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/n cinstea zilei de 23 August

La întrebarea
„în ce stadiu vă

aflați cu realizarea
angajamentului" ?

RĂSPUND: Printre brigăzile fruntașe de la Exploatarea minieră Baia de Arieș se numără și cea 
condusă de Macovei Traian (in rindul de jos stingă). După ieșirea din șut discutînd 

cu maistrul de schimb Vasile Nistea despre rezultatele muncii lor

Proletari din toate țările, uniți-vă!

cînteia 
tineretului

M u n ci 18 r
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ramură cîteva secvențe care 
dau o imagine clară a rezulta
telor amintite.

In de plinit
Minerii din Maramureș Metalurgiștii

Minerii din exploatările apar- 
ținînd Trustului Baia Mare, spo
rind cu aproape 10 la suta pro
ducția față de perioada corespun
zătoare din anul trecut, au dat 
peste prevederi, în 7 luni din 
acest an, o producție marfă a că
rei valoare depășește cu aproape 
2 la sută sarcina prevăzută. De 
asemenea ei au îmbunătățit con
siderabil și calitatea minereului. 
Conținutul de steril în acest an

este cu aproximativ- 2,5 la sută 
mai mic dedt procentul admis.

Prin reducerea cheltuielilor de 
producție și îmbunătățirea cali
tății minereului, minerii maramu
reșeni au obținut economii supli
mentare la prețul de cost în va
loare de 9 224 000 lei, realizînd 
astfel înainte de termen angaja
mentele luate în cinstea celei de- 
a XX-a aniversări a Eliberării pa
triei.

(Agerprcs)

Furnaliștii hunedoreni
DEVA (de la corespondentul nostru). — Desfășurînd larg în

trecerea socialistă în cinstea celei de-a XX-a aniversări a Elibe
rării patriei, furnaliștii de la secția I furnale a Combinatului 
siderurgic Hunedoara și-au îndeplinit angajamentul luat, ela- 
borînd pînă în prezent mai mult de 10 500 tone de fontă peste 
prevederile planului. Jumătate din această cantitate a fost ob
ținută cu cocs economisit. Furnaliștii acestei secții au acordat 
o mare atenție și calității fontei reușind să reducă procentul de 
declasate de Ia 3,5 la sută admis, la 1,7 la sută.

acest gias

Bimm

SI BRAG
de TRAIAN COSOVEI

pe încetul o epopee 
să-mi rămînă

Un om povestea 
și glasul lui are 
toată viața în auz, 
toată viața drag.
Glasul lui arc să răsune 
mereu, liniștit, plin de forță, 
ca desfășurarea unei epopei, 
ca ampla curgere a unui fluviu.

(1 ț Un om povestea pe încetul o epopee.

Era seară de vară bogată, 
pe o vale de aur, în Moldova ; 
un rîu curgea pe aproape, cuminte — 
și, cum pornise acest om să vorbească, 
glasul Iui părea că răsună din înaltul Maramureș, 
sau din șesul mănos al Dobrogei — 
iar rîul acela își umfla apele, înviorîndu-se, 
creștea și devenea el însuși un fluviu, 
umplînd de freamăt pădurile Bucovinei 
umplînd de vuiet Apusenii.

In sate se aprindeau luminile electrice,
și cu miile lor de ferestre aprinse,
satele și orașele erau parcă priviri omenești, 
milioane de ochi luminoși și înțelepți 
îndreptați spre omul care vorbea — 
setoși să-l vadă, să-i soarbă cuvintele.
Erau în jur cetăți străvechi, falnice
și erau în jur
și erau în preajmă uriașe, strălucitoare cetăți moderne 
cu nesfîrșite constelații deasupra lor — 
și toate îl cunoșteau pe acest om, 
îl iubeau, îi ascultau cuvîntul.

Părea glas de țăran sfătos, robust șl simplu, 
povestind în pauza de Ia amiază, 
cînd soarele scapără în văzduh;
povestind, seara, tîrziu, sub cerul înstelat, 
cînd oamenii rămîn în cîmpurile grele de belșug, 
înconjurați de stoluri de combine.

Glas așezat, sigur, bărbătesc — 
glas de muncitor, glas de feroviar, 
cunoscut de toate drumurile țării 
și care, zvîntîndu-și sudoarea de pe frunte, 
începe să povestească tovarășilor lui 
uriașa lor călătorie pe care au făcut-o 
și uriașa lor călătorie pe care o vor face.

de la I. M. U. Medgidia
CON5TAXȚA (de la 

corespondentul nostru) 
De curind, metalur

giștii de la I.M.U. 
Medgidia au raportat 
îndeplinirea și depăși
rea angajamentelor 
luate în cinstea celei 
de a XX-a aniversări 
a Eliberării patriei. 
Astfel, față de angaja-

mentwl de a depăși 
producția globală cu 
400000 lei și produc
ția marfă ci: 3 500 000 
lei, ei au realizat o de
pășire de 1 300 000 lei 
la producția globală și 
7100000 lei la pro
ducția marfă.

Totodată au fost ob
ținute importante eco-

nomii la prețul de cost, 
iar valoarea beneficii
lor peste plan depă
șește cu 720000 lei 
cifra prevăzută de an
gajament. Cele mai 
bune rezultate au fost 
obținute de sectorul 
II prelucrare și de sec
torul III construcții- 
montaj.

Constructorii de frigidere

ncepem reportajul 
nostru de la Com
binatul pentru in
dustrializarea lem
nului din Tg. Jiu 
cu o anticipație. 
Deținătorii Stea- 
de întreprindere

3 august. Pe agenda de pe biroul 
tovarășului inginer Eracle Lungu, 
șeful sectorului frigidere al Uzinei 
mecanice Sadu era înscrisă o cifră 
încercuită apăsat

— In această zi — ne spune din- 
sui — am produs peste plan — de 
ia Începutul anului și pină acum 
— cel de-a! 2 500-lea frigider 
„FranC.

— Ce reprezintă această cifră 
raportată la angajamentul hiat de 
dv In cinstea zilei de 23 August ?

— îndeplinirea angajamentului 
nostra, de a da peste plan 2 000

de frigidere „Fram", cu o lună și 
jumătate mai devreme.

— Celelalte angajamente în ce 
stadiu de îndeplinire se află ?

— Puteți pune In dreptul tutu
ror : Îndeplinit. Sarcina de crește
re a productivității muncii a fost 
depășită cu 2,5 la sută. Performan
țele frigotehnica ale frigiderelor 
livrate In acest an au crescut cu 
25 la sută față de cele realizate 
anterior. In același timp — pe baza 
măsurilor tehnico-organizatorice 
aplicate — am obținut economii 
suplimentare la prețul de cost In 
valoare de 1 700 000 lei.

gului roșu
fruntașă pe ramură se pregă
tesc să devină din nou... frun
tași. Anticipația noastră se în
temeiază pe numeroase fapte 
pe care le-am întîlnit aici și 
asupra cărora vom stărui mai 
jos. Înainte de toate — o pri
vire în fața panoului cu anga
jamentele luate în cinstea zi
lei de 23 August. In dreptul 
tuturor angajamentelor s-a 
scris — cu o lună mai devre
me — îndeplinit. Cherestea : 
angajament 1 400 mc — realir 
zat pe 7 luni 1543 ; placaj — 
angajament 120 mc — reali
zat 141 m c ; parchete — an
gajament 1 300 mp — realizat
3 400 
ment
4 610.
țlri
400 000 lei economii Ia prețul 
de cost pe 6 luni și 400 000 lei 
beneficii peste plan față de 
318 000 Iei angajament.

...Am desprins din jurnalul 
de întrecere *1 fruntașilor pe

m p ; scaune — angaja- 
4 000 bucăți — realizat 
Adăugăm acestor depă- 
echivalentul valoric:

Capacității* 
din proiect — 

realizate ți depășite
„Combinatul nostru — ne 

spune tovarășul director Nico- 
lae Sperdea — se află abia in 
al doilea an de la intrarea în 
producție cu întreaga capaci
tate. Una din problemele cen
trale care ne-au preocupat, în 
tot acest timp, a fost atingerea 
capacităților de producție pre
văzute în proiect".

Am aflat că sub semnul a- 
cestei preocupări se desfășoa
ră aici o însuflețită întrecere. 
O întrecere care a pornit cu 
circa patru ani în urmă și 
din care acum, în cinstea celei 
de a XX-a aniversări a Elibe
rării patriei, se culeg roade 
bogate.

„Primii ani — continuă to
varășul director — au fost ani- 
școală. Toată lumea — de la 
muncitori pină la ingineri — 
a învățat. Am pornit prima 
fabrică, cea de placaj, cu cir
ca 100 de oameni calificați. 
Astăzi peste 90 la sută din 
muncitorii combinatului stnt 
calificați".

...De la 10 la sută cadre ca
lificate, la darea în folosință a 
primului obiectiv — la 90 la 
sută în prezent! O ascendență 
vertiginoasă. Timpul care u- 
nește cele două procente mar
chează, de fapt, eforturile oa
menilor de aici pentru atinge
rea capacităților ide producție

C. PRIESCU 
V. DINELE SCU

(Continuare-lri paj. a II-a)

MAMAIA; Hotel Perla

IN CADRUL RUBRICII NOASTRE

înaltei lor

11 ascultam și ascultindu-L
mi-I revedeam pe malurile DuuăriL 
povestind Înconjurat de pescarii 0 de mecanizatorii Deltei 
mi-1 revedeam în apropierea mărit 
înconjurat de încercați constructori de palate 
și plantatori de podgorii;
mi-1 revedeam pe dealuri nesilnite. 
înconjurat de păduri de sonde ;
peste tot îl revedeam, pe văi nesfirșite 
bătînd drumurile țării, 
în tinere orașe strălucitoare 
și pe locuri singuratice, 
unde trebuia să răsară orașe ; 
îl revedeam pe șantiere mari, 
înconjurat de lume tînără. 
învăluiți de soarele amiezii, 
învăluiți de aburii lunii, 
învăluiți, uneori, de viscol 
ca într-o mantie strălucitoare.
11 revedeam în mari uzine metalurgice.
în mari combinate industriale și tn fața furnalelor.
Mi-1 revedeam pe un front imens, 
înconjurat de viteji bărbați ca și eh 
cu tractoare șl excavatoare în loc de tunuri, 
odihnîndu-se o clipă lîngă eL

inbujorată de mlndrie
patria întreagă se întorcea cu fața spre el 
» D asculta înfrigurată, solemnă — 
iar prin acele lumini multe, strălucitoare 
pria construcțiile pe care se profilau chipuri omenești 
coama tot ceea ce spunea el — 
totul făcind parte 
din acea epopee pe care el o desfășura.
Pe cit de mare era tot ceea ce spunea — 
pe attt răsuna de simplu și liniștit 
și un fior uriaș izvora din fapte, 
dia perspective și din hotăriri, 
umplînd noaptea înstelată.
umplînd de irenezie tara întreagă.

Puterea lol de a te transpune, 
puterea lai de a te face să te stall 
în mijlocul marilor noastre realizări ;
puterea lui de a te face să simți viitorul 
puterea Iui de a ne strînge pe toți laolaltă 
cu aceeași forță cu care fluviile iși adună apele !

