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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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Manifestări consacrate
aniversării eliberării patriei

REȘIȚA A DAT
PESTE PLAN:
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FLORI.K

e 23 August 
din Brașov 
dupâ-amia-

cînrem
tineretului

• Chimiștii 
brașoveni

Colectivele între
prinderilor industri
ei chimice din re
giunea Brașov care 
dau peste 13 la sută 
din producția indu
strială 
înscriu în cinstea 
celei de-a XX-a ani
versări a Eliberării 
patriei noi realizări 
în întrecerea socia
listă. De la începu
tul anului și pînă

acum, ei au dat pes
te plan 680 tone a- 
cid sulfuric, 2 618 
tone celuloză, 630 
tone hirtie, 23 tone 
coloranți organici, 
precum și însemna
te cantități de ne
gru de fum, îngră
șăminte, mase plas
tice și alte produse 
chimice.

Alte colective

cu angajamentul Se scrie un poem pe harpa firelor sintetice. Autoarea
toare la Uzina de fibre și fire sintetice Săvinești, et ----- -
socialistă pentru lucru de bună calitate și depășirea lunară a :z:: '•

plan cu 10—15 la sută.
Foto :

Pregătiri pentru

DE LA ÎNCEPUTUL ANULUI
PIN A LA 10 AUGUST

ÎNDEPLINIT nouț an școlar

4 • Forestierii din regiunea Hunedoara • Constructorii
DEVA (de la corespondentul nostru). Toate cele 180 par

chete de exploatare din pădurile regiunii Hunedoara și-au 
îndeplinit angajamentele luate in cinstea celei de a XX-a 
aniversări a Eliberării patriei. Planul la producția globală a 
fost depășit cu 4 milioane lei. iar lâ producția marfă cu 
14 000 000 lei. Prin valorificarea complexă a masei lemnoase 
au fost realizate economii suplimentare ia prețul de cost în 
valoare de aproape 1 500 000 lei.

în cursul acestui an, întreprinderile aparțimnd DREF Hu
nedoara au fost înzestrate in continuare cu noi mașini și uti
laje de mare productivitate. La cele existente s-au adăugat 
încă 170 de ferăstraie mecanice, 14 tractoare, 11 funiculare, 
6 agregate de încărcat mecanic etc. Ca urmare a creșterii 
gradului de mecanizare și calificare al oamenilor, producti
vitatea muncii pe 7 luni a fost realizată în proporție de 
108.9 la sută.

• întreprinderile din raionul Cîmpina
PLOIEȘTI (de la co

respondentul nostru).
Toate întreprinderi

le din raionul Cîmpina 
și-au realizat și depă
șit angajamentele 

l bilite în cinstea 
' rie 23 August.

evidențiat în 
deosebit Uzinele 
mice 
Florești, 
nică 
metalurgică 
Schelele Cîmpina
Băicoi, întreprinderile

sta- 
zilei 
S-au 
mod 

_ _____ chi-
„Victoria" 

, Uzina Meca- 
Moreni, Uzina 

Sinaia,
Și

forestiere Cîmpina și 
Sinaia, Fabrica de pos
tav Azuga, sectoarele 
de» foraj 
Moreni etc. In cele 7 
luni care au trecut, au 
fost realizate peste 
plan însemnate tone 
de țiței și gazolină, 
9 639 tone cărbune, 
4 300 tone de ciment 
și 1 725 tone var cali
tatea I, 87 900 bucăți 
anvelope, 259 tone de 
hîrtie, 676 tone sticlă
rie, 3 804 tone lemn 
de foc, si altele. De

Liliești și

asemenea, în sectorul 
de foraj Liliești au 
fost forați cu 3 382 
metri-structural peste 
prevederile planului 
iar în sectorul de fo
raj Moreni cu 4 354 
metri-structural.

La Uzinele „Victo
ria" Florești, față de 
1,5 milioane lei econo
mii suplimentare la 
prețul de cost prevă
zute 
pe 
fost 
cum

în angajamentul 
întregul 

realizate
1 600 000

TELEGRAMA

Tovarășului EDWARD OCHAB 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

VARȘOVIA
Cu prilejul alegerii dumneavoastră ca președinte al Consiliu

lui de Stat al Republicii Populare Polone, vă felicit călduros în 
numele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne și al 
meu personal, și vă urez succes deplin în funcția de înaltă răs
pundere ce v-a fost încredințată.

Folosesc această ocazie pentru a vă exprima convingerea 
noastră că relațiile de prietenie și colaborare rodnică statorni
cite între țările noastre se vor dezvolta necontenit spre binele 
popoarelor romîn și polonez și al cauzei socialismului și păcii 
în. lume.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Populare Romine 
București, 12 august 1964.

I derea de 
„Progres! 
pitală a 
rapidă 
Fabrica 
șeaua Giurgiului rea

lizează azi panouri mari pentru 
locuințe, stîlpi de beton pentru cu
rent de înaltă tensiune, tuburi 
precomprimate care înlocuiesc fon
ta ^''of’dltiDetcT^eWl*  fbzultatele 
obținute în producție, întreprin
derii „Progresul" i-a fost decernat 
drapelul de întreprindere fruntașă 
pe ramură în întrecerea socialistă 
pe anul 196}.

Pentru a afla care este stadiul 
îndeplinirii angajamentelor luate 
în cinstea zilei de 23 August, 
ne-am adresat tovarășului inginer 
șef VIRGIL CIUFU, care ne-a spus:

prefabricate 
l" din Ca- 
cunoscut o 
dezvoltare, 
de pe Șo-

— Ca multe alte colective de 
muncă d:n țara noastră putem răs
punde : îndeplinit și depășit. Ana- 
lizind temeinic toate posibilitățile 
existente în întreprindere, ne-am 
angajat ca pe întregul an 1964 să 
depășim valoarea producției globa
le cu 10 000000 lei din care pînă 
la 23 August -cu 9000 000 lei. La 
1 august, acest important obiectiv 
era depășit cu 886 000 lei.

De asenientflV ne-am yMțiwi ca 
pînă la sfîrșitul Cinului să-depășim 
valoarea producției marfă cu 
8 500000 lei din care pînă la 23 
August cu 7 800 000 lei. Tot la 1 
august, acest angajament era de
pășit cu 455 000 . lei. In această 
perioadă, muncitorii întreprinderii 
noastre au realizat peste plan pa
nouri mari din care se pot con
strui 15 apartamente, 10 200 m tu-

buri precoinprimate din beton de 
înaltă presiune, fîșii de planșeu 
pentru 40 de apartamente etc. De 
asemenea, ne-am propus ca pînă la 
23 August să realizăm prin redu
cerea prețului de cost 2 000 000 lei 
economii suplimentare și 1 500 000 
lei beneficii peste plan. In numai 
6 luni aceste țifre erau aproape 
realizate.

— Căror factori se datoresc a- 
ceste importante realizări ? .

— In primul rînd muncit"eniii^ 
ziaste depuse de fiecare muncitor, 
tehnician și inginer, dorinței a- 
cestora de a întîmpina marea săr
bătoare a poporului nostru cu re
zultate din cele mai bune în proi

Lacrările de reparații și curățe
nie in școlile din regiunea Do- 
brogea au fost executate pînă a- 
ara în proporția de peste 85 la 
sută. In majoritatea orașelor și ma
telor s-a terminat și aproviziona
rea școlilor ca combustibilul nece
sar încălzitului în timpul iernii. 
Au fost terminata «tu «a afli în 
stadiu avansat ide construcția cei 
mai mare parte din cele 220 sili 
de clasă cu care »e mărește în a- 
cest an spațiul școlar al regiunii. 
La Constanța bunăoară, se execută 
ultimele lucrări de finisare la cele 
două școli noi cu cîte 16 săli de 
clasă. Avansate sînt și lucrările la 
noile școli care se ridică la Tulcea, 
Medgidia și Ovidiu, precum șl la 
cele care se construiesc <lin con
tribuție voluntară la Mădn, Greci, 
Turcoaia, Oltina, Valu lui Traian, 
Dunărea și în alte localități.

