 
s-a ridicat brusc la suprafață ținînd 
în mîini plăci grele metalice. Erau 
monede suedeze de cupru din anii 
171Q—1720 avînd fiecare o greutate 
de un kilogram. Ele au stat la o a- 
dîncime de 12 metri, peste 240 de 
ani. Descoperirea e considerată ca 
unică, ea fiind de mare ajutor la 
determinarea poziției a cel puțin 
patru fregate suedeze.

BACALAUREAT LA ...75 DE ANI

Fernando Rodriguez, în vîrstă de 
75 de ani, a trecut zilele acestea cu 
succes examenul de bacalaureat. Ro
driguez, care în urmă cu cîțiva ani 
era încă analfabet, a declarat după 
examenul dat la Cordoba că inten
ționează acum să realizeze un vechi 
vis al său, anume de a se face me
dic. Rodriguez, emigrat din Spania 
în Argentina în 1928, a fost munci
tor și comerciant ambulant.

UN FENOMEN NEOBIȘNUIT

Locuitorii orașului Tașkent au fost 
recent martorii unui fenomen al na
turii de o mare raritate. Pe un cer 
senin a apărut deodată un curcubeu.

La început era un verde pal, apoi 
treptat devenea galben și apoi por
tocaliu. Curcubeul a stat pe bolta 
cerească circa 20 de minute. Neobiș
nuitul fenomen al naturii a avut to
tuși o explicație : curcubeul s-a for
mat la o înălțime foarte mare unde 
apăruse un strat extrem de subțire 
de nori formați din particule mici de 
apă, care refractînd razele solare 
le-au descompus în toate culorile 
spectrului.

După ce a fost expusă cîteva 
luni în Japonia, celebra statuie 
Venus din Milo a fost readusă 
la Paris. înainte de a-și fi ocupat 
locul la Louvre, statuia a fost 

examinată de specialiști

de 
de

CINEMA • TELEVIZIUNE

Sportul peste hotare
0 în localitatea Leutkirch (R.F.G.) 

au continuat campionatele mondiale 
de parașutism sportiv. în proba femi
nină de aterizare la punct fix și stil 
de la o altitudine de 1 000 m conduce 
Tee Taylor (S.U.A.) cu 881,774 puncte, 
urmată de Voinova (U.R.S.S.) și Bera 
(Franța).

e Cea de-a 34-a ediție a tradiționa
lei competiții atletice „Maratonul 
Păcii“ de la Kosice a fost cîștigată de 
alergătorul cehoslovac Pavel Kanto- 
rek, care a parcurs cei peste 41 km în 
2h 25' 55” 4/10. El a fost urmat în cla
sament de Plater (Anglia), Hudomel 
(R. S. Cehoslovacă) etc.

o In cadrul campionatului mondial 
de motociclism pe circuit, la Belfast 
s-a disputat o nouă probă rezervată 
alergătorilor din clasa 125 cmc. Pentru 
a treia oară consecutiv în acest sezon 
primul a trecut linia de sosire Hugh 
Anderson (Rhodesia), care a pilotat o 
motocicletă „Suzuki” de fabricație ja
poneză.

O Turul ciclist internațional al 
R. P. Polone a continuat cu desfășura
rea etapei a 9-a : Szczecin-Gorzow 
Wielkopolaki (196 km). Liderul clasa

mentului, polonezul Zielinski, a repur
tat o victorie facilă, fiind cronometrat 
în 4h 46' 25". El are acum în clasamen
tul general un avans de peste 4 min. 
față de coechipierul său Kozlowski.

O Ciclistul Valencic (Iugoslavia) a 
cîștigat ediția din acest an a Turu
lui Iugoslaviei. El a terminat dificila 
întrecere cu un avans de 3' 24” față de 
coechipierul său Skerl și cu 8' 31” față 
de cel de-al treilea clasat, bulgarul Il
liev. Ultima etapă — cea de-a 17-a, 
disputată între Novo Mesto și Zagreb, 
de-a lungul a 71 km — a revenit bel
gianului Sannen în lh 43'.

o în ziua a doua a meciului de na
tație. de la Budapesta, care opune for
mației R. P. Ungare echipa Suediei, 
înotătorul maghiar Joseph Katona a 
stabilit un nou record al Europei în 
proba de 1 500 m liber cu timpul de 
17’ 30" (vechiul record era de 17' 31" 
7/10 și aparținea vest-germanului 
Hetz).

s> Pe apele lacului Bosbaan din a- 
propiere de Amsterdam au luat sfîrșit 
duminică după-amiază campionatele 
europene masculine de canotaj acade
mic. Iată lista noilor campioni euro-

plus 1 :
4 plus 

(U.R.S.S.) 
: e- 
cîr-

plus 1
4 fără

e- 
1 :

»
peni : dublu : U.R.S.S. ; 8 
chipă unită a Germaniei ; 
U.R.S.S. ; simplu : Ivanov 
2 fără cîrmaci : Olanda ; 2 
chipa unită a Germaniei ;
maci.: echipa unită a Germaniei.