Să răsune mereu acest glas — 
acest glas binecunoscut și drag I

Era glasul
și a zidit pe locul lor orașe, 
a zidit pe locul lor mari uzine și fabrici 
și acum povestește despre ele.

unul om care a curățat ruine

DIALOGUL PATRIEI
CU TIMPUL"

publicăm in pagina a lil a reportajul

SEMNATURI IN 0TEL“,

dedicat muncii eroice a siderurgiștilor.

contribuții la inflorirea economică

a țării noastre

Acest glas binecunoscut șl drag 
care a răsunat mult, mereu, legendar 
unul și același, 
plia de forță și de măreție — 
glas al Revoluției, glas al Eliberării și al Construcției 
glasul puternic al Partidului.

Partidul vorbea
cn acest glas pătrunzător, puternic, uman, 
cv mii de ecouri din urmă —
cv mii de ecouri venind din viitor.
Glas răsunînd statornic,
val după val. eres cînd în putere — 
între un Congres și altul, 
între o plenară șl alta, 
între o sărbătoare și alta, 
între o bătălie șl alta — 
ca un reflector uriaș în urmă, 
ca un reflector uriaș înainte.

I

Răsuna puternic acest glas
în noaptea înmiresmată de vară ;
mereu se aprindeau în jur luminL 
pînă Ia depărtări, pe tot cuprinsul — 
mereu alte șl alte mari adunări de lume 
se întorceau cu fata spre el —

Era glasul unul om care a desțelenit pămîntul 
și acum povestește despre această mare biruință ; 
glas de om care a ridicat hidrocentrale 
și acum povestește despre ele.
Glas venind din lupte mari,
ca un fluviu prea plin, ca un fluviu puternic 
abia desfășurîndu-se fără să-și reverse — 
si care în n oară și înviorează 
prin desfășurarea lui calmă, egală — 
alte fluvii adinei trezind în oameni.

Să răsune meren acest glas 
binecunoscut și drag, 
de care ne bucurăm 
ca la răsunetul primelor tunete, primăvara, 
pe deasupra imenselor noastre lanuri, 
pe deasupra orașelor noastre — 
pe deasupra acestei Patrii dragi 
pe care o vom împodobi mereu cu grădini șl orașe.

Să răsune mereu acest glas 
binecunoscut și drag 
după el să bată Inimile noastre, 
după el gîndurile șl pașii noștri — 
glas ca ampla desfășurare a unei epopei, 
glasul puternic al Partidului.



EXAMENELE „Săptămîna 
poeziei".66

I La Baia Mare

Festivalul tineretului
LA MASA

PROFESORILOR
La sfîrșitul lunii iulie s-au încheiat examenele de grade ale 

cadrelor didactice, ținute pentru educatori și învățători în 
toate regiunile țării, iar pentru profesori în centrele București, 
Brașov, Cluj, Iași și Timișoara.

Dorind să-i informăm pe cititorii noștri cu privire la desfă
șurarea și rezultatele acestor examene ne-am adresat tovară
șului conf. univ. NICOLAE SIPOȘ — Director general în Mi
nisterul Invățămîntului care no-a declarat :

— Ca și în anii trecuți, în 
acest an perfecționarea cadre
lor didactice a stat, în mod 
continuu, în atenția Ministe
rului învățămîntului.

încă din cursul anului șco- 
o 

să 
în

Iar 1963—1964 s-au inițiat 
serie de măsuri menite 
sprijine cadrele didactice 
efortul lor de ridicare conti
nuă a pregătirii de specialita
te și pedagogice.

Astfel, cu sprijinul unor co
lective largi de cadre didacti
ce, s-au elaborat programe noi 
pentru examenele de grade, 
s-au dat îndrumări pentru im- 
buntățirea activității comisii
lor metodice din școli și a 
cercurilor pedagogice ;
urile și-au concentrat încă 
din timpul anului eforturile 
pentru organizarea unor con
sultații periodice pentru în
vățătorii și profesoru inscnși 
la examenele de grade. O 
atenție deosebită s-a acordat 
îndrumării studiului individual 
care constituie forma de bază 
în perfecționarea continuă a 
personalului didactic.

In perioada premergătoare 
examenelor pentru gradul de
finitiv, s-au organizat cursuri 
de sprijinire, în cadrul cărora 
s-au expus principalele pro
bleme de specialitate, s-au 
efectuat lucrări practice, în
vățătorii și profesorii fiind in
formați multilateral asupra 
problemelor actuale ale spe
cialității lor. Cursurile de pre
gătire au fost frecventate da 
circa 6 600 cadre didactice, 
educatoare, învățători și pro
fesori. Eficiența măsurilor ini
țiate de Ministerul lnvățămin- 
tului, încă din timpul anului 
școlar precedent, s-a reflectat 
în faptul că marea majoritate a 
celor 6 600 cadre didactice 
care s-au prezentat in fata co
misiilor de examinare au do
vedit că s-au pregătit cu serio
zitate, că și-âu însușit temei
nic cunoștințele de speciali
tate și ideologice, la nivelul 
cerințelor programelor de 
studiu, reușind să dea răspun
suri bune și foarte bune.

Comisiile au constatat cu sa
tisfacție că experiența dobîn- 
dită de cadrele didactice care 
desfășoară activitate de con
ducere a organizațiilor U.T.M. 
și pionieri a avut un rol deo
sebit în pregătirea pentru exa
menele de grade. Această ex
periență a ajutat cadrele di
dactice în înțelegerea mai 
profundă a problemelor com
plexe metodice pe care le ri
dică activitatea in nodurile 
tineretului școlar. ^Activitatea 
desfășurată la riadul orga*; 
za ți ei de pionieri — ne darV- 
ra învățătoarea Ehsabeta

drelor didactice s-a constatat, 
pe lingă tratarea științifică a 
problemelor și orientarea jus
tă ideologică a răspunsurilor, 
și un mod personal de formu
lare a acestora, sistematizare 
în exprimare, analiză multi
laterală și profundă a temelor 
abordate 
te de a 
teoretice 
tică și 
care o desfășoară.

învățătorii și profesorii pre
zentați la examenele de grade 
au dovedit temeinice cuno
ștințe ideologice, cunoașterea 
politicii partidului nostru, ca
pacitatea de a ilustra proble
mele teoretice cu exemple 
concrete dia realizările regi
mului democrat-popuiar In di
ferite domenii, mai ales din 
viata ce la sate.

Din răspunsunle date la pe
dagogie s-a desprins pregăti
rea teseinicâ ia aceasta di
recție s posxbdiatea de a 

-.eoretioe cu 
sefivițatea lor 

din ac-

precum și capacita- 
îmbina cunoștințele 

cu activitatea didac- 
social-obștească pe

DE LUCRU
In

rare 
ziei" răsună versuri înaripate, slă
vind partidul, glorioasa aniversare 
a Eliberării patriei, cîntînd bucu
ria înfăptuirilor mărețe de-a lun
gul celor 20 de ani de viață nouă. 
Lingă flăcările veșnic vii ale Hu
nedoarei, la gura minelor din Lu- 
peni, sau în noul peisaj industrial 
al Cugirului, muncitorii — oameni 
care au inspirat de atitea ori pe 
făurarii de poezie — au ascultat 
cu emoție pe Dan Deș/iu, Gheor- 
ghe Tomozei, Florin Mugur, Au
rora Cornu, Constanța Buzea si 
alții citind din lucrările realizate 
în cinstea marii sărbători.

Un „Caiet sucevean*, apărat cu 
ocazia „Săptămlnii poeziei, cu
prinde în el versuri pe care L-se
rii poeți din partea iocțEui le-au 
Închinat patriei dragi. Unele ara 
acestea au fost citite de autori la 
șezătoarea literară care a avut foc 
în Suceava și la care cu veart si 
scriitorii Ion Istrati, Ion Cringa- 
leanu. Ion Petrache, Rusalia Mu- 
reșanu, Titel Constaniinesca. O 
altă mani ie st are, la a
prilejuit intiinirea dintre citifori u 
poeții Ion Brad. Teorii Daaără-.-ez- 
nu. Platon Pardâu.

Pe plaiuri ploieștene. 1b Caaaer- 
nic și Nehbiu. bucuria mtniritoe 
poporului in acepti ani artaaaat 
in versuri citite de autorii for — 
Miron Radu Paraschnresca Irrxi 
Călin. Damian Nicclae si aifi patZL 
H urne roase șezători inerere cc e- 
vut loc și In regfxmee .Msres-Azto- 
aoraâ Maghiare. te care lateori 
Eustbm Caxndar. Emtl Gtr^jxe. 
Letay Laica, Mioan Craneme și 

au vorbit și cu aut ecrr ave- 
or. iacteMtf ta ZX
■a »j-a «Otji es r pe
QforLe Boctezta. Mzrtnure- 

mJte șa ia mte rtfs&a tde ptex

toata țara, la șezătorile lite- 
prilejuite de „Săptămina poe- Piafa Victoriei din Baia Mare e 

un mozaic de culori ; aici și-au 
dat întîlnire formațiile artistice de 
amatori din orașul Baia Mare, 
participante la „Festivalul tinere
tului", organizat de comitetul o- 
iășenesc U.T.M. în colaborare cu 
Comitetul orășenesc pentru cultu
ră și artă și Consiliul local ai sin
dicatelor.

După deschiderea festivă a aces
tei manifestări cultural-sportive 
dedicată celei de a XX-a aniversări 
a Eliberării, cei aproape 3 000 de 
artiști amatori s-au îndreptat spre 
Cimpul tineretului.

Etapa I — festivalul are două 
etape și o fază finală — a prile
juit intiinirea cu unele fonuații 
'.noscute și apreciate in nen'amă-

rate rînduri de băimăreni. Pe sce
nă au evoluat mai întîi artiștii a- 
maiori de la Combinatul chimic. 
Orchestra de muzică populară și 
ușoară, soliștii vocali au croat 
momente de adevărată încîptare 
prin frumoasa execuție a unor bu
căți folclorice. Trio-ul vocal com
pus din tinerii Zamfir Cioltea, Ro
bert Măgureanu și Martociani Tep- 
fil, solistul Hiter Constantin și 
fluierașul Dan Zamfir au cules 
numeroase aplauze pentru talentul 
lor. Pe scenă au evoluat apoi bri
gada artistică de agitație a sfatu
lui popular orășenesc (programul 
brigăzii „Un cîntec de dragoste 
pentru Baia Mare'1, reliefează rea
lizările obținute de oamenii mun
cii din oraș în cei 20 de ani de la

Eliberare ; cartierul Republicii, 
Cartierul Săsar, Combinatul chi
mic, Fabrica de pîine, Flotația 
centrală, Teatrul de stat, școli noi). 
Apo; din nou pe scenă evoluează 
tinerii artiști amatori de la O.C.L. 
Alimentara, fanfarele de la Qombi- 
națul chimic „ț Mai" și din Baia 
Sprie, numeroși alți soliști vocali 
și instrumentiști.

După recitalul folcloric oferit de 
formațiile artistice de amatori a. 
urmat ixn frumqs carnaval, cu 
focuri de artificii, cu un mare foc 
de tabără. Tinerețea, voioșia par- 
tipipațîțilqr au concurat la realiza
rea unui armonios cîntec al bucu
riei; care a răsunat două zile pe 
Cimpul tineretului.