• întreaga cantitate de tontă peste plan ti fost 
ob/inută cu cocs economisit

• Pe 7 luni, sarcina de creștere a PRODUCTIVI
TĂȚII MUNCII a tost îndeplinită In proporție de 
103,8 la sută

• In prima jumătate a anului, indicii de utilizare 
ai agregatelor au iost cu 0,079 tone iontă/mS zi și 
cu 0,33 tone oțel/mp vatră zi mai mari țață de me
dia anului 1963

Citifi pag. a lll-a:

Reîntîlnire cu Cetatea de Foc

GH. NEAGU

(Continuare în pag. a Il-a)

Orașul Sucea-* 
va văzut din 

avion.

Foto’:
D. VINTILĂ

an, au 
pînă a-

(Agerpres)'

Geo Bogza

FRUMUSEȚII

Elogiu artei amatoare
TELEGRAMĂ

Sîntem în cea de a treia zi, la capă
tul ei, concursul e în plină desfășu
rare. Impresiile, prea vii, refuză orga
nizarea și rigorile analitice. S-au 
stabilit, însă, sensuri, se descifrează 
semnificații, s-a conturat o imagine pe 
care o bănuim a întregului. Și nu fără 
temei : solii a 6 regiuni au trecut pra
gul afirmării, oferindu-ne argumentul 
cert al emoției. Al emoției autentice. 
Au evoluat — reținem ambele sensuri 
— o sută de formații. O sută din cele 
peste 300 înscrise. Cineva ne preci
zează : 325 (pentru că există și o 
emoție a cifrelor). 325 din cele a- 
proape 30 de mii participante la pri
mele faze (o emoție vizînd prin cifre 
și perspectivă, amploarea). Aproape 
17 000 de participant, însumind din 
cei aproape 800000 (raportați vă ru
găm, la populația țării) care au cu
noscut în acest an bucuria — bucu
ria înzecită prin eficiență (calculați și 
numărul spectatorilor) — a dăruirii 
artistice.

Dar să întîrziem puțin asupra for
mațiilor :

Comune uitate, în trecut, în anoni
matul organizat al valorilor — ca Ți- 
bucani (reg. Bacău) și Ciocănești 
(reg. Suceava), comune cu nume pre-

Dansatoare din Vatra Dornei: destinat tragice — ca Hîrtoapele (reg. 
Rusu Viorica Iași) își trimit fluierașii organizați în

Dorel Dorian

formații și (lansatorii, nu întîmpla- 
tor ajunși în finală, să vorbească de 
noua lor viață. De toți acești 20 de 
ani. De transformări. De sensul pro
fund și amploarea a ceea ce numim : 
revoluție culturală a țării.

Alăturat, din simpla denumire a 
formațiilor, descoperim și noua geo-

ÎNSEMNĂRI
DE LA FINALĂ
grafie a regiunilor, noile combinate, 
noua noastră industrie : „Orchestra de 
muzică populară a Uzinei de țevi-Ro- 
man’; . Brigada artistică de agitație 
a Combinatului de îngrășăminte azo- 
toase — Piatra Neamț"; „Brigada Fa
bricii de antibiotice — Iași" ; „For
mația de balet a Șantierului Naval- 
Oltenița*  ; „Ansamblul artistic al 
noului Combinat de celuloză și hîrtie 
din Călărași" ș.a. Denumiri noi, 
proprii acestor două decenii. De
numiri car» vin să se impună azi și

pe planul artei. Al artei amatoare. Al 
unei arte reflectînd setea de cultură 
a constructorilor, noile lor preocupări 
și, din nou, viața lor nouă.

Să ne întoarcem însă la cea de a 
treia zi a concursului. Cele 27 de for
mații ale regiunii București cunosc di
ficultatea unei evoluții comprimată 
scenic în numai cîteva ore. E puțin și 
totuși...

E suficient pentru a avea revelația 
corului de 200 de persoane al Cămi
nului cultural din Fierbinți. „Cînte- 
cul de sărbătoare’ (compozitor : L. 
Paceag, versuri :A1. Andrițoiu) devi- 

aici o sărbătoare reală a cînte- 
l iar senzația generală — ca-n 

lui Gh. Bazavan — e de 
al muncii unui întreg Bărăgan, 
femenin din Titu atacă — am 
bărbătește — un repertoriu di-

ne 1 
cului 
suita 
cîntec 
Corul 
spune 
ficil de la „August de foc biruitor" 
de Radu Palladi la „Corul torcătoa
relor" de Richard Wagner. Corul cefe
riștilor din Fetești se afirmă și el com
petitiv. („Cîntec în August" de Ion 
Chirescu, versuri : Ion Brad, și ora
toriul „Sub soarele păcii" de Hilda 
Jerea, versuri : Dan Deșliu). Nu in
vidiem dificultățile juriului ; comen
tatorii ocazionali sînt indiscutabil 
privileging.

(Continuare In pag. a 11-a)

Excelenței sale arhiepiscopului 
MAKARIOS 

Președintele Republicii Cipru
NICOSIA

Am primit telegramele Excelenței 
Voastre din 9 august a.c. prin care mă 
informați că sate și orașe de pe coasta 
de nord a Ciprului au fost atacate de 
avioane militare turcești.

Guvernul R. P. Romîne, consecvent 
politicii sale de promovare a principiu
lui potrivit căruia fiecare popor are 
dreptul de a-și organiza viața conform 
cu voința și aspirațiile sale, dezaprobă 
orice act de forță îndreptat împotriva 
suveranității și integrității teritoriale 
ale Republicii Cipru.

Guvernul romîn își reafirmă poziția 
exprimată anterior că problemele e- 
xistente în legătură cu actuala.situație 
din Cipru trebuie reglementate fără 
nici o imixtiune în treburile interne 
ale Republicii Cipru, pe calea pașnică 
a negocierilor, pentru a se găsi soluția 
care să permită poporului cipriot să 
reia cursul normal al vieții și activită
ții sale.

Ne exprimăm speranța că Republica 
Cipru va fi sprijinită de toate țările 
și guvernele interesate în menținerea 
păcii, în vederea rezolvării grabnice, 
pe cale pașnică, a problemei Cipru
lui, pe baza respectării drepturilor 
inalienabile ale poporului cipriot la 
independență, suveranitate și integrita
te teritorială.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne 
GHEORGHB GHEORGHIU-DEJ

șadar. In toamna anului 
1957 — deci nu sînt nici 
zece ani de atunci — cî
teva sute de zidari so
seau pe țărmul mării, la 
Eforie..» Erau îmbrăcați 

. In pufoaice de culoare 
indecisă și aveau buzunarele pline 
cu țigări. Au fumat în acea iarnă zeci 
de mii de țigări și au pus una peste 
alta, în bătaia nebună a vîntuîui, zeci 
de mii de cărămizi. Erau oameni de 
nădejde, aveau materiale din belșug, 
aveau un plan îndrăzneț de executat.

Pe măsură ce lucrau, își dădeau 
seama că din mîinile lor ies niște clă
diri tot atît de zvelte, și într-un anu
me fel tulburătoare, părînd că plutesc 
spre o țintă îndepărtată, ca și vapoa
rele albe care treceau prin larg. Cu 
fiecare linie își proclamau cutezanța, 
faptul că au fost gîndite conform 
unei noi viziuni a geometriei în spațiu.

'Așa a început acolo, pe malul 
mării, o nouă frumusețe a țării 
noastre și ea s-a întins apoi, de la un 
hotar la altul, cu o repeziciune uimi
toare.

In primăvara anului 1958 abia eiau 
experimentate noile mijloace de con
strucție și noul stil arhitectonic. Un 
an mai tîrziu, ele își făceau apariția 
în inima Bucureștiului, lichidînd un 
întreg cartier de locuințe vechi și mo- 
horîte, dînd la iveală în locul lor case 
zvelte, cu multe și luminoase ferestre. 
Acesta a iost semnalul unei vaste 
campanii de construcții, unei adevă
rate ere a macaralelor turn- Siluetele 
lor de girafe metalice, capabile să 
vadă foarte departe peste întinderea 
lumii și a timpului, și-au iacul apa
riția Ia nord, la sud, la est și la vest 
de jur împrejurul Bucuieștiului, des- 
ființînd mahalalele și ridicînd în locul 
lor mindrele cartiere 
Giulești, Mihai Bravu,

Cu cinci ani în urmă 
cepului... Cu o viteză 
valul de frumusețe pornit de pe țăr
murile mării a ajuns pînă la marginea 
Carpaților și a trecut dincolo de ei. 
Orașe vechi au fost reconstruite, iar 
altele în întregime noi au fost înăl
țate după liniile directoare, după vizi
unea, cutezanța și fantezia care mai 
Intri fuseseră experimentate pe lito
ralul devenit, între timp, legendar.