• Noi performanțe de valoare 
fost înregistrate în cadrul campiona
telor de natație ale Franței. înotătoa- 
rea Christine Caron a cîștigat proba 
de 100 m spate cu timpul de 1' 08’’ 7/10, 
la o zecime de secundă de recordul 
mondial ce-i aparține. în proba mas
culină de 200 m liber, Jean Pascal a 
realizat un nou record al țării sale cu 
2’ 03" 2/10.

au

e înotătorul egiptean Nabil el 
Chazly a terminat învingător în cea 
de-a 10-a ediție a tradiționalei curse 
de mare fond — traversarea lacului 
Saint Jean. Ei a parcurs distanța de 
38 km, între Peribonka și Roberval, în 
10h 32' 02’’ 5/10, fiind urmat de coechi
pierul său Abdel Latif Abouheif (10h 
45' 06") și canadianul Rene Lacour- 
siere — (10h 47’45"5/10). Printre cei 
care au abandonat s-a numărat și 0- 
landezul Herman Willemse, învingător 
de trei ori în această competiție.

Ciclu de filme romînești. Lupeni ’29 
(ambele serii) : Carpați (Bd. Magheru nr. 
29). Străzile au amintiri : Grădina 
„Arta“ (Calea Călărași nr. 153). Ce
rul n-are gratii : Grădina „Bucegi" 
(Bd. 1 Mai nr. 143). Rebelul mag
nific : Patria (Bd. Magheru nr. 12— 
14). Cei șapte magnifici — cinema
scop : Republica (Bd. Magheru nr. 2), 
Luceafărul (Bd. 1 848 nr. 6), Excelsior 
(Bd. 1 Mai nr. 174), Feroviar (Calea Grl- 
viței nr. 80), Aurora (Bd. Dimitrov nr. 
118), Melodia (Șos. ștefan cel Mare, colț 
cu str. Lizeanu). Grădina „Festival“ (Pa
sajul „Eforie"), Patinoarul „23 August" 
(Bd. Muncii), Grădina „Doina” (Str. 
Doamnei nr. 9), Stadionul ,.Dinamo" 
(Șos. Ștefan cel Mare). Vara în nordul 
sălbatic : Capitol (Bd. 6 Martie nr. 16 
— rulează și Ia grădină), Grădina „Pro
gresul" (Str. Ion Vidu nr. 5). Comoara 
din Iacul de argint — cinemascop : 
București (Bd. 6 Martie nr. 6), Miorița 
(Calea Moșilor nr. 127), Floreasca (Str. 
J. S. Bach nr. 2), Flamura (Șos. Giurgiu
lui nr. 155), Arenele Libertății (Str. 11 
Iunie). întuneric în plină zi : Festival 
(Bd. 6 Martie nr. 14). Căliți în foc — ci
nemascop : Victoria (Bd. 6 Martie nr. 7), 
Grivița (Calea Grlviței — podul Basa- 
rab). Aventurile unui tînăr — cinema
scop : Central (Bd. 6 Martie nr. 2). 
Imblînzitorii de biciclete: Lumina (Bd. 
6 Martie nr. 12). Cerul și mocirla : Union 
(Str. 13 Decembrie nr. 5—7). Program de 
filme pentru copii : Doina (Str. Doam
nei nr. 9 — dimineața). M-am îndrăgos
tit la Copenhaga: Doina (după-amiază), 
înfrățirea între popoare (Bd. Bucureștil- 
Noi), Bucegi (Bd. 1 Mal nr. 57). Inspec
torul și noaptea : Glulești (Calea Glu- 
leștl nr. 56), Rahova (Calea Rahovel nr.

118 — rulează și la grădină — Calea Ra
hovel nr. 103). Sosește circul, Două po
vestiri : Timpuri Noi (Bd. 6 Martie nr. 
18). Divorț italian : Cultural (Piața I. 
Plntilie nr. 2). Germanie, steluțele tale ! : 
Dacia (Calea Grivițel nr. 13). La strada : 
Buzești (Str. Buzești nr. 9—11), Arta 
(Calea Călărași nr. 153). Comisarul : 
Crîngași (Șos. Crîngași nr. 42). Doi colo
nei : Unirea (Bd. 1 Mal nr.-143 — rulea
ză și la grădină). împușcături în ceață : 
Tomis (Calea Văcărești nr. 21 — rulează 
și la grădină). Modern (Piața G. Coșbuc 
nr. 1 — rulează șl la grădină — Str. 11 
Iunie nr. 75), Drumul Sării (Str.
Drumul Sării nr. 30). Un suris în 
plină vară: Flacăra (Calea Du-
dești 'nr. ,22). Cauze drepte — cinema
scop : Munca (Șos. Mlhai Bravu nr. 221). 
Cei trei mușchetari — cinemascop (am
bele scrii) : Popular (Str. Mătăsari nr. 
31). Domnul Topaze — cinemascop : Mo
șilor (Calea Moșilor nr. 221 — rulează și 
la grădină). Dragoste lungă de-o seară : 
Cosmos (Bd. 30 Decembrie nr. 80). Cel 
patru călugări : Viitorul (Str. M. Emi- 
nescu nr. 127). Dezrădăcinații : Colentina 
(Șos. Colentina nr. 84). Kozara : Volga 
(Șos. I. Plntilie nr. 61). Era noapte la 
Soma (ambele serii) : Progresul (Șos. 
Giurgiului nf. 3). Ocolul Pămîntului în 
80 de zile — cinemascop (ambele serii) : 
Lira (Calea 13 Septembrie nr. 196). Ka- 
loian : Ferentari (Calea Ferentari nr. 86). 
Valea Vulturilor : Cotroceni (Șos, Cotro- 
cenl nr. 9). Pompierul atomic; Pacea 
(Bd. Libertății nr. 70—72). Lumea comică 
a lui Harold Lloyd : Grădina „Vitan 
(Calea Dudești). Lacrimi tîrzii : Grădina 
„Lira". (Calea. 13 Septembrie nr. 196). 
Totul despre Éva ; Grădina „Buzești" 
(Str. Buzești nr. 9—11). Ucigașul șl fata :