N. ADAM

Compozitorul
Pascal Beotoiu ț

— Una din ultimele dv. lu
crări, ascultate în sălile de 
concert, a fost cel de-al doilea 
Concert pentru pian, propus 
zilele aceștea, alături de Con
certul pentru vioară pentru a 
i se acorda Premiul de Stat 
La ce ați mai lucrat după a- 
cest concert ?

— La o sonată pentru pian 
și vioară ce se găsește în pre
zent în studiul lui Valentin 
și Ștefan Gheorghiu, un ciclu 
de lieduri pe versuri de M. 
Beniuc, muzica de scenă și o 
operă comică într-gn act.

— Intitulată ?
— „Amorul doctor".
— După Moliere ?...
— Da. Piesa are o construc

ție dramatică excepțională. 
Am scris pe baza ei o operă 
ușoară? divertisantă, cantabi
lă, care, sper, să fie curînd 
montată pe scena unuia din 
teatrele noastre lirice.

— Cum ați întîmpinat ma
rea aniversare a Eliberării ?

— Cu două lucrări. In pri
mul rînd un Cîntec pentru so
prană și orchestra întitulat 
„Cînitec nou" inspirat din 
cîteva versuri ale volumului 
„Coloana-n amiază" de Ion 
Horea. Lucrarea am conce- 
put-o ca un imn închinat ma
rilor transformări petrecute pe 
meleagurile țării noastre.

Alături de acest cîntec, lu
crez în prezent la o lucrare de 
mai largă respirație, intitulată 
Perspective", — o piesă pro

gramatică pentru orchestră 
mare în care încerc sa aduc 
un omagiu impunătoarelor 
construcții industriale ridicate 
în ultimii ani pe meleagurile 
tării.

— Lucrarea vă pune, desi
gur, probleme deosebite în gă
sirea limbajului.

— în general, prin noua pie
să orchestrală am urmărit să 
cîștig un limbaj orchestral 
inedit, pe deplin sugestiv pen
tru a reda tema propusă.

— Există, desigur, pe masa 
dv. de lucru alături de acea
stă piesă și un proiect... mai 
îndepărtat.

— Mă gîndesc la o simfonie.
— N-ați mai abordat acest 

gen.
— Am mai scris o simfonie 

la 20 de ani. N-am fost mul
țumit de la început și am 
dat-o flăcărilor.

— Ne-ati putea da amănun
te despre noul proiect?

încă nu. Toate gîndurlle 
sînt concentrate acum 
..Perspectivele*1 în care 

mîndria pe 
în fața noilor
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Vineri, la Călă- 
se vor desfășura 

internn-

„Imperialismul, stadiul cel
in

șov, in compania echi
pei Steagul Roșu, pri
mul joc de la sosirea 
in țara noastră. Dti-

-r: 2 1 a fost organizată o expoziție cu machete și mate- 
«.-r. s- oroie^ionale tehnice din întreaga țară, aparținînd 

ilui Industriei Construcțiilor de Mașini
Foto :

(Urmare din pag. I)

Fruntașii se pregătesc să devină din nou fruntași 1
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V. I. Lenin
Opere complete

Volumul cuprinde lucrările scri
se de V. I. Lenin în perioada au
gust 1915 — iunie 1916. Printre
ele, locul central îl ocupă lucra
rea _ —"
mai înalt al capitalismului*, 
care Lenin dezvoltă, în noile con
diții, teoria marxistă a capitalismu
lui, îmbogățind-o cu teoria impe
rialismului. O serie de materiale 
din acest volum sînt consacrate 
criticii teoriei antimarxiste a c-a- 
zisei evoluții necapitaliste a agri
culturii în societatea burgheză 
precum și a altor probleme impor
tante.

Curs de construcție 
economică

Economia și organizarea 
unităjilor agricole 

socialiste

Cursul tratează probleme gene
rale ale agriculturii și în mod deo
sebit problemele care privesc eco
nomia și organizarea activității 
G.A.S., G.A.C. și 1MT. Sînt expli
cate rolul si jardiute acestor uhh 
tâp agricole socialiste, cua se 
realizează conducerea, planiHco- 
rea și organizarea producției, 
se normează și se retribute xs 
căile creșterii produc tivi Ulii 
cit și reducerii prețului de eoaf 
etc.

Lucrarea este destinată celor care 
studiază în învățănuntul de partid 
și de stat, precum si tuturor ceăor 
care doresc să cunoască p.’oi.eae- 
le agriculturii socialiste din icra 
noastră.

proiectate, înainte de termen. 
Că este așa o spun laptele. 
Capacitățile de producție ale 
celor cinci fabrici nu numai 
că au fost atinse dar au fost 
și depășite, deși de la intrarea 
în producție a ultimei fabrici, 
cea de plăci aglomerate din 
lemn, de abia a trecut un an și 
jumătate. Faptul s-a petrecut 
în primul trimestru al acestui 
an. Anul 1964 înscrie în isto
ria întreprinderii o nouă filă. 
O filă care începe cam așa : 
„Să ne oprim la ce am realizat 
pînă acum ? Parametrii din 
proiect pot fi depășiți". In 
numele acestei devize — 1 500 
de muncitori, tehnicieni și in
gineri au luat loc din nou în 
amfiteatrele producției. Unii 
s-au înscris la cursurile de ca
lificare. Cei mai mulți au frec
ventat însă cursurile de ridi
care a calificării și de specia
lizare.

Și iată acum, rezultatele a- 
cestei pregătiri profesionale 
generale. In primul semestru 
al anului, la fabricile de che
restea, placaj și scaune curba
te parametrii proiectați au 
fost depășiți cu 2—5 la sută.

•SPORTtSPORTtSPO

Festivalul clntecuîui. dansului
și portului popular

roși 
două jocuri 
țîonale de handbal în 
7. Echipa feminină 
C.K.D. Praga va în- 
tilni reprezentativa 0- 
rașului București, iar 
Spartak Trnava (R. S. 
Cehoslovacă) va juca 
cu echipa masculină a 
Capitalei. Duminică, 
pe stadionul Progresul 
dm Cspilzll, de la ora 
17, vor azea loc me- 
ciurilc revanșă. . ..

îmi
spre 
doresc să redau 
care o încerc 
construcții ale țării.

IOSIF SAVA

continuare). POPASUL rulează la : 
înfrățirea între popoare (16,30; 
18,30; 20.30). UNDE*! GENE
RALUL ? rulează la : Excelsior 
(orele 10; 12; 16, 18,15; 20,30), Ra
hova (orele 1545; 18). CERUL

MOCIRLA rulează lat Cultural 
(orele 16; 18,15; 20.30), Moșilor 
(crete 15; 17: 19). DEZRĂDĂCINA
ȚI! ratează la : Dacia (orele 9,45; 
12. 14.15; 16.30, 18,45; 21). DOM
NUL TOPAZE — cinemascop ru
lează Ia : Bnzesti (orele 15» 17; 19).

LOVITURA DE PEDEAPSĂ rulează 
la: Crîngași (orele 16; 18,15; 20,30). 
LA STRADA rulează la ; Grivița 
(orele 10; 12,15, 16, 18,15, 20,30). 
Miorița (orele 9.30, 11,30, 13,45,
16, 18,15; 20,30). DOUĂ DUMI
NICI rulează la Bucegi (orele ÎS;
12.15, 14,30, 16,45, 19), Melodia 
(orele 10, 12» 14.15, 16,30, 18,45, 
21). OMUL DIN FOTOGRAFIE 
rulează la : Unirea (orele 16; 18), 
Vitan (orele 16; 18, 20). ÎMBLÂN
ZITORII DE BICICLETE — cinema
scop rulează la : Munca (orele 16;
18.15, 20,30). CULISELE VARIE- 
TEULUI rulează la t Popular (orele 
15; 17; 19, 21). UCIGAȘUL ȘI 
FATA, rulează la : Union (orele 15;
17, 19, 21). AVENTURILE UNUI 
TlNĂR, rulează la : Cosmos (ore
le 16; 18; 20). CLUBUL CAVALE
RILOR rulează la : Adesgo (orele 
15,30 ; 18, 20,15). TOTUL DESPRE 
EVA, rulează la : Ferentari (orele 
16; 18,15; 20,30).

Cifrele acestea poate nu spun 
prea mult Există insă un echi
valent care definește mai bine 
acest lucru. Valoarea produc
ției globale și marfă dată pes
te plan, pe seama sporirii ca
pacităților de producție pro
iectate, se ridică la 7 280 000 
let

Fruntașii învațâ 
mereu

Ni i-am închipuit pe frunta
șii pe ramură oameni receptivi 
la nou. Aveam însă să consta
tăm că aici se află, de fapt, un 
adevărat centru de emitere și 
de recepționare a experienței 
înaintate. Cîștigarea titlului 
de întreprindere fruntașă pe 
ramură a stîrnit interesul ce
lorlalte unități similare, pen
tru cunoașterea experienței 
fruntașilor. Dar și fruntașii — 
la rîndul lor — au simțit ne
voia să afle cum muncesc to
varășii lor. Așa a început un 
adevărat schimb de experien
ță.

Unitățile noi aflate in con
strucție au trimis aici cadre 
pentru a se specializa. De la 
Tr. Severin și Comănești au 
venit delegați in vizită. „Vă 
mulțumim — scrie unul dintre 
aceștia in cartea combinatului
— pentru tot ce am văzut în 
timpul vizitei. Ne întoarcem 
acasă cu dorința de a obține 
și noi rezultate ca dv".

Fruntașii pe ramură au 
mers și ei în schimb de expe
riență la Rm. Vîlcea, Pitești, 
Blaj și Brăila. :>La Rm. Vîlcea
— povestește maistrul Ilarie 
Zorilă — am întîlnit un proce
deu nou de fabricare a placa
jului. Noul procedeu (fabrica
rea placajului din benzi) era 
superior celui cu care lucram 
noi atît prin performanțele 
productive cît și cele de cali
tate".

Maistrul Ilarie Zorilă și in
ginerul T. Abduraim au pro
pus, la întoarcere, aplicarea 
noului procedeu. Nu era o 
treabă simplă. Oamenii erau 
obișnuiți cu vechiul sistem de 
lucru. „Peste 80 la sută din

muncitor.: fabricii noastre
sînt tineri. Ne-am adresat a- 
tunci — spunea șeful fabricii 
— organizației U.TM. pentru a 
sprijini aplicarea noului pro
cedeu. Eu. împreună cu cei 
care am fost in vizită la Rm. 
Vîlcea le-am vorbit tinerilor 
in adunări generale. în con
sfătuiri de producție. După 
două luni de zile — noul pro
cedeu este cunoscut ca și cum 
am fi lucrat cu el de la în
ceput. Productivitatea și cali
tatea merg acum mînă în mi
nă : productivitatea muncii a 
crescut cu 2,4 la sută iar ca
litatea placajului A. B. C. a 
crescut cu 6 la sută".

Cercetătorii 
combinatului

Pe unul din birourile com
binatului am citit: „Stațiunea 
de cercetări forestiere". In
scripția ne-a condus în biroul 
inginerei Marilena Dumitres
cu. „Obiectul de cercetare al 
stațiunii noastre este, în pri

mul rînd. îmbunătățirea cali
tății produselor".