Astăzi aceste linii ale luminii și 
bucuriei pot fi întîlnite în toate ora-

din Grivița, 
Balta Albă-., 
era abia în
de necrezut,

șele țării și chiar în 'afara orașelor, 
acolo unde încetează locuințele și 
Încep fabricile. Și abia acum se des
chide capitolul cel mai vast, cu cel 
mai îndrăzneț și nevisat conținut, al 
noii frumuseți a țării noastre.

Toate fabricile și uzinele care au 
fost construite în ultimii ani sînt uti
late nu numai cu mașini de cel mai 
înalt nivel al tehnicii, ci adăpostesc 
aceste*  mașini în clădiri avîntate și 
armonioase, părînd în peisajul țării 
adevărate opere de artă. De la uzi
nele care laminează oțelul și pînă la 
întreprinderile în care se produc bis
cuiți, de la uzinele care prefac gazul 
metan în cauciuc sintetic și pînă la 
fabricile care transformă laptele în 
pudră, de la uzinele care construiesc 
locomotive electrice și pînă la ateli
erele în care se tricotează ciorapi, de 
la clădirile în care se concentrează și 
din care se distribuie zecile de mii de 
kilovați și pînă la acelea în care se 
confecționează coșulețe de mase plas
tice, în orice domeniu s-ar fi construit 
în ultimii ani, și în orice punct al 
țării, de la țărmul mării care, adăpos
tind iaimoase vestigii ale antichită
ții, fu matricea noii frumuseți, și pînă 
în inima munților unde de pe urma 
dacilor n-au mai rămas decît sărace 
unelte de muncă și de luptă, pretu
tindeni se vede pecetea noului ev ar
hitectonic. Pretutindeni geometria în 
spațiu dezvăluie marile ei posibilități 
simionice, dînd la iveală cuburi, sfere, 
paralelipipede și cilindri, îmbinate 
după legi care invită spiritul să se 
simtă, în orice provincie a țării, în 
largul său. Pretutindeni, culoarea uzi
nelor reamintește că lumea noastră 
este o lume solară a luminei, a faptei 
și a bucuriei, din care nu este exclusă 
totuși reveria clarului de lună. Pre
tutindeni vastele spații verzi, în jurul 
cărora grădinarii mereu împrospătea
ză ilorile, ca și cum și ele ar face 
parte din procesul de producție, din 
laminarea oțelului sau asamblarea 
electromotoarelor, ilustrează conținu
tul umanist al civilizației socialiste, 
căreia i-am pus temeliile și pe care 
am zidit-o.

Incit, pe bună dreptate, acești ani 
care au fost în primul iînd ai înlătu
rării nedreptăților, ai construirii unei 
societăți mai bune și mai eficiente 
din punct de vedere economic, pot fi 
numiți de asemeni ai frumuseții.



/Voi pagini in medicina
—1—•

rominească
tiința a cunoscut 
în anii puterii 
populare dimensi
uni pe care nici- 
unul dintre savan- 
ții trecutului nu
ar fi putut să le 

imagineze pe deplin.
Partidul și statul au acordat 

oamenilor de știință toate con
dițiile pentru desfășurarea u- 
nor vaste activități creatoare, 
ce contribuie din plin la înflo
rirea economiei naționale.

Asemenea celorlalte ramuri 
ale științei și tehnicii, medici
na bucurîndu-se de condițiile 
cu totul deosebite puse la dis
poziție de statul democrat- 
popular pentru apărarea sănă- 
ții oamenilor muncii, a cunos
cut succese cu totul deosebite.

O vastă rețea sanitară, cu 
cadre de înaltă calificare mili
tează cu perseverență la apă
rarea sănătății poporului 
nostru.

Ca director al Institutului 
„Dr. I. Cantacuzino* * am avut 
prilejul să urmăresc îndea
proape evoluția bătăliei pe 
care oamenii de știință, medi
cii din țara noastră au dus-o 
împotriva bolilor transmisibi
le, pentru ocrotirea sanitară a 
populației.

1 . 
sărbătorește, a găzduit marți după- 
amiază solemnitatea înmînării in
signei și legitimației de „Veteran 
al războiului antifascist", institu
ită pe baza unei hotărîri a Consi
liului de Miniștri.

In sală se aflau generali, ofi
țeri, subofițeri, gradați și soldați 
din cadrele de rezervă ale Forțelor 
armate care au participat la răz
boiul antihitlerist, luptători din 
formațiile patriotice de luptă care 
au luat parte la insurecția armată 
din august 1944, cetățeni care au 
contribuit la lichidarea unor re
zistențe inamice și la dezarmarea 

vină la 2^ August ne-am propus 
să depășim planul producției 
globale cu încă 200000 lei, iar 
planul producției marfă cu 100 000 
te- Ex:sti toate posibilitățile ca și 
fast ■nou ctxxri-zcn: si fie

si de in-
heitre friațtxșf p* raiHillr^ in 

notarea socialistă, dea, să inde- 
xrinim ți să depășim toate anga- 

huite la începutul anu- 

pri- 
Du-
Fa-

• De nenumărate ori 
răsunat pe scenele orașelor 
și satelor moldovene cinte- 
cele interpretate de soliste
le Constanța Dimache 
(Combinatul de celuloză 
Suceava) și Aurora Arinianu 
(Vatra Dornei), membră a 
ansamblului folcloric al re
giunii Suceava care a parti
cipat la recentul Festival 
al

Desene : TIA PELTZ

Rezultatele obținute din a- 
cest punct de vedere sint de-a 
dreptul spectaculoase. Acei ce 
urmăresc evoluția buletine
lor epidemiologice în decenii
le veacului nostru au un sen
timent de deosebită satisfac
ție.

Am certitudinea că oamenii 
de știința care s-au ocupat de 
problemele igienei, dar care 
au închis ochii înaintea sau 
la începutul perioadei în care 
trăim, nu și-ar fi putut închi
pui că este posibil în așa scurt 
timp, ca în țara noastră să se 
obțină asemenea rezultate.

Unul dintre marii militanți 
ai trecutului pentru ocrotirea 
sănătății poporului a fost, se 
știe, marele savant loan Can- 
tacuzino al cărui nume îl 
poartă și institutul nostru.

întors în țară după străluci
te studii la Paris, Cantacuzino 
este profund impresionat de 
starea de înapoiere a populați
ei țării, în special a stării ei. 
sanitare și, în afară de lucră
rile științifice de laborator ce 
le întreprinde, caută să în
drepte situația maladiilor 
transmisibile. Ia masuri de ri
dicare a nivelului cultural al 
maselor (prin conferințe de 
popularizare a științei), a me
dicilor (prin cursuri de spe
cializare post-universitare).

In laboratorul universitar 
pe care-1 conducea și unde ti
neri medici veneau să hxrae 
sub direcția lut lua măsuri de 
preparare a noilor seruri, vac
cinuri și altor produse biolo
gice pentru combaterea mala- 
diifor transmisibile.

loan Cantacuzino crezuse 
că poate să aducă și mai sub
stanțiale ameliorări și a primit 
în două rînduri să conducă să
nătatea publică- Au rămas de 
la el, desigur, multe lucruri 
bune și durabile, ca de exem
plu, 
sau 
legi 
dar 
fundamental 
sanitare, 
economic, social și politic de 
pe atunci nu o permitea. Do
rințele lui de mai bine în mă
sura trebuitoare determinantă 
nu puteau fi împlinite (ele ră- 
mîneau visuri ale unui mare 
om, deschizător de drumuri 
noi) cu toate r^narcabilele lui 
realizări.