Grădina „Colentina" (Șos. Colentina nr.... ,, 
84). Domnișoara... Barbă Albastră ; Gră
dina „Aurora" (Bd Dimitrov" nr. 118).’ •• •

TELEVIZIUNE : Orele 19 — Jurnalul, 
televiziunii. 19,15 — Pe drumul califică
rii. 13,45 — Filmul documentar „Iosîf' ■" 
Lisowski —, tehnician inovator". 19,55 — ~ . 
Montaj coregrafic: Nuntă ca la Luieriu. 
20,35 — Telesport. 20,50 — Filmul „Mize- , 
rabilii" (partea I). In încheiere : Buletin 
de știri, buletin meteorologic.

Cum e VREMEA
Ieri, în țară : Vremea a devenit insta

bilă, cu cer mai mult noros în Banat, • ■ 
unde au căzut averse locale. însoțite de ; ' 
descărcări electrice. In rest, vremea a 5-
fost frumoasă și călduroasă, cu cer’mal •
mult senin. Vîntul a suflat slab, pînă la 
potrivit, cu ușoare intensificări în Do
brogea, din sectorul sud-est. Tempera- ’ 
tura aerului la ora 14 înregistra valori . 
cuprinse între 33 grade la Berzeasda și - 
Moldova Veche și 22 de grade la Săcu- 
ieni. In București : Vremea a fost fru- 
moașă și călduroasă, cu cer variabil. 
Vîntul a suflat slab, temperatura ma
ximă : 33 grade. Timpul probabil pen
tru 11, 12 și 13 august : In țară — vi e-.

. me ușor instabilă, la început, apoi în. ge
neral frumoasă. Cerul va fi schimbător. 
Local vor cădea ploi sub formă de a- ;. 
verse Vînt potrivit, predominînd din 
vest. Temperatura aerului- ușor varia
bilă. Minimele vor fi cuprinse între 8 
grade și 18 grade și maximele între 20 ' S 
și 30 de grade, local mai ridicate. In ’. < 
București Și pe litoral : Vreme ușor in
stabilă la început, apoi în general fru
moasă. .Vor cădea ploi de scurtă: durată, 
doar la începutul intervalului. Vînt po
trivit. Temperatura ușor variabilă.

telefon.de


Declarația Ministerului
Afacerilor Externe al R. D. Vietnam

HANOI 9 (Agerpres). — Agenția 
vietnameză de informații a transmis 
o declarație a Ministerului Afaceri
lor Externe al R. D. Vietnam în care 
se subliniază că Consiliul de Secu
ritate al O.N.U. nu este competent 
să examineze, la cererea S.U.A., eve
nimentele recente care au avut loc în 
regiunea de coastă a R.D. Vietnam.

în declarație se spune că M.A.E, 
al R. D. Vietnam „respinge în între
gime plîngerea guvernului S.U.A. 
împotriva R. D. Vietnam. Consiliul

Sufanuvong propune:

0 noua întâlnire 
a celor trei partide 
politice din Laos

VIENTIANE 9 (Agerpres). — După 
cum transmite postul de radio „Vo
cea Laosului", într-un mesaj adre
sat la 6 august prințului Suvanna 
Fumma, prințul Sufanuvong, pre- 
ședintăle partidului Neo Lao Haksat 
și vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri in guvernul de coaliție din 
Laos, a propus organizarea la Paris 
a unei întîlniri între conducătorii 
celor trei partide politice din Laos, 
El a subliniat că această întîlnire va 
trebui să ia în discuție proble
ma trimiterii unei delegații lao- 
țiene la Geneva, pentru a participa 
la o conferință a celor 14 state, 
avînd ca scop stabilizarea situației 
din țară. „Această întîlnire este o 
problemă internă a celor trei partide 
laoțiene, a arătat prințul Sufanu
vong. Din acest motiv nici un străin 
nu va putea lua parte la aceasta“.

Dubna

Conferința internațională 
pentru fizica energiilor inalte

MOSCOVA 9 (Agerpres). - La 
Institutul unificat de cercetări nu
cleare de la Dubna au luat sfîrșit 
ședințele pe secții ale celei de-a 12-a 
Conferințe internaționale pentru fi
zica energiilor înalte.

La conferință s-a comunicat, prin
tre altele, că grupul condus de G. 
Bright de la Universitatea Yale 
(S.U.A.) și grupul în frunte cu I. Ka- 
zarinov de la Dubna au efectuat, prin 
metoda analizei de fază, cercetări 
fundamentale asupra interacțiunilor 
dintre nucleoni. Confruntarea date
lor obținute de cele două colective de 
fizicieni a vădit o identitate aproape 
deplină.

Fizicienii americani S. Linden
baum și T. Caisy, precum și teore
ticienii sovietici D. Blohințev și G. 
Kolerov au studiat problema, de im
portanță foarte mare pentru fizica 
nucleară, a valabilității principiului 
cauzalității pentru procesele fizice 
din microcosmos.