Aveam să aflăm astfel, cum 
din unirea eforturilor științei 
cu practica, marca fabricii a 
cîștigat noi performanțe. Cer
cetătorii combinatului au re
zolvat o serie de probleme ca: 
„mărirea rezistenței de încle- 
iere la apă a placajului", „sta
bilirea procentului maxim de 
coajă admis în compoziția 
PAL", „detectarea și elimina
rea pungilor de aer în placaj" 
etc. O dată cu rezolvarea lor, 
indicii de calitate au cunoscut 
o continuă creștere. O crește
re pe care o redăm în cîteva 
cifre. La cherestea — de la 73 
la sută planificat s-a ajuns la 
74,5 ; la placaj de la 43 la sută 
s-a ajuns la 48 ; la PAL — de 
la 70 la sută s-a ajuns la 76— 
78. Sînt procente a căror creș
tere, la nivelul producției în
tregului combinat, reprezintă 
un succes cu care colectivul 
de aici se poate mîndri. Se pot 
mîndri cercetătorii combina
tului pentru rezolvarea unor 
probleme tehnice deosebite.

Se pot mîndri și tinerii de aid. 
L .fi mii pentru măsura pe care 
cantetul U.TJ4. a luat-o pen
tru îmbunătățirea calității 
produselor. Prin aplicarea ei 
»-a urmii ii ca la toate ope
rațiile tinerii să posede o 
înalt! calificare. Măsura are 
trei puncte In care sînt con
centrate de fapt răspunderile 
pentru marca fabricii. Iată-le : 
1) la operațiile cheie — cei mai 
buni muncitori; 2) fiecare tî- 
năr — participant la o formă 
de ridicare a calificării; 3) 
ștampila de pe fișa de control 
să fie aplicată numai pe piese
le de cea mai bună calitate. 
O măsură care a generat în 
toate fabricile combinatului o 
mare răspundere și exigență 
față de marca fabricii.

★

Am făcut la începutul aces
tui reportaj o anticipație. Re
petăm : e o simplă anticipație. 
Dar faptul că în dreptul tu
turor angajamentelor luate în 
cinstea celei de-a XX-a aniver
sări a Eliberării patriei, mun
citorii, tehnicienii și inginerii 
de la C.I.L -Tg. Jiu au scris — 
cu o lună mai devreme — în
deplinit și depășit, arată limpe
de că fruntașii sînt hotărîți să 
devină din nou fruntași.

Pe Valea Oltului
Foto: SORIN DANTeleviziune
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19 — Jurnalul televiziunii: 
19,10 — Echipajul Val-Vîrtej 
la Mamaia ; 19,40 — Școala 
pisoilor. (întîmplări pline de 
haz ale unor pisoi neascultă
tori...) ; 19,55 — Vitrina litera
ră ; 20,45 — Cucerirea celui

mai înalt pisc din lume (o ex
pediție în Miunțif Himalaia); 
21,05 — Taraful, echipa de 
dansuri și soliștii Uzinelor „1 
Mai" din Baia Mare. în în
cheiere — Poșta televiziunii; 
Buletin de știri. Buletin me
teorologia
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Foto: ION CUCU

nuri de piatră, plină de rumoarea medie
vală a breslelor, sînt fabricate paloșele 
care, mânuite de oștenii generalului loan 
de Huniade, vor consacra, o dată cu victo
riile asupra turcilor (la Belgrad și la A- 
drianopole), și prestigiul „mărcii de fabri
cație" a cetății de meșteșugari de pe Cer
na. Cetatea fierului și a oțelului se dez
voltă mereu, în concordanță cu tehnica 
vremii, luînd nu o dată avans. în vecină
tatea orașului aetual, la Toplița, se ridică, 
în 1750, primul furnal înalt. în 1806 se ri
dică un altul la Govăjdia, existent și 
astăzi — stranie siluetă de piatră, nu 
lipsită de grație, deși de o complicată 
arhitectură — mărturie a talentului con
structiv al localnicului, a năzuinței sale 
de a se-nscrie, prin gestul creator, în du
rata timpului.

Același lucru la Reșița, care ia în 
epoca modernă a dezvoltării industriei, 
un avans simțitor în construcțiile side
rurgice, ridicîndu-și primul furnal în 
1770 (față de 1882 la Hunedoara), inaugu- 
rindu-și oțelăria încă din anul 1868 (cu 
peste șapte decenii mai devreme ca Hu
nedoara) și fiind printre primele uzine 
din Europa care încep fabricarea oțelului 
Bessemer. Dezvoltîndu-și, paralel cu pro
ducția de oțel și de fontă, o industrie a 
construcțiilor de mașini, aceeași Reșiță 
va fabrica, în 1872, prima locomotivă din 
Romînia. participînd apoi la construcția 
primelor drumuri de fier din Muntenia, 
Oltenia și Ardeal, a podurilor dintre 
Ploiești-Cimpina-Sinaia etc.

umsi 
u o mut 
mu/șFE

■
 u există, totuși, termeni de 

comparație intre înfățișarea 
de ieri a cetăților siderur
gice și veștmîntul lor con
temporan. Reactualizînd arta 
construcției, ca și arta lucră
rii metalului, în conștiința de 

astăzi a hunedoreanului sau a reșițeanu- 
lui epoca noastră le-a ridicat la o strălu
cire de nevisat. Sub lucrarea contempo
rană — circumscrisă, în timp, la mai pu

țin de două decenii — un trecut de sute 
de ani s-a modificat radical, și-a pierdut 
nu numai ființa, ci și, în mare măsură, 
vestigiile.

în noul peisaj siderurgic al Hunedoa
rei, ca și al Reșiței, prin aglomerarea de 
hale moderne, furnale înalte, construcții- 
giganți profilate pe cer, cercetătorul isto
riei e obligat la un adevărat tur de for
ță. Zilnic dispare cite o relicvă, lăsînd 
loc liber doar fanteziei („loc liber" e un 
fel de a spune, locul acesta devenind, de 
fapt, un spațiu al noului, al marii cons
trucții contemporane). Sînt semnificative, 
în acest sens, cuvintele pe care le scriau, 
anul trecut, autorii unei monografii des
pre Reșița'): „Cînd a început lucrul la 
această monografie — scrie-n prefață — 
colectivul de autori a analizat încă acti
vitatea care se desfășura la vechile fur
nale construite în perioada dintre cele 
două războaie mondiale, dar cînd a fă
cut ultima sa deplasare la Reșița, spre a 
pune la punct ultimele detalii ale lucră
rii înainte de tipar, din aceste furnale nu 
mai existau nici măcar urmele după de
molare ; în locul lor intraseră în funcți
une noile furnale moderne de 700 m.c. 
Cînd au început analiza activității uzine
lor, autorii monografiei au studiat încă 
activitatea fabricii vechi de mașini, dar 
care, sub ochii lor, a fost acoperită trep
tat de zidurile înalte, cu deschideri lumi
noase, ale noii fabrici de utilaj greu; 
acum, din vechea fabrică de mașini a ră
mas numai un colț, pierdut undeva în 
imensitatea marilor hale, ca un memento 
al nivelului de la care a pornit Reșița 
socialistă. In monografie, sînt cuprinse în 
analiză rezultatele activității fabricii de 
locomotive din Reșița, dar producția de 
locomotive cu aburi devine o problemă a 
istoriei Reșiței. Nu departe de locul ve-

') „Uzinele Reșița în anii construcției 
socialiste", Ed. Academiei R.P.R., 1963. 

chii fabrici de locomotive cu aburi se 
înalță clădirea luminoasă și curată ca 
un laborator, cu linii moderne de mașini 
de înaltă productivitate, supravegheate 
de muncitori de înaltă calificare, unde se 
produc motoarele locomotivelor Diesel 
electrice care au și început să străbată 
căile ferate ale țării".

A se adăuga, tot la Reșița, radicala re
construcție a oțelăriei, efectuată „din 
mers**, marile grinzi și acoperișuri meta
lice montindu-se paralel cu activitatea 
febrilă a muncii cotidiene, dedicată pro
ducției de oțel. A se adăuga, tot aici, 
vertiginoasa dezvoltare a producției de 
turbogeneratoare, ale căror caracteristici 
superioare s-au afirmat și se afirmă stră
lucit la noile hidrocentrale de pe Bistri
ța, ca și la alte cetăți hidroelectrice. A 
se adăuga și noul cartier din Lunca Po- 
mostului, în care blocuri moderne, însu
mând mii de apartamente, înscriu în li
niile geometrice ale arterelor — străjuite 
de arbori și grădini înflorite,,— perspec
tive de oraș modern.

Dar cetatea care oferă, la ora de față, 
peisajul de construcție cel mai spectacii- 
los, măsura cea mai înaltă a dezvoltării 
siderurgiei în epoca noastră, este Hune
doara.

Priveliștea contemporană a acestei 
mari cetăți siderurgice este greu de cu
prins într-o simplă descripție. Pe o rază 
de mulți kilometri în jur, văzduhul vi
brează, o' surdă neliniște izvorăște de 
pretutindeni, din cer, din pământ. Linia 
orizontului tremură, se întunecă și se lu
minează instantaneu, ca aburii deasupra 
unui vulcan. Nu numai în panoramele 
largi, dar și în detaliu, spectaculosul e o 
prezență perpetuă. Un furnal rimîne un 
„detaliu** în aglomerarea de turnuri, un 
segment intr-un mănunchi de linii, dar 
fiecare din ele, înalt de 90—100 de me
tri, cere un altfel de unghi, o altă mă
sură a perspectivei'; iar cînd acest deta- 
liu-segment e, să zicem, furnalul de 1 000 
m.c. (dat in funcțiune în 1962), ești in 
fața unui veritabil zgirie-nori. Lamino- 
ruLbluming, inaugurat cu cinci ani in 
urmă, e trecut pe harta combinatului ca 
o „secție** oarecare, fără nici o subliniere 
deosebită, dar ca să-i iei dimensiunea 
reală va trebui să străbați cu piciorul 
peste 25 000 metri pătrați, cit însumează 
construcția propriu-zisă a laminorului 
(fără sâ includem acestui calcul și supra
fața ocupată de clădirile anexe !).

Și exemplele ar putea continua... Dar 
dte semne de exclamare sint admisibile ?

FILE 
OF FOC

storia „cetății de foc" de pe 
Cerna e un simbol al con
strucției economice in Ro
mînia socialistă. Ea așează 
sub ochii vizitatorului o suită 
de scene clocotitoare, cu creș
teri pline de tensiune, cu un

ritm al evenimentelor care-ți taie răsuflul. 
De la ce s-a pornit? Dacă Reșița erei capi
taliste, Reșița lui Max Auschnitt, a cu
noscut o relativă prosperitate (in 1937, 
deși cu numai două furnale, ea producea 
de 4 ori mai multă fontă decît Hunedoa
ra, care avea 5 furnale), cetatea de pe 
Cerna, proprietate a statului, a cunoscut 
cel mai adesea regresiunea. Celor 5 fur
nale de capacitate medie construite între 
anii 1882 și 1904 nu le mai urmează, de
cenii în șir, nici o construcție. Epocile de 
avînt ale producției (obținute prin supra
solicitarea capacităților existente) alter
nează, tot mai des, cu bruște scăderi la 
praguri extreme, care paralizează_ pe 
timp îndelungat combinatul. De la 95 472 
tone de fontă realizate în 1913, producția 
se reduce, în 1924, la 17 289 de tone. In 
1923 lucrau în uzină 2 339 de muncitori, 
dar în 1928 numărul lor scăzuse la mai 
puțin de o mie.