Datorită noilor condiții de 
viață ale poporului nostru. 
datorită uriașei bătălii pe care 
o duc cadrele noastre sanitare 
pentru apărarea sănătății po
porului, putem astăzi sublinia 
cu deosebită mindrie realiză*  
rile obținute. Țara r.oas-.ră se

laboratoarele de igienâ 
sanatoriile de tuberculcși, 
și regulamente sanitare, 
care nu puteau schimba 

situația stării
pentru câ regimul

Cel de-al VH-lea concurs 
al formațiilor artistice 

de amatori

ELOGIU ARTEI
AMATOARE

(Urmare din pag. I)

Opereta populară „Perinița cu-n- 
trebări" — ne deschide gustul 
spre o vizionare integrală (o su
gerăm Televiziunii) și ne îndrep
tățește cuvîntul de laudă sinceră 
Ia adresa compozitorilor și» mai 
ales, a poeților Nicolae Tău tu 
și, celui plecat dintre noi. Mihu 
Dragomir. Se confirmă din nou 
semnificațiile actului artistic de 
calitate și al ancorării în actuali
tate. Talentul capătă aripi, căutările 
— virtuți sporite prin inovație. Ex
perimentul se cere aplaudat.

Și tot prin noutate se impun și 
fragmentele antrenantului „Veni, 
vidi... Videle" al formației de 
estradă, de bună seamă din Videle, 
care, după noi, ar putea să adauge 
în titlu și victoriosul : „viei".

Formația de'estradă a sindicatu
lui sanitar din Giurgiu confirmă 
în egală măsură prezența unor pa
sionați ai genului, pasiunea fiind, 
poate, trăsătura comună — și cea 
mai de preț — a acestei spectacu
loase întreceri artistice.

Am trecut, însă, fără voia noa
stră la menționarea formațiilor și 
pe toate, cît am dori, nu le putem 
menționa. Deși ar merita-o nu-

Prof. unlv. dr, 
I. Metrobeanu

printre țările cu sta- 
sănAtate ridicata de 
20 de ani înainte, Ro-

situează 
re de 
unde cu 
minia era socotită pe plan 
mondial ca o țară înapoiată 
cin acest punct ce vedere.

Noi, oamenii de știință care 
activăm in domeniul ocrotirii 
sănătății putem sublinia sem
nificația profundă pe care o 
are confruntarea unor cifre ce 
mărturisesc roadele vastelor 
acțiuni desfășurate in anii din 
urină, pentm ridicarea sănătă
ții maselor.

Iată citeva dintre aceste 
cifre.

In preajma celui de al doi
lea război mondial. Romirua 
avea cam aproape o jumătate 
milion de malariei și o morbi
ditate tuberculoasă printre 
cele mai ridicate din Europe.

Maladiile transmisibile. dintre 
toate bolile, dădeau cel mai 
ridicat procent de mortal:ta te !

In anii de după Eliberare, 
datorită regimului nostru de 
democrație populară, pe baza 
unei planificări judicioase a 
obiectivelor sanitare de atins, 
pe baza unei concepții sanitare 
științifice, înaintate, S-A A- 
JUNS CA MALADIILE 
TRANSMISIBILE SĂ NU MAI 
CONSTITUIE PRIMA CAUZA 
DE MOARTE ÎN ȚARA RO- 
MlNEASCA. CI ELE SA SE 
SITUEZE IN AL 7-LEA SAU 
AL 9-LEA LOC DIN ACEST 
PUNCT DE VEDERE LIMI
TA MEDIE DE VIAȚA NU 
MAI ESTE LA 41 DE ANI, CI 
LA PESTE 66!

S-a creat în toate regiuni
le și raioanele țârii o vasta 
rețea sanitară cu laboratoare 
multiple și servicii de depis
tare și conducere a luptei lo
cale contra infecțiumSQr șă e- 
jademnlcr.

Cooeepta de 
râ in țară «sta 
fagtacâ. 
bolilor.

S-au 
totul excepționale ic 
rea și prevenirea 
AstieL ma^ria <p 
care in 1948 număra XS198 

(Agerpres)

CINEMATOGRAFE

REZONANTE SUCEVENE

La ștrandul eu apa termală din stațiimea balveafă Hercu^ 
lane.

FotoC N. STELORIAN

meroase altele. Mai importantă, 
însă, dedt mențiunile noastre, ine
rent incomplete, rimine aprecierea 
la care obligă întregul concurs : 
nivelul artistic în continuă creștere, 
răspunde exigențelor noi ale pu
blicului. Cintecul și dansul popular, 
purtînd cel mai adesea amprenta 
folclorică a acestor 20 de ani, 
umorul și satira brigăzilor de ace
eași suculență populara — ca și 
virtuozitatea la care obligă genu
rile culte cuprinse în repertoriul 
formațiilor și-au găsit interpreții 
— și instructori — pasionați, cu- 
noscînd valoarea muncii asidue (ci
tește a zecilor de repetiții) cu de
plina răspundere a actului de cul
tură (zeci de spectacole). Pentru 
că, a fi artist amator — o con
firmă din plin desfășurarea de 
pînă acum a concursului — în
seamnă talent (și cultivarea lui), 
dăruire (condiție intimă a artei im
plicit și perseverență), exigență (în 
creștere), cultură (multilaterală) 
respectarea, în sfîrșit, și înțelege
rea noilor solicitări ale publicului.

Titlul de artist amator echiva
lează, în cel mai bun sens, cu o 
distincție. Și tocmai această di
stincție colectivă — 6porită prin 
titlurile finale acordate celor mai 
buni — justifică adevăratul elogiu. 

cazuri*  producea în 1957 numai 
148 cazuri, iar în 1962 nici 
unul prin transmisiune natu
rală. S-a ajuns deci, relativ la 
malarie, la ceea ce se numeș
te „eradicarea*  ei, adică la 
absența oricărui caz de boală. 
Sîntem acum în faza menține
rii acestei eradicări.

Au scăzut mult în număr 
maladiile infecțioase care se 
localizează în intestin. Se 
știe că eradicarea lor se obține 
cu foarte mare greutate, in
tr-un număr îndelungat de ani 
Ceea ce s-a realizat la noi, 
printr-o neîncetata activitate 
de depistare a cazurilor de 
boală la timp, a acelor ce sînt 
purtători a șa-ziși sănătoși, 
prin vaccinări și luptă in fo
care, — constituie premia de 
succese și mai mari în viitor: 
de unde aveam citeva mii de 
cazuri de febre tifoide și para- 
tifoide anual acum nu mai 
avem decit citeva sute. De 
asemenea, s-a ajuns să fim »• 
proape de eradicare in tetancs 
și îr difterie.

în sfirsiî. rezultate împre- 
saoearte «-au recsrt te rtmba -

pOtiOFlătaJtet. N'znâmî

9 RflECrj CSSIiL: 
szre ia loc in sala 
wzie se desfășoară 
conarrsul artiștilor 
amatori, .Suceava" 
ere rezonanțe deo
sebite. Tradițiile

unor locuri ca Vama, Putna, Gu
ra Humorului, Doina, Cîmpulung 
— iți desfășoară una din cele mai 
bogate fresce ale artei de expresie 
populară nepieritoare în timp. 
Cintecul și dansul popular se im
pun in aceeași măsură, printr-o 
nuanțare fină a gamelor și miș
cărilor in interiorul unor melodii 
și coregrafii de originalitate rară.

„Suceava" a fost, de aceea, aș
teptată în finala concursului cu 
un interes deosebit, mărit și de 
legitima curiozitate de a afla la
turile noi ale artei amatorilor. Nu 
poate mira faptul că, în cele do
uă etape anterioare ale concursu
lui, regiunea Suceava a numărat 
1500 de formații artistice care 
înglobează 33 000 de interpreți 
(populația unui oraș !). După cum 
limpede este că numărul celor 
22 000 de spectacole prezentate de 
aceste formații la casele de cultu
ră raionale și pe scenele cămine
lor culturale și ale cluburilor 
muncitorești, dovedește semnifi
cația majoră a dezvoltării vigu-

>

M

Handbals taL*  de 
. Jtomi-

re Î7 * 30

p
o
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Constructorii prefabricatelor de beton

hmsc, ■fc—rrryfi1 « atei cînte- 

load si snbL-zzesi, ded, pulsația 
r:e 1 ctefeodx: și âaisului care 
nu at n loe figurativ în viața 

=■: ta
prezență orgaricâ.

In final*  concursului, progra
mul Sucevei" s-a caracterizat 
printr-o bogată compoziție a spec
tacolului prezentat (20 de secven
țe, cuprinzind echipe de jocuri, 
orchestre populare și semisimfo- 
nice, fanfare, coruri, soliști vo
cali și instrumentiști, brigăzi ar
tistice, duete și trio-uri de estra
dă, etc). El a fost reprezentativ 
prin cuprinderea zonelor regiunii 
și a expresiei lor de artă popu
lară, impunindu-se publicului prin 
cele trei importante expresii ori
ginale manifestate de Suceava de 
Nord, Fălticeni și Botoșani. Ceea 
ce credem că a fost remarcabil 
în programul prezentat de echipe
le aparținînd locurilor de sus 
ale regiunii Suceava : dansurile 
populare de la Molid, din Vatra 
Dornei și Ciocănești-Dorna.