D. Blohințev a propus o experien
ță concretă pentru verificarea teori
ei relativității la energii foarte mari. 
Această experiență va fi efectuată în 
curînd cu ajutorul unor accelera
toare construite în U.R.S.S. și S.U.A. 

de Securitate nu are dreptul să exa
mineze această problemă și trebuie 
să respecte acordurile de la Geneva 
din 1954. Numai țările care au par
ticipat la această conferință au 
dreptul de a examina și acționa îm
preună pentru a căuta mijloacele 
potrivite menite să asigure stricta 
aplicare a acordurilor de la Geneva, 
să mențină pacea și securitatea în 
Indochina și Asia de sud-est și să 
contribuie la apărarea păcii mon
diale“.

Cuvântarea lui N. S. Hrușciov în orașul Ordjonikidze
ORDJONIKIDZE 9 (Agerpres). — 

Luînd cuvîntul în orașul Ordjoni
kidze cu prilejul celei de-a 40-a ani
versări a constituirii R.S.S.A. Ose- 
tine de nord, N. S. Hrușciov a con
damnat acțiunile agresive ale S.U.A. 
împotriva R. D. Vietnam. El a decla. 
rat că „Uniunea Sovietică nu vrea 
război și face totul pentru a-1 îm
piedica. Dar dacă imperialiștii vor 
impune un război țărilor socialiste,

Situația d 
»

ANKARA 9 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al guvernului 
turc a declarat că 64 avioane cu 
reacție au atacat duminică obiecti
ve militare în regiunea Erenkoy.

NICOSIA 9 (Agerpres). — Un co
municat al guvernului cipriot a- 
nunță că patru avioane cu reac
ție turce au bombardat și mi
traliat mai multe orașe și sate din 
nord-vestul Ciprului. Serviciul de 
presă al O.N.U. la Nicosia confirmă 
că pozițiile cipriote grecești au fost 
atacate de patru bombardiere turce.

Președintele Makarios a adresat 
șefilor de state și de guverne o tele
gramă în legătură cu raidurile a- 
vioanelor turcești deasupra Cipru
lui și cu pericolul unei invazii tur
cești, cerîndu-le să facă uz de în
treaga lor influență „pentru a pune 
capăt actelor serioase de agresiune 
din partea guvernului turc“.

NEW YORK 9 (Agerpres). — In 
cadrul ședinței Consiliului de Secu
ritate, întrunit în legătură cu situa
ția din Cipru, secretarul general al 
O.N.U., U Thant, i-a informat pe 
membrii Consiliului că pregătește de 
urgență un raport cu privire la eve
nimentele recente care va fi pre
zentat Consiliului, probabil, luni. 
La propunerea reprezentantului 
Coastei de Fildeș, președintele Con
siliului a adresat guvernului turc 
chemarea de a pune capăt bom
bardamentului, iar guvernului ci
priot „de a înceta focul" în insulă. 
Reprezentantul Turciei, Erlap, à 
afirmat că evenimentele recente din 
Cipru au fost provocate de o „agre
siune“ împotriva ciprioților turci. 
Reprezentantul Greciei, Bitsios, a 
spus că dacă guvernul Turciei nu va 
răspunde la apelul președintelui Con
siliului de Securitate și nu va înceta 
bombardamentele pînă la ora 15,00 
(ora New York-ului) Grecia va acor
da ajutor Ciprului cu aviația și alte 
forțe.

Reprezentantul S.U.A., Stevenson, 
în numele delegațiilor S.U.A. și An-

In parlamentul italian
ROMA 9 (Agerpres). — Brunetto 

Bucciarelli-Ducci, președintele Ca
merei Deputaților din Italia, a cerut 
deputaților să nu părăsească capita
la, deși vacanța parlamentară a în
ceput de vineri. Potrivit agenției 
France Presse, ar fi posibil ca cele 
două camere ale Parlamentului ita
lian să fie convocate în următoarele 
15 zile în ședință plenară, pentru a 
desemna im nou șef al statului, în 
cazul cînd Antonio Segni ar fi îm
piedicat definitiv să-și reia activi
tatea.

popoarele Uniunii Sovietice își vor 
îndeplini datoria lor sfîntă și vor ști 
să-și apere patria și celelalte țări 
socialiste“.

„Angajați în măreața muncă con
structivă de creare a societății co
muniste, a spus vorbitorul, noi nu 
uităm nici o clipă treburile interna
ționale, necesitatea luptei pentru în
tărirea păcii, pentru preîntîmpinarea 
unui război termonuclear mondial“.

in Cipru
gliei, a prezentat un proiect de rezo
luție care însărcinează președintele 
Consiliului de Securitate să invite 
țările interesate să înceteze focul, să 
colaboreze cu comandanții forțelor 
O.N.U. și, totodată, să cheme toate 
celelalte state de a se abține de la 
măsuri de natură să înrăutățească si
tuația creată. Reprezentantul Ceho
slovaciei, Hajek, a cerut ca Consiliul 
să confirme apelul președintelui către 
guvernul Turciei de a pune capăt 
imediat bombardamentelor împotri
va Ciprului. Reprezentantul U.R.S.S., 
Morozov, a declarat că din cauza po
ziției adoptate de reprezentanții ță
rilor N.A.T.O., Consiliul de Securita
te nu a putut lua măsurile necesare 
și că această situație a fost folosită 
de Turcia. Ca urmare a criticii 
proiectului de către un număr de 
delegații, Stevenson a acceptat 
introducerea cîtorva amendamen
te și includerea apelului adresat de 
președintele Consiliului de Securi
tate Turciei și Ciprului. Reprezen
tantul Ciprului Rossides a comunicat 
că guvernul său nu este satisfăcut 
de proiectul de rezoluție americano- 
englez. Pus la vot proiectul a fost a- 
doptat cu 9 voturi. Reprezentanții 
U.R.S.S. și R. S. Cehoslovace s-au 
abținut. »