Sîntem în vechea Românie, in epoca în 
care statul burghezo-moșieresc, potrivnic 
intereselor naționale, nu numai că nu în
vestește nimic pentru dezvoltarea indus
triei, dar ridică politica de „țară emina
mente agrară" la rang de principiu su
prem, unic, indivizibil, fără drept de 
apel. Valorificarea bogățiilor țării ? 
Transformarea darurilor pămîntului în 
surse de energie pentru potențarea 
economiei, pentru prosperitatea poporu
lui ? Desprindem — ca răspuns — un ci
tat, aparținînd unui economist: „Este 

I

curios, dar așa este — stă scris în „Enci
clopedia României" din 1938 — și azi ne 
servim de o parte din depozitele de mi
nereuri de fier de care s-au servit acum 
două mii de ani foștii locuitori ai Daciei... 
fără ca noi, prin mijloacele industriei 
moderne ce ne stau la dispoziție, să fi 
descoperit alte depozite de minereuri de 
fier, baza vieții economice de azi, și mai 
indispensabile decît metalele prețioase". 
(Despre vasta muncă de prospectare geo
logică întreprinsă în epoca noastră, des
pre mecanizarea complexă a minelor, 
ar fi prea multe de spus, prea multe 
mărturii de adus ca să încercăm a com
pune un mozaic oricît de sumar. Vom 
alinia doar două cifre, corolare la două 
epoci: 139 200 tone de minereuri de fier 
extrase în 1938, 2 286 311 tone în 1963 !).

Regresiunea industriei siderurgice a- 
tinge apogeul în anii celui de-al doilea 
război mondial, vara lui 1944 găsind pro
ducția Hunedoarei într-o stare depresivă 
acută. Paraginea învăluie totul, utilajele 
de oțel înnegresc, pe platouri e liniște, 
jerbele de seîntei nu mai decorează nop
țile, cerul orașului. Orașul însuși agoni
zează, prăvăliile s-au închis, oamenii 
n-au ce mînca, locuințele sint puține și 
scumpe. (In timpul războiului, direcția 
uzinelor, anexind Castelul Huniazilor, 
i-a transformat celulele închisorii in lo
cuințe, în fiecare din aceste celule de 
9—11 metri pătrați fiind repartizați cite 
zece muncitori!).

Dar epoca s-a schimbat. în octombrie 
1945, Conferința națională a partidului 
decide refacerea industriei siderurgice, 
adresînd Hunedoarei, prin glasul tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej, o mobili
zatoare chemare la muncă și luptă. Ape
lul răscolește energiile, muncitorii hune- 
doreni se avintă, sub conducerea comu
niștilor, a activiștilor trimiși de Comite
tul Central, in bătălia pentru fontă și 
oțel, decisivă pentru înflorirea Hunedoa
rei, pentru ridicarea întregii economii 

naționale. E, poate, momentul cel mai 
patetic din istoria Hunedoarei, despre 
care muncitorii mai virstnici iși amin
tesc și azi cu emoție.

Zile de neuitat, zile aprige, zile eroice I 
In cuptoare se aprinde focul, furnalele se 
înconjoară iarăși de nimburi incandes
cente. Lupta e grea, vechii stăpini și u- 
neltele lor s-au dedat cu furie sabotaju
lui ; intre anii IMS—IM7, Hunedoara lu
crează abia cu un sfert din capacitate; 
dar eroismul muncitorilor iese inrtngâ- 
tor. Spațiul vechii paragini invie, mobi
lat cu noi și impresionante construcții, 
curba producției crește. în 1949 sint mo
dernizau furnalele vechi. In 1952 intru 
în exploatare primul fumai nou, furna
lul de 450 m.c-, care dă de 1.5 ori mai 
multă fontă decît toate furnalele Romi- 
niei antebelice. In 1955 sint ruiugarate 
trei mari uzine : o termocentrală, o uzină 
cocso-chimică, o fabrici de aglomerare a 
minereurilor. Un an mai tirziu, intri în 
funcțiune noul furnal de 700 m.e, iar în 
anii următori sint date producției noua 
oțelărie (cu cuptoare de trei ori mai mari 
decît cele vechi), laminorul-blurning 
(prin a cărui intrare în exploatare pro
ducția de laminate a țării a crescut deo
dată de două ori), marele laminor de pro
file de 650 mm, cu o capacitate produc
tivă de 550 000 tone pe an. în 1962 au 
fost inaugurate un nou laminor de 800 
mm., un nou cuptor de 400 de tone, fur
nalul de 1 000 m.c., iar in 1963 au intrat 
in producție încă trei linii modeme de 
laminare, o mare instalație de granulare 
a zgurii, noi ateliere de întreținere, de 
proporțiile unor fabrici, precum și o 
nouă fabrică de aglomerare a minereuri
lor, de 4 ori mai mare decît cea inaugu
rată cu 8 ani in urmă.

Șl COSMOSUL

Hî u ani în urmă, prin 1959, 
cîțiva tineri ingineri hune- 
dorenî, strînși în fața mașinii 
de calculat, făcuseră niște 
socoteli în care intra pe 
lingă algebră — și spiritul ro
mantic al vîrstei, fertilizat in 

chip inedit de contactul diurn cu deco* 
rul noii Hunedoare. Cu piatra ce Se con
sumase pină în anul acela pentru betoa- 
nele construcțiilor noi, s-ar fi putut ri
dica — socotiseră tinerii — o piramidă 
de 30 de ori mai mare decît cea a ini 

Keops; cu nisipul cheltuit pentru con
strucții — un tunel de sticlă, lung de la 
Londra la Moscova; cu fierul beton — 
un cablu de 3 mm grosime care ar lega 
pămîntul cu luna. Calculele acestea — 
mică lecție despre Hunedoara modernă, 
lesne de memorat și incitînd fantezia — 
s-au făcut acum șase ani, cînd nu se ivi
seră nici laminorul de 650, nici cel de 
800, nici cuptorul de 400 de tone, nici 
furnalul de 1 000 m.c., nici noile instalații 
de laminare, nici marea fabrică de aglo
merare !... Ce calcule, ce comparații s-ar 
impune azi ?...

Asistăm la o adevărată febră a înnoirii, 
răspîndită arborescent in toate punctele 
bătrinei cetăți. Nimic n-a rămas neschim
bat, nici o imagine. Bătrînul și somp
tuosul Castel al Corvinilor, cel mai vechi 
monument al Evului Mediu din Romînia 
(a cărui frumoasă și mare sală de arme 
datează din chiar anul construcției) a 
fost atins și el de aripa noului. O arma
tă de specialiști, istorici și arhitecți de 
prestigiu, s-au angajat în opera restaură
rii castelului. Evenimentul restaurării 
(1956) a coincis cu jumătate de mileniu 
de la săvîrșirea lui Ioan de Huniade, și, în 
proiecție contemporană, cu apariția unui 
mare oraș de blocuri modeme, sute și 
sute de blocuri cu balcoanele împovărate 
de flori. Blocuri însumînd aproape 1 000 
apartamente au împodobit teritoriul ora
șului vechi. Deasupra acestuia, pe dealul 
Chizidului, s-a construit noul oraș, cu 
peste 200 de blocuri totalizînd mai bine 
de 5 200 apartamente, pe lingă edificiile 
social-culturale (un teatru de proporțiile 
unui ateneu, un mare spital, școli, sta
dion, restaurante etc.).

Hunedoara e sus pe deal contemplație, 
spațiu de liniște și frumos, iar jos în vale 
activitate modernă febrilă, clocot gigan
tic, propulsie solară de energie. „Soare
le Hunedoarei" — soarele șarjelor orbi
toare — își trimite razele spre 1 700 de 
locuri din țară. Oțelul făurit aici este 
expediat în 1 700 de întreprinderi ale 
industriei prelucrătoare și constructoare 
de mașini din Romînia.

Dar sporirea producției de oțel a Hu
nedoarei, ca și a Reșiței, s-au făcut nu 
numai prin lărgirea capacităților exis
tente, ci și prin introducerea unor noi și 
modeme procedee de lucru, bazate ade
sea pe soluții originale. Sînt semnificati
ve, fn acest sens, declarațiile pe care 
le-au făcut, nu de mult, membrii unei de
leg iții de specialiști din Afganistan, Bra
zilia, Chile, Columbia, Cuba, Ghana, In
dia, Indonezia, Irak, Izrael, Malaya, Ma
roc, Mexic și R.A.U., care au întreprins 
tn patria noastră o călătorie de studii 
încadrată în programul de asistență teh
nică a OJi.U.

^articîpanții la călătoria de studii din 
R. P. Romînă — declara G. Mihalevici, 
membru în Comitetul oțelului din Comi
sia economică a O.N.U. pentru Europa, 
care a însoțit grupul de specialiști în 
timpul vizitei — au văzut multe lucruri 
interesante... La Hunedoara, un talentat 
specialist în cocserie ne-a prezentat un 
referat asupra producerii cocsului din 
cărbuni slab aglutinați. Referatul a făcut 
asupra tuturor oaspeților o impresie plă
cută, și considerăm că tema lui a fost 
una dintre cele mai interesante din pro
gramul vizitei noastre**.., „Venind în Ro
mînia — declara, cu același prilej, Said 
Hashem Mirzad, director al treburilor 
tehnice din Ministerul Minelor și Indus
triei din Afganistan — siderurgia, care 
nouă specialiștilor din alte țări, ne apare 
uneori ca ‘un monstru greu de îmblînzit, 
ni s-a prezentat supusă într-un timp 
extrem de sturt". „în timpul vizitelor 
făcute la Reșița și la Combinatul side
rurgie Hunedoara — reliefa un alt oaspe
te, specialistul indian S. C. Guha Maulik 
— ne-a atras felul în care privesc spe
cialiștii și muncitorii romîni problemele 
siderurgiei. Sînt foarte îndrăzneți și dor
nici să-și înnoiască mereu experiența. 
Includ mereu probleme noi, cu soluții 
ingenioase — de pildă, folosirea cu ran
dament de H la sută a furnalelor înalte. 
De asemenea, au reușit lucruri însemna
te în domeniul cocsificării. Este o pro
blemă de care sîntem foarte interesați'*...

Lupta pentru sporirea producției de 
oțel, ca și pentru calitate, ca și pentru 
lărgirea gamei de sortimente, a mers, în 
mod firesc, mînă-n mînă cu lupta pen
tru însușirea și aplicarea unei culturi teh
nice tot mai înalte, la nivelul de exigență 
al vremii noastre. S-au perfectat inge
nioase procedee pentru o cît mai bună fo
losire a agregatelor, s-au cucerit mereu 
noi plusuri de oțel pe șarjă, s-au scurtat 
termenele de fabricație, s-au introdus me
tode moderne, de înaltă eficiență. Oțelul, 
fonta si celelalte produse hunedorene 

poartă pe ele — minunat blazon al iscu
sinței și hărniciei — semnăturile miilor de 
muncitori, ingineri și tehnicieni care și-au 
transformat munca zilnică în operă de 
creație. Ei știu că victoriile dobîndite, 
deși importante, sînt numai prefața marii 
cărți a oțelului romînesc, primele jaloa
ne pe un drum mereu suitor, ale cărui 
contururi se definesc în mîine.