în sensul acestei reușite de fi
resc și măiestrie, spectatorii au 
reținut cîntecele solistei vocale 
Laura Lavric din Rădăuți și „flu
ieratul artistic" (una din cele mai 
rare și mai grele interpretări ale

Bl
•*< •>

cui întii, în cele 
serii cele de pe 
doi și cele de pe 
trei

două 
locul 
locul

între ele).

Șah
Ieri la Sinaia au 
continuate parti- 

întrerupte din
• 

fost 
dele 
ultima rundă a „Cupei 
Europei' la șah (zona 
a 3-a). R. P. Romînă 
a terminat la egalitate; 
5—5 cu R. P. Ungară, 
în partida întreruptă 
Haag l-a învins pe 
Pavlov. R. P. Bulgaria 
a învins cu 5,5—4,5 
puncte echipa R. D. 
Germane.

Clasamentul final : 
1. R. P. Ungară 39,5 
puncte; 2. R. P. Ro- 
mină 31,5 puncte î 3. 
R. D. Germană 25,5 
puncte ; 4. R. P. Bul
garia 23r5 puncte.

Pentru turneul final 
care va avea loc anul 
viitor la Hamburg s-au 
calificat echipele 

Iugoslaviei, 
Olandei. R. P. Ungare, 
R. P. Romine ti R. F. 
Germane ca țară or
ganizatoare.

(Agerpres)

melodiilor populzre) prin Du
mitru Capri de ia Citaâaal adia
ta! din Domo-Condrrzz c dxt 
o atare expresie ânteodor exez*-  
tate incit valoarea isie-preîiri: 
lui credem că ar trebui rezorr.sn- 
dată și mai mult forurilor de di
fuzare a muzicii populare. Printre 
interpreții instrumentiști am fi 
putut nota originalități mai dis
tincte, dacă repertoriul interpre- 
ților din diferite locuri ale Suce
vei ar fi fost reprezentat cu piese 
mai bogate. Oricum, dintre acești 
interpreți s-a impus publicului 
cel mai nuanțat dintre ei, Mihai 
Lăcătuș, prin „Cîntece bătrînești" 
de pe Rarău.

Suceava a fost bine reprezenta
tă și în privința brigăzilor artisti
ce (Fălticeni — Filatura de in și 
cînepă — și cea de la Combina
tul de celuloză din orașul Sucea
va). Impunător și emoțiohânt a 
fost pentru spectatorii bucu- 
reșteni, „bătrînul" cor al căminu
lui cultural de la Putna, cu cei 
250 de membri ai săi, lucrători 
forestieri și țărani care au adus 
în încheiere omagiul mișcării ar
tistice sucevene la acest al VH-lea 
concurs, plin de noutate cu fiecare 
zi a desfășurării lui.

ȘTEFAN BĂNULESCU

■■*1

La exploatarea forestiera 
Bîtca-Lomeș a I. F. Topli- 
ța, transportul buștenilor 
din parchet se face cu aju
torul funicularelor și al 

tractoarelor

Foto : AGERPRES

Solemnitatea înmînării insignei și legitimației 
de „Veteran al războiului antifascist"

Casa de cultură a raionului 
Mai din Capitală, împodobită

au

cîntecului, dansului și 
portului popular.

INFOR
Primirea la Consiliat de 
Miniștri al R.P. Romine 
a delegației Uniunii coo*  
perativelor de aprovizio
nare și desfacere pe în

treaga Chină

Miercuri la amiază, vicepre
ședintele Consiliului de Mini*  
ștri al R. P. Romîne, Gogu 
Rădulescu, a primit delegația 
Uniunii cooperativelor de a- 
provizionare și desfacere pe 
întreaga Chină, condusă de 
Van Nien-ți, vicepreședinte al 
Uniunii, care face o vizită în 
țara noastră.

La întrevedere, care a de
curs într-o atmosferă cordială, 
a luat parte Constantin Filo- 
reanu, vicepreședinte al Cen- 
trocoop.

Vizitele ministrului pe
trolului și chimiei al 

Indiei

Vicepreședintele Consiliului 
| de Miniștri, Gogu Rădulescu, 
| a primit miercuri pe Huma- 
i yun Kabir, ministrul petrolu

lui ,și chimiei al Indiei.
La convorbirea care a avut 

Ioc, în cursul căreia au fost 
discutate unele aspecte ale co
laborării în domeniul indus
triei petroliere, au luat parte 
Mihail Florescu, ministrul in
dustriei petrolului și chimiei, 

| Nicolae Ionescu, adjunct al 
l ministrului, Vasile Răuță, se- 
I cretar general în Ministerul 
i Comerțului Exterior.

unităților din armata fascistă, ori 
au apărat cu arma în mînă obiec
tive industriale.

După cuvîntul de deschidere a 
festivității, rostit de colonel Gri- 
gore Savu, comisar militar al Ca
pitalei, a luat cuvîntul general
colonel în rezervă Dumitru Dămă- 
ceanu, vicepreședinte al Comite
tului organizatoric al veteranilor 
din războiul antifascist. Vorbito
rul a spus': Insigna de „Veteran 
al războiului antifascist", care se 
înmîncază astăzi, simbolizează 
prețuirea pe care statul nostru, în
tregul popor, o poarta celor care, 
neprecupețindu-și viața, și-au a- 
dus contribuția la victoria insu
recției armate, la» lupta dusă de 
armata romînă, cot la cot cu ar
mata sovietică pentru completa 
izgonire a trupelor fasciste de pe 
teritoriul țării noastre, iar apoi’h 
luptele duse pe teritoriile Ufigarî'ei 
fi Cehoslovaciei, pînă la înfrînge- 
rea definitivă a trupelor fasciste.

ZILELE FILMULUI ROMlNESC t 
Caipați (orele 18,15). Grădina 
Arta (Calea Călărari nr. 153 — 
orele 20), Grădina Bucegi (Bd. 1 
Mai nr. 143 — orele 20). REBE
LUL MAGNIFIC: Patria (10,- xa; 
14.15: 16.30; 18.45; uf- CEI
ȘAPTE MAGNIFICI — ănema- 
sa»: Republica (8,30; 11,30; 
14.30; 18; 21.15), Luceafărul (9; 
12; 15; 18; 21), Excelsior (8^5; 
ai.15; 14.1S; 17A5; 20.15), Fero
viar (9.30; 12.30; 15,30; 18,30;
21.30) . Aurora (9; 12; 15; 18; ai),
Melodia (9; 12; 15; 18; 21),
Grădina Festival (Pasajul Eforie 
— orele "945)» Patinoarul 23 Au- 
gust (Bd. Muncii — orele 20), Gli
cina Doina (Str. Doamnei nr. 9 — 
orele 20,15), Stadionul Dinamo 
(Șos Ștefan cel Mare — orele —
20) . VARA ÎN NORDUL SĂLBA
TIC : Carpați (10; 12; 14; 16;
20.30) . Capitol (10; 12; 14;
16,30; 1845; 21 ; la grădină —
orele 20.. Grădina Progresul (Str. 
Ion Vidu nr. 5 — orele 20). 
COMOARA DIN LACUL DE AR
GINT — cnemascop : București 
(9.15; 11,jo; 1345; 16,30; 1845;
21) , Miorița (10,15; 12,30;
15,30; 1745; 20), Floreasca (10,30; 
16; 18,15; 20.30), Flamura (9,15; 
11,30; 1345; 16; 18,30; 21),
Arenele Libertății (Str. 11 iunie — 
orele 20). ÎNTUNERIC ÎN PLINĂ 
ZI : Festival (10; 12; 14,15; 16,30; 
1845; 21). CĂLIȚI ÎN FOC — 
cinemascop : Victoria (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Grivița (10; 
12; 16; 18; 20). AVENTURILE
UNUI TÎNĂR — cinemascop : 
Central (9,45; 12,30; 15,15; 18; 
20,45). ÎMBLÎNZ1TORII DE BI
CICLETE : Lumina (10; 12;
16; 18,15; 20,30). CERUL ȘI 
MOCIRLA : Union (16; 18,15;
20,30).  PROGRAM DE FILME 
PENTRU COPII : Doina (orele 10). 
M-AM ÎNDRĂGOSTIT LA CO
PENHAGA : Doina (11,30; 13,45;

14;

M A Ț I î
A participat, de asemenea, 

K. R. F. Khilnani, ambasado
rul Indiei în R. P. Romînă.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă amicală.

★

Ministrul petrolului și chi- 
miei din Republica India, Hu- 
mayun Kabir, a făcut miercuri 
dimineața o vizită la Ministe
rul Industriei Petrolului și 
Chimiei unde a fost primit de 
Mihail Florescu, ministrul in
dustriei petrolului și chimiei, 
Nicolae Ionescu, adjunct al 
ministrului, specialiști din do
meniul petrolului și chimiei.