ATENA 9 (Agerpres). — O-intensă 
activitate a domnit duminică la A- 
tena unde membrii guvernului și 
conducătorii militari țin ședințe a- 
proape fără întrerupere Primul mi
nistru Papandreu l-a informat pe în
sărcinatul cu afaceri al S.U.A. că a- 
tacurile aeriene turce împotriva Ci
prului sînt „inacceptabile și intole
rabile“. Papandreu a declarat de a- 
semenea că Grecia nu va rămîne 
indiferentă în fața unei'invazii făți
șe și continue. Ministrul afacerilor 
externe, Kostopoulos, a declarat pre
sei că i-a comunicat ambasadorului 
turc hotărîrea guvernului grec de a 
interveni în cazul cînd operațiunile 
aviației turce vor continua.

din viața

CUBA : inaugurarea unei fabrici pentru bunuri de consuni în provincia 
Las Villas

ADEN. Ziarul „Al-Ayyam" din 
Aden relatează că sultanatele Qu’aiti 
și Kathiri din acest protectorat au ho- 
tărît să-și contopească teritoriile, 
creînd o unitate administrativă unică 
sub denumirea „Statul unit Hadhra- 
raaüt“.

GEORGETOWN. Cheddi Jagan, 
primul ministru al Guyanei britanice, 
a criticat dispoziția guvernatorului bri
tanic, Luyt, care a declarat că soldații 
englezi aflați în Guyana britanică nu 
pot fi trași la răspundere în procesele 
civile și penale. Cheddi Jagan a a- 
rătat că această dispoziție demon
strează în mod grăitor disprețul mani
festat de autoritățile engleze față de 
organele judiciare existente în țară și 
că ea este de natură să aibă implicații 
grave.

ALGER. Comitetul de conciliere al 
diferendului de frontieră algeriano- 
marocană se va întruni la 5 septem
brie la Khartum pentru a preciza 
răspunsurile ce vor fi trimise guver
nelor celor două țări asupra punctelor 
lor de vedere exprimate în cadrul a- 
cestui diferend.

ROMA. Ziarul „Unita“ relatează că 
la începutul lunii august, numărul 
membrilor Partidului Comunist Italian 
a fost de 1038 000. De la începutul 
acestui an numărul membrilor parti
dului a sporit cu 143 000.

MANILA. In comunicatul comun 
cu privire la tratativele dintre pre
ședintele Filipinelor, Diosdado Ma
capagal, și președintele Republicii 
Malgașe, Philibert Tsiranana, se expri
mă dorința ca între țările lor să fie 
stabilite relații diplomatice și au că
zut de acord ca ambele părți să stu
dieze posibilitățile pentru intensifica
rea schimburilor comerciale și cultu
rale.

I

Aspect de Ia expoziția de grafică romîneascâ, deschisă la BruxellesROMA. Potrivit unor surse oficiala 
ale Organizației O.N.U. pentru ali
mentație și agricultură (F.A.O.), între 
3 și 15 septembrie se va întruni la 
Addis Abeba cea de-a treia conferință 
regională pentru Africa, la care vor. 
participa reprezentanți din peste 30 do 
țări. Conferința va studia liniile direc
toare ale dezvoltării agriculturii în a- 
ceste țări, potrivit programului inter
național al F.A.O.

BUENOS AIRES. Delegația între
prinderii petroliere argentiniene de 
stat „Yacimientos Petroiiferos Fisca
les", care a vizitat Brazilia, a propus 
întreprinderii de stat braziliene „Pe
trobras“ crearea unei „piețe comuna 
latino-americane a comerțului liber". 
Ziarul „La Nacion" subliniază că „o 
colaborare tehnică cu aplicare ime
diată" s-a și produs în elaborarea stu
diilor asupra exploatării resurselor pe
trolifere din zona Parana, pe care o 
împart Argentina, Brazilia și Para
guay.

ALGER. Adunarea Națională a Al
geriei a ratificat în unanimitate Carta 
culturală araba adoptată de conferin
ța miniștrilor învățămîntului și educa
ției din țările arabe, care a avut loo 
la Bagdad în cursul lunii februarie, 
precum și constituirea Organizației in
terarabe pentru problemele educației, 
culturii și științei.

DAMASC. Serviciile de vamă sirie
ne au confiscat Ia Tel-Kotchek, în 
apropiere de frontiera siriano-turcă, 
135 kg opium provenind din Turcia. 
Contrabandiștii, originari din Mossul 
(Irak), vor fi trimiși în fața curții 
criminale.

OTTAWA. In Canada continuă să 
crească costul vieții. Prețurile bunu
rilor de consum au înregistrat un ni
vel record în perioada de după război. 
S-au scumpit simțitor legumele și 
fructele proaspete, ouăle, pîinea și alte 
produse făinoase.

La mina de aur Vlyvoornltzlcht din Transvaal (R.S.A.) s-a produs o pră
bușire de teren care a înghițit 3 case șl a cauzat moartea a 6 persoane. 

Numeroase alte case au fost avariate

In capitala Elveției, Berna, a avut loc un congres Internațional organizat 
de Federația Mondială de psihiatrie la care au participat sociologi, 

psihiatri șl psihologi

ACȚIUNI PERICULOASE 
PENTRU CAUZA PĂCII

Opinia publică mondială urmăreș
te cu un sentiment de profundă în
grijorare evenimentele din Asia de 
sud-est, și mai ales din regiunea gol
fului Tonkin, unde acțiunile militare 
ale S.U.A. împotriva Republicii De
mocrate Vietnam au creat în ulti
mele zile o situație de serioasă în
cordare internațională.