Și asaltul noului e în plină desfășurare. 
La Hunedoara se construiește mai depar
te, la toate cotele, la sol, sub pământ și 
deasupra. Construcția a două mari cup
toare Martin de cite 400 de tone pe șarjă 
se află, în prezent, în stadiul final, în a- 
junul inaugurării. Ele vor produce de 20 
de ori mai mult oțel decît toate cuptoa
rele Hunedoarei din 1944 ! Acestea, ca și 
alte noi obiective, vor fi comandate de 
muncitori de înaltă calificare, de înaltă 
cultură, stăpîni pe ultimele cuceriri ale 
tehnicii mondiale. Peste 1 700 de tineri 
— viitorii muncitori ai combinatului vii
torului — învață, în‘clipă dv față; în șco
lile de diferite profesii ale centrului șco
lar profesional al cetății oțelului, pregă- 
tindu-se să se alăture vechiului și glo
riosului detașament al muncitorilor hu- 
nedoreni.

Hunedoara... Cetate de oțel, cetate de 
foc, leagăn al meșteșugului fierului pe 
pămîntul patriei romînești, matcă fertilă 
a noului, zămislit temeinic, ca-n trăinicia 
oțelului însuși. întreaga siderurgie, în
treaga industrie grea a patriei noastre, 
își ordonează priveliștea sub raza astra
lă a furnalelor Hunedoarei — piscuri de 
piatră sculptate pe cer — zidindu-se din 
nou sub luminile lor.

imOME
SPUE

VIITOR
i i totuși, Hunedoara nu-i de

cît o etapă!
La sute de kilometri, în- 

tr^tu punct al țării, se ridică 
un gigant al siderurgiei ce va 
întrece cu mult, prin dimen
siuni ți putere, „cetatea de

foc" de pe Cerna, făcînd să strălu
cească în faptă Directivele celui de-al 
IH-lea Congres al partidului: Combi
natul siderurgic de la Galați, prin
cipalul obiectiv industrial al programului 
de perspectivă, cu o producție finală de 
4 milioane tone de oțel pe an.

Lingă confluența Dunării cu Șiretul, 
pe un vast teritoriu (peste 700 hectare), 
mii de oameni, înarmați cu instrumen
tele unei tehnici moderne, ridică, impre
sionanta construcție ce i>a decide, prin 
intrarea în funcțiune, un nou avînt al în
tregii economii romînești. O serie de o- 
biective ale primei etape se află în sta
diu de finisare, arhitecturi somptuoase, 
pline de forță, mobilate cu utilaje de ul
timul tip, bazate pe procedee tehnologi
ce de Cea mai înaltă eficiență. Fiecare 
șarjă a unui cuptor Martin de-aici va în
semna — spun proiectele — un tren în
cărcat cu oțel, iar fonta elaborată în 24 
de ore, într-un singur furnal de mare 
capacitate, va putea umple vagoanele a 
6 trenuri.

E timpul să aliniem — recapitulând — 
serii de cifre, succesive anilor: 

1938 — 283 982 tone oțel.
1063 — 2 704 430 tone oțel — de aproape 

10 ori mai mult.
1965 — 3,3 milioane tone (prin intrarea 

in producție a noilor eapacităti 
hunedorene).

1970 >— 7,5 milioane tone oțel (prin in
trarea în funcțiune a combina
tului gălățean).

tn 1970, Romînia va produce, așadar 
mi:sa^oar,et 3°Ti„mai oțel ca în 
J938/de PeSte 26 ăB °ri mai mWlt Ca în
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 n peisajul economic al pa

triei noastre, prezența oțelu
lui e multiplă și masivă. A- 
vem o industrie siderurgică 
de o venerabilă virstă, ale 
cărei rădăcini se înfig de
parte, în timp; o industrie 

a cărei dezvoltare contemporană, puter
nic infuzată prin programul industriali
zării socialiste conceput de partid, stîr- 
nește admirația oricărui vizitator. O in
dustrie care are, pe planul întregii eco

nomii, infinite răsfringeri, măsurind tot 
atitea valori, tot atitea dimensiuni ale 
noului: de la turla instalației de foraj 
„3DH-200“, de la scheletele metalice ale 
marilor edificii și pină la strunguri, rul
menți, valțuri de laminoare sau mori, 
autocamioane, turbine, locomotive Diesel 
electrice, cargouri de mare tonaj, trac
toare. combine — totul se sprijină pe o 
fundație de oțel.

Intr-o măsură — dacă nu totală — co
vârșitoare, această fundație este opera fi
nilor noștri. In 1938, Romînia a produs 
283 982 tone oțel. în 1945, din pricina sa
botajului burgheziei, producția de oțel, 
înregistrind o vertiginoasă scădere, s-a 
cifrat la numai 133 683 tone. După mai 
puțin de două decenii, în 1963, socialis
mul a înscris o producție de oțel de
2 704 430 de tone, deci de aproape 10 ori 
mai mult decît în anul de vîrf al prospe
rității burgheze !

Care e echivalentul în peisaj al aces
tor cifre revelatoare ?

Istoria oțelului romînesc e complexă. 
Din toate laturile se ivesc fapte ce pre
tind recunoașterea. Strămoșii au durat, 
cu sudoare și sînge, construcții siderur
gice celebre în epoca lor. Urmașii, ducînd 
la desăvîrșire o glorioasă tradiție, împo
dobesc teritoriul oțelului cu o inflores
cență de peisaje moderne, somptuoase 
construcții pe care oamenii vechilor epoci 
n-au îndrăznit niciodată să le viseze. Unii 
se completează cu alții pentru a făuri ro
manul oțelului romînesc — romanul 
vredniciei și iscusinței, al eroismului și 
talentului creator.

Pe teritoriul patriei noastre, fierul s-a 
găsit din timpurile cele mai vechi, mult 
înaintea altor țări ale lumii. Prima, în 
ordinea timpului, este Reșița, revendicîn- 
du-și originea în străvechimi de legendă 
(un vers al „lliadei1 2* vorbește despre mi
nele de aur de la Dognecea, exploatate 
de agatirși), mindrindu-se cu dezvoltarea 
mineritului în epoca romană, fapt atestat 
de numeroase mărturii. Mine și cuptoare 
de fier din epoca daco-romană au fost 
descoperite de mult în împrejurimile Re
șiței, certificînd, prin mărturii ce ies me
reu la iveală, nu numai vîrsta eroică a 
acestei industrii, ci și indemînarea deose
bită a celor ce-o practicau. Această înde- 
mînare stîrnește, în timp, admirația tutu
ror călătorilor. Ne vorbește despre ea, 
printre călătorii mai noi, prelatul italian 
Francisco Giselini. descriind pe file în
tregi, cu scrupul științific, „arta pentru 
fabricarea oțelului" în anul 1775, precum 
și „o altă operație mult mai grea, prin 
care fierul, după prima topire, se întinde 
subțiindu-se prin baterea cu ciocanele, 
făcînduse în mod iscusit propriu de pre
lucrare pentru orice întrebuințare*’. Și 
mai sugestivă este istoria Hunedoarei, 
impunînd statura unică a acestei cetăți, 
principalul centru siderurgic al României. 
In acest oraș, două epoci stau față-n față, 
marcate prin două cetăți: Castelul Hu- 
niazilor și Cetatea oțelului. Apropierea 
se impune pentru orice vizitator, eloc
ventă, bogată în sensuri. Sînt comparate 
zveltele turnuri ale castelului cu giganti
cele furnale zugrăvite pe cer. Puțini știu 
însă că vîrsta siderurgiei hunedorene e 
mult mai veche decît cea a castelului 
huniad, ridicat în 1452. Unii cercetători, 
lulnd ca punct de plecare inscripțiile de 
pe pereții minelor de fier din Ghelar și 
Teliuc (izvoarele ce alimentează cu mi
nereu Hunedoara), plasează începuturile 
siderurgiei hunedorene îndărăt cu 19 se
cole. Cercetări mai recente le situează, 
însă, acum 2 500 de ani. In epoca dacică. 
Pe aici, nu departe, se găsea de altfel și 
inima țării, vajnica Sarmisegetuză ; ac
tuala reședință a regiunii, orașul Deva, 
este de asemenea o „dava", o cetate a 
dacilor. Cuptoarele și uneltele antice 
descoperite în apropiere de Hunedoara, 
la Ghelar și Teliuc (azi orașe cu blocuri 
moderne și mine de înalt nivel tehnic), 
suferă. în timp, rapide transformări, 
multiple metamorfoze, iar destinația pro
duselor e felurită, variind de la o epocă 
la alta. în veacul al XIV-lea, o dată cu 
apariția unor cuptoare mai perfecționate 
de topire a fierului, ciocanele de .forjă 
ale Hunedoarei încep să fie propulsate 
de forța hidraulică. In secolul următor, 
într-o Hunedoara cu străzi înguste și tur

O puternică, minunată fundație de oțel 
pe care construcția romînească se vi 
inalța, an de an, tot mai impunătoare, 
tot mai plină de strălucire. *

Ne mutăm cu repeziciune în viitot.

ÎLIE PURCARU
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unui oaspete 

argentinian j 
despre

R. P. Romină |

Profesorul Saulo Benavente de | 
la Universitatea națională din La 
Plata (Argentina), cineast și mem- | 
bru al Consiliului Mondial al Păcii g 
a făcut o vizită de două săptă- _ 
mini în țara noastră, ca invitat al I 
Comitetului național pentru apăra- | 
rea păcii din R. P. Romină. Soli- 
citat să-și împărtășească impresii I 
din această călătorie, oaspetele a @ 
declarat redactorului Agenției ro- - 
mine de presă „Agerpres", Ștefan I 
Bratu : 8

Congo: Literatura rominească k

Răsculații au ocupat 
orașul Stanleyville

Sînt pentru a doua oară în 
Romînia. în urmă cu 11 ani am 
venit aici în calitate de conducă
tor al delegației argentiniene la 
Festivalul mondial al tineretului 
și studenților.

Păstrez încă vie în amintire ima
ginea Capitalei dv. în plină sărbă
toare a festivalului și a Romîniei 
în plină muncă de construcție.

Acum, am revăzut prieteni și 
locuri cunoscute, m-am reîntîlnit 
cu ospitalitatea și sentimentele 
prietenești ale poporului iomîn. 
Dar, ceea ce m-a impresionat în 
mod deosebit sînt înnoirile care 
s-au petrecut într-un singur de
ceniu în toate domeniile — pe
rioadă foarte scurtă în istoria unui 
popor. Aceasta se poate întâmpla 
numai în condițiile în care oame
nii au încredere în viitorul lor, 
cînd sînt conștienți că muncesc 
pentru a-și face viața mai bună.

Ca profesor, a continuat dl. S. 
Benavente, m-am interesat în 
timpul acestei vizite și despre fe
lul în care este educat tineretul 
din țara dv. pentru o viață de 
pace, despre mijloacele de cultu
ralizare ce Ie sînt puse la dispo
ziție.