Oaspetele a fost însoțit de 
K. R. F. Khilnani, ambasado
rul Indiei în R. P. Romînă.

★

Miercuri după-amiază, la 
Casa Universitarilor din Ca
pitală, Humayun Kabir, profe
sor de filozofie, ministrul pe
trolului și chimiei din Repu
blica India, a vorbit despre 
„Unele aspecte ale culturii 
indiene". Conferința a avut 
loc sub auspiciile Ministeru
lui învățămîntului și Institu
tului Romîn pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea.

Ambasadorul Indiei în R. P. 
Romînă, K. R. F. Khilnani, a 
oferit miercuri seara o recep
ție cu prilejul vizitei în țara 
noastră a ministrului petrolu
lui și chimiei din Republica 
India, Humayun Kabir.

(Agerpres)

In continuare, Marin Rădoi, se
cretar al Comitetului Orășenesc 
București al P.M.R., a felicitat căl
duros pe cei distinși.

Apoi, veteranii aflați în sală, 
cuprinși de o firească emoție, trec 
prin fața prezidiului pentru a-și 
primi distincțiile.

In încheiere au luat cuvîntul 
general-colonel în rezervă Dimitrie 
Drajna, fost comandant al diviziei 
6, colonel în rezervă Marius Fili- 
mon, fost comandant al regimen
tului 40 infanterie și Atanasie 
Sima, caporal de rezervă — vete
rani ai războiului antifascist, care 
au mulțumit pentru distincțiile a- 
cordate.

Solemnități pentru înirunarea 
insignei și legitimației de „Veteran 
al războiului antifascist", au mai 
avut loc la Bacău, Brașov, Craiova, 
Qlpj, Pldieșți și în localități din 
regiunea București.

16; 18,15; 20,30), înfrățirea între 
popoare (10; 16; 18,15; 20,30), 
Bucegi (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) . INSPECTORUL ȘI NOAP
TEA: Giulești (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,15), Rahova (15; 17,15;. 
19-30; la grădină — Calea Raho- 
vei nr. 103 — orele 20). SOSEȘ-t 
TE ORCUL, DOUĂ POVESTIRI * 
Timpuri Noi (10—21 în continua
re). DIVORȚ ITALIAN : Cultural 
(16; 18,15; 20,30). GERMANIE*
STELUȚELE TALE !: Dacia (9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21). LA
Si RADA : Buzești (15; 17; 19). 
Arta (1545; 18; 20,15). COMI
SARUL : Crîngași (16; 18,15;
20.30) , Adesgo (’445: 16,45: 19: 
21.15). DOI COLONEI: Unirea 
(16; 18; la grădină — orele 20). 
ÎMPUȘCATURI IN CEAȚA : To
mis (9; 11; 13; 16,30; 18,30; la 
grădină — orele 20,15), Modem 
(10; 12; 14; 16; 18; 20; la gră-

X Iunie nr. 75 — 
Drumul Sării (16; 

UN SURIS IN PLINA

DREPTE — cinemascop : 
(16; 18,15 20,30). CEI

dină — Str. 12 
orele 20,30). 
18; 20). ____ ________
VARĂ : Flacăra (16; 18; 20,15). 
CAUZE - -------
Munca
TREI MUȘCHETARI -1'cinema
scop (ambele serii) : Popular 
(10,30; 16; 19,30). DOMNUL TO
PAZE — cinemascop : Moșilor 
(16; 18; la grădină — orele
20,30).  UNDE-I GENERALUL ? 
Cosmos (16; 18; 20). CEI
PATRU CĂLUGĂRI : Viitorul (15; 
17; 19; 21). DEZRÂDÂCINAȚII: 
Colentina (15; 17,15; 19,30). KO- 
ZARA : Volga (10; 12,30; 15,30; ' 
18; 20,30). ERA NOAPTE LA 
ROMA — ambele serii: Progresul 
(15; 18; 21). OCOLUL PĂMÎNTU- 
LUI ÎN 80 DE ZILE — cinemascop 
(ambele serii) : Lira (10; 15,30;
19).  KALOIAN : Ferentari (16; 
18,15; 20,30). VALEA VULTURI
LOR : Cotroceni (16; 18,15;
20,30).  POMPIERUL ATOMIC: 
Pacea (16; 18; 20).

1



DIALOGUL PATRIEI
CU TIMPUL

Mlhail Davidoglu

Oțelarii, jurnaliștii, prin munca lor, 
prin aspra bătălie de zi eu zi cu focul 
șt cu metalul, dar și prin biruințele lor 
de larg răsunet, sînt printre oameni 
ceea ce in arhitectonica muntelui ar fi 
crestele cele mai înalte. Așezate în bă
laia vîntului, bintuite de furtuni și vi
fornițe, cunosc însă cele dinții, revăr
sarea de o puritate unică a răsăritului 
de soare și cele dinții ca nimeni altul 
se lasă scăldate de blîndele raze ale 
lunii.

unui

Oraș-uzină
'Aș vrea să scriu despre unul din ora

șele otelului cunoscute de mine, despre 
cîtiva dintre oamenii lui, despre ceta
tea de foc — Rc ița. Despre oțelarii și 
fumaliștii Reșitei. Dar cum să scrim cu 
cuvinte de toată ziua ca să ne facem 
înțeleși cît de cit și să putem înfățișa 
Reșița așa cum este ? Reșița e alta de- 
cît un oraș industrial. E un oraș-uzir â. 
Dintr-un început va trebui să arătăm 
că acest oraș-uzină. cuprins de jur în 
jur de dealuri. încearcă mereu să eva
deze din strîmtoarea. din chinga ce i-a 
fost impusă de așezarea locurilor N-are 
cum scăpa altfel decit Inâlțindu-?®. 
suind pe dealuri, iar ur.eori faclndu-rl 
drum pe cite o deschidere de vale ca 
în Lunca Pomostului. în Mociur.