Este știut că, de mulți ani, cercu
rile agresive din Statele Unite, în 
pofida acordurilor internaționale în
cheiate la Geneva în 1954. urmăresc 
cu ajutorul marionetelor lor de la 
Saigon. înscăunate și menținute cu 
ajutorul forțelor militare ale S.U.A., 
să înăbușe lupta de eliberare na
țională a populației sud-vietna- 
meze și să împiedice realizarea nă
zuinței ei legitime spre unificarea 
pașnică a țării. Pe teritoriul Viet
namului de sud se duce, potrivit ex
presiei curente din presa occiden
tală, „un război nedeclarat“ al S.U.A. 
împotriva forțelor patriotice, care 
n-a adus și nu poate aduce inițiato
rilor lui succese nici militare, nici 
politice. In încercarea de a găsi o 
ieșire din impasul ivit, aceleași 
cercuri și-au manifestat în ul
tima vreme intenția de a extinde 
operațiile militare asupra Vietna
mului de nord. încă la 20 iu
nie, comentatorul american bine in
format Stewart Alsop scria într-un 
articol intitulat „Vietnam : să mergi 
spre nord“, că „în momentul cînd 
scriu aceste cuvinte, la Washington 
au loc dezbateri pasionate în spatele 
ușilor închise, în guvernul american. 
Dezbaterile sînt în legătură cu pro
blema dacă să se adopte sau nu «o 
politică să mergi spre nord». „A 
merge spre nord — continuă comen
tatorul american — înseamnă. în 
limbajul curent al Washingtonului, 
folosirea puterii aeriene și navale 
americane pentru a bombarda și 
bloca regimul comunist din Vietna
mul de nord, pentru a impune o re
glementare acceptabilă în Vietnamul 
de sud și în Laos“ (desigur, accep

tabilă pentru cercurile menționate 
din S.U.A. — n.r.). In concluzie, au
torul sublinia „riscurile extrem de 
mari“ ale unui asemenea pas. Este 
de prisos a mai menționa că planu
rile militariștilor din S.U.A. sînt slu
jite întocmai de marionetele lor de 
la Saigon. La 29 Iulie, ziarul „Le 
Monde“ scria că : „mai supărător 
decît orice este discursul pronunțat 
de generalul Khanh (primul minis
tru al regimului dictatorial sud-viet- 
namez), cu prilejul manifestațiilor 
consacrate aniversării a 10 ani de la 
încetarea războiului din Indochina, 
în care el a evocat lozinca „marșu
lui spre nord“.

Toate acestea fac să se înțeleagă 
mai bine atmosfera în care s-au pro
dus actele grave săvîrșite în cursul 
ultimei săptămîni de forțele militare 
americane.

După cum s-a arătat în declara
ția guvernului R. D. Vietnam, la 5 
august 1964 numeroase avioane cu 
reacție, decolînd de pe nave port
avion, aparținînd flotei a 7-a ameri
cane din Pacific, au atacat și bom
bardat localități de pe coasta nord- 
vietnameză în apropierea orașului 
Hong-Gai, orovocînd pierderi în rîn- 
durile populației.

Această acțiune a fost precedată 
de alte incursiuni ale aviației și flo
tei americane împotriva teritoriului 
R. D. Vietnam. In ultimele zile, se 
arată'în Declarația guvernului R. D. 
Vietnam, americanii au folosit a- 
vioane de pe aerodromuri din Tai- 
landa și Laos pentru a bombarda. în 
două rînduri. două regiuni din R. D. 
Vietnam, situate în zona de frontieră 
dintre Vietnam și Laos. In același 
timp, nave de război americane au 
pătruns în repetate rînduri în apele 
teritoriale ale R. D. Vietnam și au 
atacat insulele Hon Ngu și Hon Me 
și multe alte puncte situate pe 
coastă.

înaltul comandament al armatei 
populare vietnameze a dat o dezmin
țire categorică versiunii din surse 

americane cu privire la. „atacurile 
neprovocate“ la care ar fi fost supus 
în apele internaționale distrugătorul 
„Maddox“ la 2 august și apoi același 
distrugător și distrugătorul „Turner 
Joy“ la 4 august, din partea unor 
torpiloare ale R. D. Vietnam. O. în
tîlnire între „Maddox“ și vase nord- 
vietnameze de patrulare a avut în- 
tr-adevăr loc la 2 august, dar în a- 
pele teritoriale ale R. D. Vietnam. 
„Vasele noastre de patrulare au in
trat în acțiune pentru a apăra apele 
noastre teritoriale și pe pescarii noș
tri, izgonind vasul dușman din apele 
noastre teritoriale“ — se spune în 
declarația unui purtător de cuvînt al 
înaltului comandament al armatei 
populare vietnameze. In ce privește 
atacul din 4 august, despre care vor
besc sursele americane, el este carac
terizat de către guvernul R. D. Viet
nam drept o plăsmuire a acestora. 
„Guvernul R. D. Vietnam — se spu
ne în Declarația din 6 august — de
nunță, în mod energic, în fața opi
niei publice mondiale actele de 
război menționate mai sus, comise de 
guvernul S.U.A.. și cere ca acesta să 
pună de îndată capăt tuturor acțiu
nilor de provocare și spionaj împo
triva R. D. Vietnam, să înceteze 
războiul agresiv din Vietnamul de 
sud și să aplice. în mod just, acordu
rile din 1954 de la Geneva cu privire 
la Vietnam". Provoacă neliniște fap
tul că și după 5 august, noi forțe mi
litare maritime și aeriene americane 
au fost strămutate în Vietnamul de 
sud și că — după cum a aiîunțat a- 
genția de știri vietnameză — s-au 
produs noi violări ale spațiului ae
rian al R. D. Vietnam de către a- 
vioane americane.