I
)
I
I
i
I
I
I
I
I
I

Din presa străină

Puncte de vedere

In continuare, oaspetele a decla
rat : Am ținut să 1 
de a vizita Romînia și în scopul 
de â găsi noi căi ț 
carea schimburilor culturale — în
deosebi în cinematografie — din
tre țările noastre. întâlnirile pe 
care le-am avut cu cineaști ro
mâni la unele congrese interna
ționale de specialitate, precum și 
faptul că cinematografia romî- 
nească a participat anul acesta 
pentru prima oară la Festivalul in
ternațional al filmului de la Bue
nos Aires, unde filmul „Tudor" 
a fost distins cu j 
al marelui 
cunoaștem 
apreciem 
domeniu.
treprinderi cinematografice din Ar
gentina — Daefa, de comercia
lizare și Pan, de producție — care 
și-au propus schimburi de filme și 
realizarea unor coproducții argen- 
tiniano-romîne, am avut aici o se
rie de contacte utile cu reprezen
tanți ai cinematografiei dv.

După călătoria din țara dv. — 
a încheiat dl. S. Benavente — 
plec cu un adînc sentiment de re
cunoștință și prietenie pentru oa
menii cu care m-am întîlnit și pe 
care i-am văzut. îmi reafirm încă 
o dată încrederea în contactele di
recte între oameni cu preocupări 
comune, din diferite țări, ca mij
loc de cunoaștere și apropiere a 
popoarelor, de menținere și întă
rire a păcii.

aspetele a deda- 8 
folosesc prilejul | 

na și in scopul — 
pentru intensifi- I 

r cultural,» --- în. c
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I
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nunui ,, luaor E 
premiul special I 

îp-âtt nprmic că *
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juriu, ne-au permis să 
mai îndeaproape și să 
realizările dv. în acest 
Ca delegat a două în-

I

t a Geneva continuă luările 
[ j de contact in problema ci

priotă. Corespondentul din 
Ankara al agenției FRANCE 
PRESSE transmite în legătură cu 
acestea :

Săptămîna care a început se a- 
nunță dificilă pentru întrevederile 
de la Geneva privitoare la Cipru 
— aceasta este părerea exprimată 
în cercurile din preajma Ministe
rului de Externe al Turciei. Schim
burile de vederi asupra propuneri
lor americane, denumite „planul 
Acheson", continuă.

La Ankara, sugestiile reprezen
tantului american la Geneva au 
fost studiate cu grijă. Cu toate 
că s-a înregistrat o anumită de
cepție a opiniei publice turcești, 
ele sînt considerate în ansamblu 
ca nefiind contrare intereselor 
Turciei. Pentru nevoile strategice 
ale Turciei, se subliniază Ia An
kara, crearea unei zone de 
securitate în- insulă, bucurindu-sc 
de garanții legale, eficace pentru 
securitatea comunității turce din 
Cipru, ar putea fi luată în consi
derare ca un minimum necesar.

Oricare ar fi situația, întreve
derile de la Geneva nu au fost 
întrerupte și delegatul grec se re

întoarce acolo înarmat cu instruc- ' 
țiuni din partea guvernului său. '

rrrările crescătoare de vite din i 
/ C.E.E. și îndeosebi Franța au 
’ primit fără plăcere „prefe- 1 

rința" anunțată de ministrul ita- ’ 
Han al agriculturii că țara sa va ! 
cumpăra din Statele Unite îoo ooo , 
de vite^ cornute mari neîngrășate. ’ 
Intr-un comentariu, cotidianul 
francez „LE MONDE" scrie: „O- j 
ceanul Atlantic va servi în săp- 
tămînile următoare drept decor ■ 
unui „western" destul de gran- • 
dios : îoo ooo de vite din Texas ' 
și Rocheuses, destinate să hră- , 
nească pe consumatorii italieni * 
vor călători pe apele înspumate j 
ale oceanului.

Intr-un an, Italia și-a dublat im- • 
portul de came de vită (500000 i 
tone în 1965). Ea a cumpărat din : 
afara frontierelor sale echivalentul | 
a două cincimi din producția 
franceză începînd astfel să depo
sedeze Marea Britanie de titlul de 
primă importatoare mondială de ’ 
came de vită (590000 tone in ‘

(Agupra)

Declarația 
premierului grec

ATENA 5 (Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu 
transmite :

Intr-o declarație făcută co
respondenților de presă la 
Atena, cu privire la știrile a- 
părute zilele acestea in presa 
greacă, privind pregătirile u- 
nei lovituri de stat de către 
elemente de extremă dreaptă, 
premierul grec Papandreu a 
declarat că ,.într-o parte a ex
tremei drepte se cultivă do
rințe irealizabile-. El a men
ționat că „dacă unii oameni 
fără minte ar îndrăzni să facă 
aceasta, ei vor fi înfrinți pen
tru că statul este puternic *.

Știrea despre pregătirea a- 
cestui puci continuă să âe co
mentată in presa greacă. Zia
rul „Elefteria- scrie că -aver
tismentul primului ministru 
este actual dat fiind că există 
și ..nostalgici ai experiențeicr 
dictatoriale- și că _se fac pla
nuri de către complotiști'.

Comitetul Executiv al EDA. 
care s-a întrunit ieri, scrie 
..Avghi- a făcut cunoscut că 
sprijină guvernul in menpzx- 
rea ordine! democratxe. cit s. 
in ce privește proclema Q- 
pruluL Comitetul Executiv al 
EDA. a lansat ws apei la rt- 
ptesțk

Noile construcții 
n*e din orașul Ze- 

de Ungă Moscova.

Foto: TASS

Incidentele din
HANOI 5 (Agerpres). —
Dspă cum informează agen- 

pa vietnameză de presă, un 
purtător de cuvin: al Inaltu- 
hă Comandament al Armatei 
Țy -x '--** vietnameze a făcut o 
declarație în care se arată că, 
la 2 august, distrugătorul a- 
mericar Meddox, violind ape
le teritoriale ale R. D. Viet
nam. s-a întîlnit in aceste ape 
ca aave nord-vietaameze a- 
£ate in patrulare. Navele de 
pasrulare vietnameze au intrat 
in acțiune. indepărtind nava 
amemeanâ din apele terito- 
naâe ale R. D. Vietnam. Se 
arasă. totodată, că acțiunile 
-ypcrate ale flotei america-

LEOPOLDVILLE 5 (Ager
pres).— Agenția France Presse 
anunță, referindu-se la surse 
bine informate, că forțele răs
culate de sub conducerea lui 
Gaston Soumialot au ocupat 
miercuri după-amiază aproape 
in întregime orașul Stanley
ville. al treilea oraș ca mărime 
din Congo. Forțele răsculate 
dețin controlul deplin asupra 
aeroportului din Stanleyville, 
unde au ocupat tumul de con
trol și diferite alte instalații, 
într-un mesaj transmis de per
sonalul aeroportului miercuri 
după-amiază, se relatează ur
mătoarele : „Totul merge bine, 
lucrăm sub controlul armatei 
populare41. Potrivit știrilor so
site la Leopoldville, forțele 
răsculate se bucură dc spriji
nul organizațiilor de tineret 
din oraș și din împrejurimi.

---------- —------ ---------

Coiful Tonkin
o a treia vedetă să se fi scu
fundat, în urma contraatacu
lui celor două distrugătoare 
ale S.U.A., sprijinite de avioa
ne de pe vase portavion.

într-o cuvîntare radiotele
vizată, președintele S.U.A., L. 
Johnson, a declarat că forțele 
armate americane „au între
prins contramăsuri“ nu numai 
in golful Tonkin, ci și împo
triva „mijloacelor auxiliare" 
aflate pe teritoriul R. D. 
Vietnam.

Din dispoziția președintelui 
Johnson, care a avut o cons
fătuire cu liderii Congresului, 
Statele Unite au cerut convo
carea de urgență a Consiliului 
de Securitate.

Consiliul de Securitate s-a 
întrunit miercuri seara la ora 
21 ora Bucureștiului.

într-o declarație făcută A- 
genției France Presse, genera
lul Mobutu, comandantul tru
pelor guvernamentale a ară
tat că statul major general al 
armatei guvernamentale n-a 
mai putut lua legătura cu co
mandamentul din Stanleyville 
de la ora 14 (ora locală). El a 
relatat că înainte de a-și în
ceta emisiunile, comandamen
tul din Stanleyville a anunțat 
că în oraș se desfășoară lupte 
crîncene.

Agenția France Presse su
bliniază că înaltul comanda
ment al trupelor guverna
mentale a hotărît să acționeze 
imediat împotriva forțelor 
răsculate. Importante întăriri 
sprijinite de aviația de vână
toare au fost trimise de la 
Elisabetville spre Stanleyville. 
Căderea Stanleyville-ului, su
bliniază agenția, constituie o 
grea lovitură atît politică cît 
și militară dată actualei ad
ministrații congoleze. Luptele 
dintre forțele răsculate și tru
pele guvernamentale continuă.

in Italia
ROMA 5. — Corespondentul

; Agerpres OCTAVIAN PALER 
, transmite: In editurile italiene au 
■ apărut în ultima vreme noi tradu- 
! ceri din literatura romînă clasică și 

contemporană, iar alte tălmăciri se 
află sub tipar. Astfel în editura 
„Paoline" au apărut: romanul „Pă
durea spînzuraților" de Liviu Re- 
breanu, „Soacra cu trei nurori" de 
Ion Creangă și un volum intitulat 
„Justiție" care cuprinde „Momente 
și schițe" din opera lui I. L. Ca- 
ragiale. Recent, sub titlul „Viața 
vieții", a fost tipărită o amplă cu
legere de tălmăciri din versurile 
lui Mihai Beniuc, cu o prefață 
semnată de poetul spaniol Rafael 
Alberti. O plachetă intitulată 
„Spații noi" reunește, transpuse în 
limba italiană, o parte din versu
rile Măriei Banuș. Cunoscutul poet 
italian, laureat al Premiului-Nobel, 
Salvatore Quasimodo, a încheiat 
munca de traducere la o antologie 
din creația lirică a lui Tudor Ar- 
ghezi și a predat volumul pentru 
tipar editurii „Mondadori", din 
Milano. Urmează să apară, de a- 
semenea, în diferite edituri ita
liene, romanul istoric „Neamul 
Șoimăreștilor" de Mihail Sado- 
veanu, romanul „Răscoala" de Li
viu Rebreanu și o „Antologie" a 
poeziei romînești contemporane.

Dezbaterile din Parlamentul 

italian
ROMA 5. — Corespondentul 

Agerpres, OCTAVIAN PALER, 
transmite : In Camera Deputaților 
a Parlamentului italian continuă 
dezbaterile începute luni asupra de- 
clarației-program a noului guvern 
de coaliție, prezidat de Aldo Mo
ro. Ziarul „11 Messaggero" scrie 
că „Discuția a intrat marți într-o 
fază de tensiune polemică", dar, 
ca și în Senat, unde dezbaterile 
s-au încheiat săptămîna trecută, 
votul de încredere prevăzut pen-

tru joi seara, nu poate aduce sur
prize, întrucît, după cum arată 
ziarul „La Stampa", „coaliția gu
vernamentală dispune în Cameră 
de 360 de voturi din 630, cu 44 
mai mult decît majoritatea mini
mă necesară".

Paralel cu dezbaterile din Ca
mera Deputaților, atenția obser
vatorilor politici din Roma se în
dreaptă spre întrunirile anunțate 
ale conducerilor Partidului demo- 
crât-ereștin și partidului socialist.