Reșița e prin excelență uzina. Uzina 
cu sectoarele, cu secțiile ei. Platoul oțe- 
lărieL furnalele și cauperele. turnăto
ria, cocseria. lamînoarele. forja, prelu
crătoarele— Și aceasta încă nu e Re
șița... Nu știu, dar ori de cite ori mă 
gîndesc la Reșița îmi vine înainte ma
rea, „nemărginita mare de-a pururi 
zbuciumată". Și nu o dată pe malul 
mării, cu pieptul înfiorat de briză, pri
vind ,.pe întinsul verde", îmi vine îna
inte viitoarea de foc și aburi a Reșiței— 
De unde această nefirească apropiere, 
această ciudată alăturare ? Iar nu știu. 
Poate unde și ■W—JXeșita
mereu fără de odîHhă " $i r?Tă de 
moarte, veșnic tinere. Fiindcă pece
tea dintâi a Reșiței pe care o cunoaștem 
azi • tinerețea, e prospețimea ei_ O 
prospețime și o tinerețe pe care ș:-a 
cîstigat-o. ca si Hunedoara, ca și Gtla- 
țiul sau oricare altă localitate a tării, 
acum două decenii. Partidul ștab/, se că 
înainte de toate pentru construcția 90- 
cialismului este necesară dezvoltarea 
industriei grele. Și muncitorii Reșiței 
au răspuns printre primii chemărilor 
Dartidului. Tinerețea și prospețimea 
Reșiței este așadar tinerețea si prospe
țimea focului biruitor, a metalului pu
rificat de foc. Tinerețea, prospețimea 
și veșnicia de demiurg a omului mode- 
lînd deopotrivă și focul și metalul.» Din 
orice loc ai căuta să te apropii și să pă
trunzi în cetatea de foc a Reșiței. în 
toate anotimpurile de peste an. in plină 
iarnă ori în zilele de arșiță a miezului 
de vară. în oricare ceas de peste zi ori 
noapte. Reșița răsuflînd cu cele 17 co
șuri care se profilează pe cer cu linia 
lor de săgeată. Reșița cea fără de odih
nă te întîmpină cu țesătura ei de abur 
și foc și într-o ploaie de scînteî spume- 
gînd valul de metal incandescent. A- 
ceasta este Reșița cu peisajul ei coti
dian. E mai mult decît un oraș. E 
însăși viața. Și, ca și viața, multi trec 
fără să o mai ia în seamă cum nu-și 
mai iau în seamă nici bătăile inimii. 
Focul e bătaia de inimă a Reșitei. Iar 
inima de foc a Reșiței e sectorul side
rurgic. Aici sus, pe nlatoul oțelăriei. te 
întîmpină dintr-un început jocul lumi
nilor. Și te mai învăluie un văzduh de 
valuri tari de aer proaspăt, rod al „in
stalației*  de aerai natural — pe care 
diferența de temperatură emanată de 
cuptoare îl cheamă din exteriorul pla
toului. Și acest dute-vino de aer proas
păt alternat cu valurile de miresme 
calde ale cuptoarelor se urmează ma
tematic. Departe de cuptoarele sale, 
oțelarul simte lipsa miresmelor de la 
cuptor. Și cum trece poarta uzinei, ca 
să intre în schimb, caută de departe 
straturile de aer pe care numai el le 
cunoaște si cînd urcă pe platou îșî 
umflă nările. E bucuros. Gata. E la el 
acasă Pentru oțelar fiecare cuptor 
are individualitatea lui, fiecare cuptor 
este unic. Unul nu seamănă cu celă
lalt. iar cuptorului său oțelarul îi știe 
toate locurile și toanele, pe care de
mult a învățat să î le stăpînească. Nu
mai că nu-i vorbește. încolo — ca de 
un prieten, așa se apropie. Și ca pe un 
prieten îl mai ceartă, ca să nu mai spu
nem de îndemnurile cu care-1 îndeam
nă. Poate unora le-ar părea ciudat 
acest dialog al oțelarulul cu cuptorul. 
Dar cînd zi de zi, în toate ceasurile din 
schimbul său de muncă și nu numai în 
timpul schimbului, gîndurile, și ochii, 
si mintea iau seama la cuptor, o parte 
din însăsi viața oțelarulul de cuptorul 
său se leagă. Cuptorului îi dăruiește 
din hărnicia, atenția, luarea aminte, 
efortul tenace inventivitatea și — de 
ce n-am spune-o — din pasiunea sa. 
Fiindcă fără de pasiune, fără o trăire 
pasionată, viața și munca devin triste, 
cenușii... Și viața ca și munca oțelaru- 
lui este prin excelență colorată. La pro
priu și la figurat Cum plină de culoare 
e și Reșița. Și abia ce o fi de-acum 
încolo I Martore noile cartiere ce au 
fost ridicate înspre Lunca Pomostului 
între deal și apa Bîrzavei. Arhitectura

CU CfTATfA
DtfOC

Reșiței s-e extins ia afara
ei cunoscute. Alături de Renta au în
ceput a fi crescute p satele dm jur pisă 
în Gâtaia și Breoo.

Aliajul 
prieteniei

Cînd pitnxm In artere măr
ginite cu fiori șt trie omasestaie îți 
vine greu a concep? îngrămădirea dm 
crasul vechi eu ulicoare-le întortocheate, 
cu fundator, și curti lungi deoparte Și 
de alta, eu ease Siîtese ragotu unele 
ce mimscEle odăițe ea un port—iWr.

Agâțtodu-se de ea noapte de trenu
rile .mgnritorești*.  aaetiti tocă de 
mhl călătorind etenăriMi tot 
Brebu si Gătaia veneau. cu ar/ in 
urmă, la Reșița Veneau ii lopăteze ti 
să împingă vagonetele cu cocs și mi
nereu sus la hala de încărcare a fur
nalelor. Veneau să lopăteze dolomita și 
calcarul la platoul oțelăriei. Și cu mult 
înaintea zorilor, moțăind în trenurile 
supraaglomerate. ori în amurg, op rin- 
du-se din prășit pe sfoara de porumb 
pipernicit din jurul casei. Ton din 
Brebu. omul patru de la cuptorul oțe- 
lăriti. se îndrepta cm șale șî înlftind 
capul dădea cu ochii dir.ec’.o de răror. 
de vecmuî wu. încărcător Ia

Dacă ar fi să concentrăm in câteva 
rinduri o caractertxare a oemee/.rr de 
azi ai Bes.țeu atim ar trebui să spu
nem den rn/adna toerulut bere fă
cut, că au crescut in tradiția 1 JCruiu. de 
calitate. Restteiui munceau bine șt al
tădată. Munceau fiindcă asa au apucat 
din tată în fiu. Munceau fiiedeâ > «• 
dragă munca. Munceau fiindcă altfel nu 
se poate. Oțelul fonta. nu îngăduie min
gi ieri. nici alint Cer efort. Efort «i 
atenție și rapiditate. Și mai cu seamă 
disciplină- Și dârzenie. O dirzer/.e fină 
de care nu se poate ajunge la nimic- 
Cu fiecare șarjă începe o nouă bătă
lie. Si fiecare bătălie trebuie dștigată. 
Fiindcă la furnale, la oțelărie o bătă
lie care n-a fost câștigați tereenmă re
but, Tone de for.tâ. zeci de lene de 
oțel declasate, pierdute. Si nu numai 
atita. Cînd lucrez: cu temperaturi care 
trec de 1500 de grade, o fisură. rea 
mai mică neatenție înseamnă mai mult 
decit tonele de oțel rebutat, înseamnă 
viața. înseamnă să primejeuresti vieți 
de om. Viața ta. viața tovarășilor tăi 
de muncă. De aceea, ca !n orice dap 
de bătălie, printre oțelari ri fuma’.isri 
se încheagă o tovărășie ea de arme. 
Pe oamenii din echipă a unește alia
jul celei mai durabile prieten . — 
munca. Unul în chip firesc îl susține, 
îl ajută și-1 continuă pe celalalt. cri- 
cînd gata, dacă lucrurile o cer. să-i ia 
de îndată locul și munca. Schimbul 
urmează dupâ schimb și de la prim-to- 
pitorul la omul patru — încărcătorul 
nou angajat — prin fiecare trece ca un 
fir nevăzut acea aspră disciplină care 
face ca, fără să aștepte vreo comandă, 
aproape fără de un semn, fiecare la 
locul care este hotărît, să facă tocmai 
ceea ce trebuie, la dozajul și timpul 
știut, cu acțiuni rapide ce țin de se
cunde și fracțiuni de secunde. Totul cu 
o participare și într-un ritm drăcesc 
Așa au apucat ei siderurgiștii Reșiței să 
muncească de cînd se știu. Fie că-i 
spuneau tradiție, fie disciplină, dar asa 
munceau. Munceau bine. Din munca 
lor, din rîurile lor de sudoare și sînge. 
Auschnitt și ai lui adunau supraprofi- 
turi. Pachete de acțiuni se alăturau 
altor pachete. Acțiunile urcau mereu, 
dar din supraprofiturile de milioane, 
din vrafurile de acțiuni, oțelarii, furna- 
liștii nu s-alegeau cu nimic. Nici ei, 
nici ai lor. Nimic din toate cîte pro
duceau nu se întorcea către ei. Dar 
munceau fiindcă alta nu puteau alege. 
Munceau fiindcă le era drag de cup
toarele, de furnalele „lor". „Ale lor“ — 
așa le socoteau.

..Minunea" are 
o explicație...

Și a venit și ziua cînd cu adevă
rat au devenit ale lor și furna
lele, și cuptoarele oțelăriei. Toată Re
șița. Țara întreagă. Dar de aici încolo 
altfel li s-a pornit viața. Cu totul altfel. 