Opinia publică iubitoare de pace 
din întreaga lume consideră acțiu
nile forțelor armate americane îm
potriva teritoriului R. D. Vietnam ca 
un act agresiv care încalcă nor
mele de drept internațional și 
Carta O.N.U., aducînd grave 
prejudicii intereselor păcii In. Asia 

de sud-est și în restul lumii. In 
luări de poziții oficiale, în organe de 
presă, în declarațiile a numeroși oa
meni de seamă din diferite țări, se 
subliniază răspunderea pe care și-a 
asumat-o guvernul S.U.A. prin ac
țiunile împotriva R. D. Vietnam, se 
cere cu hotărîre încetarea unor ase
menea acte primejdioase și soluțio
narea problemelor indochineze, ca și 
a oricăror probleme internaționale 
litigioase, pe singura cale conformă 
cu interesele generale ale omenirii — 
calea tratativelor pașnice.

Guvernul R. P. Chineze a dat pu
blicității la 6 august o declarație în 
care subliniază : „R. D. Vietnam
face parte din lagărul socialist și 
nici o țară socialistă nu poate 
sta pasivă deoparte în timp ce 
R. D. Vietnam este supusă agre
siunii. R. D. Vietnam și China 
sînt vecine, strîns legate între ele, ca 
buzele de dinți, și poporul vietna
mez e frate bun al poporului chinez. 
Agresiunea Statelor Unite împotriva 
R. D. Vietnam . înseamnă-agresiune 
împotriva Chinei... Guvernul S.U.A. 
trebuie să înceteze imediat provo
cările sale armate împotriva R. D. 
Vietnam și să pună capăt încălcări
lor armate ale teritoriului, spațiului 
aerian și apelor teritoriale ale aces
teia. Altminteri, guvernul S.U.A. tre- 
buie făcut răspunzător pentru toate 
gravele consecințe care vor decur- 
ige din asemenea acte“.
, Guvernul Republicii Populare De
mocrate Coreene, întrro declarație a 
sa,, arată „Toate țările socialiste nu 
pot în nici un caz să privească cu 
.brațele încrucișate actele agresive, 
de‘piraterie ale imperialiștilor ame
ricani; Țările din lagărul socialist au 
.obligația de a lupta cu hotărîre îm
potriva planurilor imperialiste de 
provocare războinică și de a apăra 
pacea“.

în telegrama adresată de minis
trul afacerilor externe al U.R.S.S., 
A. A. Gromîko, ministrului afaceri
lor- externe al R.D. Vietnam, Xuan 
Thui, se . spune : „Sînt împuternicit 
să vă comunic că guvernul sovietic 
împărtășește pe de-a-ntregul părerea 
guvernului R. D. Vietnam că toate 
țările participante la consfătuirile 
de la. Geneva în problema Indochi
ne!. și a Laosului, că și toate statele 
iubitoare de pace, trebuie să ceară 
guvernului S.U.A. aplicarea necon
diționată a acordurilor consfătuiri

lor de la Geneva, semnate în 1954 
și 1962, și încetarea imediată a acte
lor provocatoare periculoase împo
triva R. D. Vietnam și a altor stat« 
din Asia de sud-est“.

Oamenii de stat realiști din Occi
dent apreciază că soluționarea pro
blemelor privitoare la Vietnam și 
Indochina, în general, nu poate fi 
găsită pe calea forței, a extinderii 
războiului, că ea trebuie căutată cu 
răbdare, calm și perseverență prin 
metode pașnice, compatibile cu in
teresele tuturor popoarelor. Semni
ficativă este în această privință de
clarația făcută de președintele Fran
ței, de Gaulle, în conferința sa de 
presă din 23 iulie : „Deoarece (în 
Vietnam) războiul nu poate rezolva 
situația, trebuie să se facă pace. 
Acest lucru implică — a continuat 
el — revenirea la ceea ce se stabi
lise acum 10 ani, conformîndu-se de 
data aceasta celor asupra cărora se 
căzuse de acord, cu alte cuvinte ca 
în Vietnamul de nord, în Vietnamul 
de sud, în Laos și în Cambodgia, 
nici o putere străină să nu intervi
nă în nici un fel în aceste țări nă
păstuite“. După evenimentele de la 
4 august, reprezentantul Franței s-a 
pronunțat în Consiliul de Securitate 
în spiritul declarației de mai sus. 
„Numai căutarea unei baze de dis
cuții — a scris și ziarul „Paris 
Jour“ — poate goni norii grei care 
continuă să stea cu încăpățînare a- 
supra Tonkinului, la 10 ani după 
Dien Bien Fu“.