■

DE TOATE

BELGIA: Bruxelles văzut de la etajul 8 al unui mare hotel din apropierea Ger- Ci--*

• In&ie de flitiri

•txri inrrgtsri-: in regiunea
HcrskEc-i (Creta), care a fost in- 
vaâaii zzlele acestea de zeci de 
ani de fluturi dintr-o specie necu- 
ncscaîă. provenind din. Africa. Un 
•zer de fluturi, lung de trei km, a 
;:st semnalai în localitatea Ama- 
izas, pe malul mării. Ministerul 
Agriadturii a trimis un expert la 
fața locului pentru a constata dacă 
acești invadatori înaripați nu aduc 
oenza pagube culturilor.

• 0 descoperire istorica

In parlamentul 
sud-coreean 

SBIL — ■??—- fa
AJbracm euCjmcxf j-xx-erresrax, 

rs rmmrr» rrm UPÎ. 
xa xxpae
-^7 xe ree Wf ■! £e
a xxcrtcxx prz-
rrirt Ix jgî.y.ri* .
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1 râmri

Agenția Prensa Latina anunță 
că importante documente 
istorice, constând din 

mamiscrise ale generalului Anto
nio Maceo din tâmpul războiului 
de independență al Cubei împotri
va spaniolilor, au fost descoperite 
intr-o pivniță din Majaguabo, 
provincia Oriente). Un țăran, 

mtrind în această pivniță, a găsit 
o casetă de lemn în care se aflau 
=zi mdte manuscrise îngălbenite 
âe vreme. S-a constatat că manu
scrisele erau scrisori adresate de 
Aataaio Maceo celorlalți generali 
ân timpul războiului de indepen
dență, precum și mamei sale.

• In orașul morarilor

pe scurt «pe scurt la 6 imn de ccteryi-ne izer-n: 
centra pentru nnen âexres^. Ca 
această orarre. >i>vjg?rai a âe-

DUBNA. — La Institutul uni
ficat de cercetări nucleare din 
Dubna s-a deschis cea de-a 12-a 
conferință internațională pentru 
fizica energiilor înalte. La lu
crările conferinței participă pes
te 500 de oameni de știință din 
31 de țări.

întîlnire la Ambasada 
R, P. Romi ne 
din Moscova

MOSCOVA. — La Ambasada 
R. P. Române din Moscova a avut 
loc o întîlnire cu un colectiv de 
artiști ai Teatrului Muzical din 
Sverdlovsk care prezintă cu mult 
succes în aceste zile la Moscova 
opereta „Lysistrata" de Gherase 
Dendrino. La întîlnire a partici
pat A. I. Popov, ministrul cultu
rii din R.S.F.S.R. Oaspeții au vi
zionat filmul romînesc „Vacanță 
la mare". întâlnirea s-a desfășu
rat într-o atmosferă prietenească.

RANGOON. — într-o declarație 
făcută cu prilejul primei ani
versări a semnării Tratatului de 
la Moscova cu privire la interzi
cerea parțială a experiențelor nu
cleare, secretarul general al Con
siliului birman pentru apărarea 
păcii, U Mie Mint, a subliniat că 
Tratatul de la Moscova a contri
buit nu numai la slăbirea încor
dării internaționale ci și la întă
rirea păcii și prieteniei între po
poare.

CAIRO. — Conferința experților 
în domeniul petrolului din țări
le arabe a adoptat un document 
în care cere tuturor statelor mem
bre ale Ligii Arabe să ra
tifice cit mai grabnic acor
dul cu privire la coordonarea 
politicii arabe :•: domeniul petro
lului. Un purtător de arvint al 
Conferinței a declarat că la -acor
dul încheiat în 1959 au aderat 
Iordania și Arabia Saudită.

Conferința urmează să se în
cheie la sfîrșitul acestei săptamini.

NEW-YORK. — între 30 nm^m- 
brie și 12 decembrie 1964 va avea 
loc la Beirut, sub auspiciile 
O.N.U., o sesiune consacrată cer
cetărilor industriale din țările 
aflate în curs de dezvoltare. Vor 
participa la această sesiune repre
zentanți a 33 de țări în curs de 
dezvoltare, precum și experți din 
țările industrializate și reprezen
tanți ai instituțiilor de specialita
te.

O hotărî re a guvernului 
ceylonez

COLOMBO. — Presa ceylonezi 
anunță că guvernul Ceylonului a 
interzis navelor și avioanelor 
americane și engleze, care se în
dreaptă spre Federația Malayeză 
pentru acțiuni militare împotriva 
Indoneziei, sau care tansportâ 
trupe și materiale militare pentru 
a fi folosite împotriva Indoneziei 
să intre în porturile Ceylonului 
sau să aterizeze pe aeroporturile 
sale.

WASHINGTON. — Departa
mentul de stat a anunțat că pre
ședintele Johnson va primi joi lă 
Casa Albă pe U Thant, secretarul 
general al O.N.U. U Thant va 
avea, de asemenea, o întrevedere 
cu secretarul Departamentului de 
stat. Dean Rusk. U Thant va ve
ni cu avionul de la New-York, 
însoțit de Adlai Stevenson, repre
zentantul permanent al S.U.A. la 
O.N.U.

Rebeliune pe o navă 
militară spaniolă

MADRID. — Pe o navă milita
ră spaniolă s-a produs — după 
cum relatează agenția UPI, o 
răscoală a marinarilor care au 
încercat să preia comanda. Ofițe
rii și subofițerii au înăbușit ac
țiunea răsculaților. Un număr de 
marinari au fost arestați și defe
riți justiției militare.

LONDRA. — Marți, în orașul 
Hastings s-z desfășurat procesul 
intentat împotriva a 21 de tineri 
huligani arestați in cursul inci
dentelor care s-au petrecut du
minică în această localitate și 
cînd, bande de tineri au devastat 
pur și simplu plaja orașului.

După cum transmite agenția 
France Presse, acuzații au fost 
condamnați la sancțiuni începând 
cu 10 lire sterline amendă, până

darat că viitnrxl prrixggrs bc- 
taaic va trebui să se aripe de 
problema pe care o rea ixcx-

ȚreședxZele a reir ie Z
n localitatea Pont-Aven, din 

departamentul Finistere, va 
fi inaugurat în curind un 

muzeu al morăritului. A fost a- 
leasă această localitate deoarece

in trecut Pont-Aven se mîndrea 
cu titlul de „oraș al morarilor". 
l-.1.--adevăr, daci micuța locali
zate avea doar 15 case, alături dt 
acestea se aflau 14. mori. Muzeul 
va prezenta un istoric al morări- 
tului, cuprinzînd toate tipurile 
de mori, de la cea mai simplă, 
pină la cea hidroelectrică.

• Teatru pe malul
Mediteranei

Pe malul golfului Hammam- 
met (Tunisia) a avut loc 
inaugurarea noului teatru 

în aer liber al Centrului cultural 
internațional la care au participat 
numeroși actori, critici de artă, 
oameni de teatru din Tunisia și de 
peste hotare.

Teatrul, construit de o echipai de 
arhitecți tunisieni, este o lucrare 
îndrăzneață în ce privește con
strucția. Scena are ca fundal 
Marea Mediterană.

Stagiunea teatrului a fost des
chisă cu tragedia „Othello" dc 
Shakespeare, tradusă în limba 
arabă de Tahar el Khemiri și pusă 
în scenă de tînărul regizor tuni
sian Aii Ben Ayed.

• Val de aer rece in Grecia

Un val de aer rece, prove
nind din Europa de nord 
și Anglia, care au trecut 

deasupra regiunii balcanice, a 
făcut ca termometrul să co
boare brusc, în special în nor
dul Greciei, de la 30 la 15 gra
de, în unele orașe fiind chiar

frig. Temperatura a înregistrat 
scăderi și la Atena.

• ,,Venus din Milo“
din nou la Paris

Q^tatuia „Venus din Milou s-a
0 înapoiat la Muzeul Louvre 

după îndelungata „vizită" 
făcută la Tokio unde a fost ex
pusă începînd din luna februarie. 
Oficialitățile Muzeului au decla
rat că statuia va fi spălată 'pen
tru ca nici, o impuritate să nu pă
trundă în piatra extrem de poroa
să din care este făcută. Deabia 
după aceasta statuia își va reocu
pa locul ei obișnuit în Muzeu.

• Ploi abundente in India

Ministrul principal al statului 
Bengal din India, P. C. 
Sen, a anunțat luni în fa

ța Adunării Legislative că din 
cauza ploilor abundente, ce au 
durat dteva zile, la construcția 
hidrocentralei de la Jaldhaka, din 
acest stat, s-a produs o aluneca
re de teren. Accidentul a provo
cat însemnate pagube materiale 
și, potrivit unor date neoficiale, 
a costat viața a zece muncitori.

Datorită ploilor, nivelul râului 
Jaldhaka a crescut cu aproxima
tiv 6 metri, provocând mari inun
dații, ceea ce va duce la întârzie
rea lucrărilor pe acest șantier.

joră&oarea creștere a 
multă și sâ ia =iscr.
dnțâ.

Se relatează că, pedepse sana- 
lare au fost — jjcax-
tățile Brighton șâ Grec lac- 
mouth, unde, de ase^sBea» *- 
avut loc lactdenre.

AMMAN. — Frnaf
al Iordaniei. El a de
clarat, după ce 2 bbt-xxz txăxî *e 
învestitură în PzricmczZal îr-ix- 
nian, că îți va - bisai paftio pv 
ajutorul celorUk firi anve- £î 
a declarat in pcrisszex: ci 
dania recunoaște psre-a.. 7- A 
Yemen.

Președintele Ei
Fayez, a declarai că 
sesiune va fi luzii 3 izsciz-e 2 
lege privitoare la acrrâaret drep
tului femeilor la vot.

Amendament 
la Constituția S.L’.A.

WASHINGTON. — CMcssa 
juridică a Senatahâ ssuricxn a 
aprobat, marți, x 
un proiect de «-snxxsrzxt .’a 
constituția S.U.A, cct di pre
ședintelui dreptul să-', ieseasve- 
ze pe vicepreședinte svb rezerva 
aprobării de către congres. Acest

pe Ffwrfj ic TKurtee azesfăz^. 
tar rotstid sâx x -ma narxer.

în căutarea hei Mevgele

RÎO DE JANE3O — Ua ier
tător de caiicx a_ V-T.-rerxlr- 
de Jasripe âm Brxr u a aasxb- 
tat că poixza a prag.: eoârt să 
întreprindă cocean pe scară lar
gă p-entm a seaetn nara Joser 
Mengâe, serm* âe la
lagărul de coma, rare <de îa A»- 
schwitz, se isnrn» tnxăr. 1 =x 
Brazilia.

Purtâtocul de cxidnt a ariiTțya: 
că această măsură a acsc anara la 
cererea Coorretnru.
pentru ajutorarea reșuânr oeștx- 
tați de Ia Ansâwrx. reenu 
agenpei Reuter, sess ce 
naziști trăiesc în satele sodee 
ale Braziliei, sub maee ăăse.

NEW-YORK — Soai Md» 
■fost Nyassaland înainte de a se 
fi proclamat stat indepetnier: _i 
6 iulie) a deschis un r.rrc la 
New-York în vederea preginr - 
lor pentru primirea noaiui stai 
ca membru al ON.U.

pe scurt»pe scurl .-.'ur.-je.ec porcului din Alexandria este vestită în toată lumea. în foto: Un colț din acest 
parc
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