Numeroase organe de presă occi
dentale consideră că acțiunile 
S.U.A. împotriva Vietnamului de 
nord sînt rezultatele presiunilor fă
cute asupra administrației, de aripa 
extremistă de dreapta a vieții pu
blice americane și relevă aspectul 
intern, electoral, al problemelor. Ast
fel. ziarul francez „Le Figaro“ scria 
încă la 30 iulie următoarele : „Cam
pania electorală, declarațiile senato
rului Goldwater nu fac decît să 
sporească dificultățile administrației. 
Johnson e nevoit să facă reclamă 
fermității sale, pentru ca adversarii 
săi să nu-1 poată acuza de slăbiciune 
și defetism... Președintele se vede 
obligat să demonstreze că continua
rea operațiilor militare este nu nu
mai singura soluție posibilă în pre
zent. dar și cea mai rezonabilă și 
cea mai rodnică. Or, la Washington 
a devenit evident că conducerea o

perațiilor nu poate fi eficace decît 
dacă comandamentul american își 
asumă întreaga răspundere“.

Dar și în Statele Unite s-au fă
cut auzite cu acest prilej glasuri 
lucide. Astfel, senatorul democrat 
Wayne Morse a refuzat să sprijine 
rezoluția de aprobare a hotărîrii 
de a bombarda localități din Viet
namul de nord, apreciind-o ca „o 
declarație de război antedatată“. El 
a descris în felul următor faptele 
care au avut loc în ajunul zilei de 5 
august : „Se știe că navele militare 
sud-vietnameze au deschis focul a- 
supra a două insule nord-vietname- 
ze, la o distanță de 3—6 mile de țăr
mul Vietnamului de nord. Atunci 
cînd vasele sud-vietnameze au atacat 
aceste insule, ziarele au anunțat că 
nave militare ale S.U.A. patrulau în 
golful Tonkin, probabil la 6—11 mile 
de țărmul Vietnamului de nord. 
Oare flota americană nu realiza toc
mai acoperirea, în timp ce vasele 
Vietnamului de sud trăgeau asupra 
Vietnamului de nord ? Acest lucru 
se înțelege clar în incidentul arătat. 
Nu este necesar să arăt Senatului 
sau poporului american care ar fi 
fost poziția S.U.A. dacă nave de răz
boi sau submarine.sovietice ar fi pa
trulat la 6—1J mile pe mare, în timp 
ce vase militare cubane ar fi tras a- 
supra Key West-ului (statul Florida)... 
învinuirile de agresiune pe care le 
aducem noi Vietnamului de nord 
vor fi primite în străinătate cu iro
nie“. în același sens prezintă eveni
mentele din golful Tonkin și cunos
cutul ziar englez „Guardian“ : 
„S.U.A. nu se pot aștepta — scrie 
ziarul — să aibă o presă bună în 
restul lumii în privința atacurilor lor 
aeriene... In primul rînd S.U.A. tre
buie să conteze pe o mare măsură de 
scepticism în legătură cu propria lor 
versiune privind cauzele acestor a- 
tacuri. In orice caz, mulți oameni — 
și nu numai comuniștii — vor gîndi 
că guvernul american proiecta de 
mult această acțiune militară, după 
cum o dovedește mișcarea masivă 
de material militar în Asia de sud- 
est și nu aștepta decît momentul o- 
portun pentru a dezlănțui-o". In 
continuare, ziarul atrage atenția că 
„golful Tonkin, cu excepția gurii 
sale, este înconjurat în întregime de 
teritoriu comunist, și nu poate duce 
decît spre porturi comuniste". Față 

de această poziție geografică, ziarul 
„Times of India“ pune întrebarea : 
„Cum ar fi putut crede Washingto
nul că navele care patrulau în aceste 
ape puteau fi considerate de nord- 
vietnamezi altceva decît un act de 
extremă provocare ? Părerea că 
prezența forțelor militare americane 
(la mii de kilometri depărtare de te
ritoriul S.U.A.) contribuie la pacea 
și stabilitatea în această regiune, nu 
poate fi admisă“.

Poporul nostru împărtășește îngri
jorarea resimțită în lumea întreagă, 
în legătură cu cursul periculos luat 
de evenimentele din Asia de sud- 
est, ca urmare a acțiunilor S.U.A. 
îndreptate împotriva suveranității și 
securității R. D. Vietnam. EJ mani
festă profundă simpatie și solidari
tate cu luptă dreaptă a poporului 
vietnamez, pentru apărarea indepen
denței naționale și integrității teri
toriale a R. D. Vietnam, pentru dez
voltarea sa pașnică și pentru reali
zarea reunificării țării în conformi
tate cu acordurile de la Geneva din 
1954. în deplină concordanță cu po
litica externă a țării noastre, poli
tică consecventă de coexistență paș
nică între țări cu orînduiri sociale 
diferite, opinia publică din țara, noa
stră reafirmă ideea exprimată în re
petate rînduri de conducerea de stat 
a R. P. Romîne că probleme litigi
oase oricît de spinoase pot și trebuie 
să fie soluționate pe cale pașnică, 
fără a se recurge la război, pe baza 
recunoașterii dreptului fiecărui po
por de a-și hotărî singur soarta, res

pectării suveranității și integrității 
teritoriale a statelor, neamestecului 
în treburile interne ale statelor su
verane. în numele interesului su
prem al tuturor popoarelor — pa
cea — este imperios necesar să se 
pună neîntîrziat capăt acțiunilor a- 
gresive ale S.U.A. împotriva R. D. 
Vietnam, să înceteze intervenția mi
litară din Vietnamul de sud, să se 
retragă de acolo trupele și materia
lele de război, să se aplice consec
vent acordurile de la Geneva din 
1954, să se respecte dreptul sfînt al 
popoarelor din această parte a lumii, 
ca și de pretutindeni, de a-șl hotărî 
soarta după propria lor voință.
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