Strli/i care revăd, după ani. Reșița, 
• :n că s-a procus ari. șî nu numai aci, 
o— rm?ar*.  Cei mai mulți nu-și 
agnse mirarea. Dar -minunea" are o

Sînt ceva ari de-atixncL Parcă văd 
aevea Rer.ta z/etor de început, cînd 
--T ~a ceveruse bun al poporului. Haosul 
j. âebancada pe care au imprimat-o a- 
nmae r**»«* n la toate secțiile » sectoa
rele uztr.ale. dar mai cu seamă în acel 
săderorgtc. făceau aproape imposibilă 
orice abordare a sectorului. orice în
vârt de punere la punct, de organi
zare. Sectorul siderurgic e p’.iminul, e 
Imma urimi. Și patron/ to fuga lor. au 
cercat să-i plfentoii. sd-i oprească 
inima a bate. Gtodeau că așa Iși pre
gătesc reîntoarcerea la supra profiturile 
și teancur/e tor de acțiuni. Au tocmit 

de-a. lor care să puni la cale 
„sabotaje*  și au dezorganiiat rectorul 
chete, fuma», oțelâria- Muncitorii 
insă nu s-au Lăsat îneeîaU n-au părăsit 
Mtan^td groufltOe ■■ rperiat. Cu 
cadreie cite le avea, arrind de pasiune, 
Partidul a pomi: să reconstruiască to
tul si dintii oameniL La chemarea 
Parti±uiui ;-au venit în jur bătrînii 
muncitori de înaltă calificare, tineri 
zvicnind de entuziasm. Și s-a întîm- 
plat .minunea" ca bâtrînele furnale de 
mică caoacitate. cu utilaj învechit și o 
tehnică ‘de mult depășită să înceapă a 
da fontă. Și dintr-un început, mai mult 
decit sub patron. Fonta n-a fort din 
primele șarje chiar de cea mai bună 
calitate Mai avea impurități peste pro
centul prescris- Se plîngeau oțelarii de 
procenvul de sulf care trecea peste cifra 
admisă. Și nu odată am luat parte la 
fintunoasrie ședințe de producție a ace
lor de început. Numai ce se împă- 
—in^ELserâ intîinirile cu discuții. 
Parcâ-1 văd pe prim maistrul de la fur- 
nale. destoir/cul Dumitru Obradovici. 
trectodu-și podul palmei peste obrazul 
de un raz de copil și fără să clipească 
sub p'.oaia de invective ce-i aruncau 
oțelarii.

Că-i fonte proastă, asta i-au mai 
sțus-o nu ? dată. Dar acuma auzi ce 
au maî scos : că nu ridica cadre din 
tineri- Câ nu-și crește un înlocuitor. Nu 
prea i-a venit ușor, nu prea l-a bucurat 
cr.tica. dar bătrinul a înțeles că ceea ce 
I s-a s--_s e adevărat. Și-i drept ce i se 
cere. Ș. ape: tine a inițiat, cine a orga
nizat ac marea ? Cine altul decît Parti
dul ? O lacrimă pare că-i clipește pe ge
nele rărite de om bătrin. Și, ca și cum 
ar fi zvirlit de pe piept o piatră de 
moară:

— Mă. copii ! Dovedim noi. Și cu fon
ta. Și cu ăștia. •. .-.eretuL am să-i cresc, 
sâ-i ridic furaaliști.

— R:±zâ-se. că ne așteaptă păduri de 
furnale — a tunat un glas.

-Piduri de furnale’ tună iar glasul, 
dar bătrinul Obradovici n-a mai stat 
să-1 asculte- ti caută din ochi pe ai 
să i. La ce să-i mai caute că-i stau toți 
in fer. întreg colectivul. Alege din ei 
pe șed. pe cei de nădejde. Pe Marica 
de ras de Ia platoul de încărcare, pe 
Otogu. pe Gropșan. Asupra Iui Dumitru 
Grrpsan i s-a oprit alegerea. El îi va fi 
înlocuitorul, prim maistrul de mîine la 
furnale- înseamnă că va veni și o zi 
ciad nu va mai urca pe platoul fur- 
nalelor— La furnalele lui. Iar i s-a 
prins de colțul genelor o lacrimă ca un 
bob. Un gest energic și a îndepărtat și 
lacrima și gîndurile care l-au încolțit. 
S-a angajat să dea fontă sub procen
tul de sulf prescris. Nu-i ușor, dar cu- 
vintul e cuvînt Va trebui să ia seama 
sus la încărcare, la amestec și la tem
peratura. la caupere. Și să-i crească pe 
băieți, să-i învețe ce știe și mai, mult 
în vrsnea asta la platoul oțelăriei, cu 
pieptul cuprins de palele de foc, jprim 
topitorul și încărcătorii lopătează de 
zor dolomita. Repară vatra și pereții 
arși. Șamota-i proastă. Cărămizile 
parcă-s putrede. Se prăbușește boltă 
după boltă. Zidarii fac minuni de^ vi
tejie. Ancorați de macarale repară la 
temperatură. Cuptoarele nu pot sta. 
Tara cere oțeL Mereu mai mult oțel. 
Iar cuptoarele-s ca vai de ele, cu o 
tehnică rudimentară. Toată munca, de 
la încărcare pînă la destuparea^ cupto
rului, totu-i manual. Doară încărcarea 
vălăului cu fier vechi o manevrează 
macaragiul. Dar sistemul e vechi, ține 
mult încărcarea, mult șl afinarea, — 
ca să nu mai spunem timpul cît se 
pierde cu reparația. Cuptoarele sînt 
așa cum sînt Și țara cere oțel, mereu 
mai mult oțel. Oțeluri speciale, oțel ra
pid. Dintre oțelari se ridică fruntași. 
Vremea maistrului Truțan, cel care 
asculta de cuptor ca de un colos cu 
toane, vremea aceea începe să apună. 
Dintre tineri și bărbați mal în putere 
se ridică oameni noi al căror nume trece 
din gură în gură. Jos în hala de tur
nare a fost avansat maistru Mazilu, un 
bărbat cu drag de carte și care fără 
să ridice glasul își conduce turnarea 
cu calmul care se cere fiindcă a știut 
să-?i pregătească lingotlerele în anume

ordine. Nu-i este ușor să le pregătească. 
Ba-i vine tare greu. Hala de turnare 
nu are loc de mișcare. Inginerul side- 
rurg șef, un fost sportiv căruia spațiile 
îi sînt în sînge, a propus conducerii 
lărgirea halei. Pentru aceasta va trebui 
însă mutată turnătoria de fonta. Poate 
o vor muta în Mociur. Acolo va avea 
loc să se desfășoare. Și noii (ngineri de 
schimb de la platoul oțelăriei au venit 
și ei cu propuneri de modificare și o 
nouă așezare a cuptoarelor. Se sprijină 
îndeaproape pe maiștri, pe prim topi- 
tori. Le transmit din știința lor și în
vață din practica acestora. Prim topi
torii sînt bărbați unul și unul. Stubnya 
și Linu și Mateia. Din ei va trebui șe
ful să-și formeze maiștrii de schimb 
și poate cu timpul pe cîte unul să-1 
scoată prim-maistru. Mai încolo, cine 
știe, poate că vor da și oțeluri speciale, 
cu șarje rapide. Poate și cu cuptoare 
mai mari. Deocamdată se mulțumesc 
cu cuptoarele cîte le au. Cele șase cup
toare. Rareori merg toate odată. Cîte 
unul stă pentru reparație generală. Au 
fiecare cîte 50 de tone. Unul singur, 
..Uraganul", e profilat pentru 100 de 
tone, dar are un indice de folosire scă
zut. Elaborarea șarjelor ține mult. Nu 
că oamenii n-ar răspunde, dar lipsește 
tehnica. Tehnica și mașinile adecvate. 
Li se cere oțel arilor spirit de inițiativă, 
devotament și o grijă plină de răspun
dere pentru propria lor muncă. Spirit 
gospodăresc. Și o clipă să nu se mul
țumească cu cît au dat. Oamenii sînt 
numai inimă. Cu sticla de cobalt în 
dreptul ochilor Stubnya Matei, cît îi el 
de lung și încă se lungește peste cup
tor de parcă ar vrea să intre în baia 
fierbinte. Și în locul glasului de tunet 
auzi o șoaptă neverosimilă :

— Hai, băieți, dolomita! Hai, copii!
Echipa în evantai — în primul plan 

cu llie Jemănar și frații Iovanovici — 
fiecare cu obrazul apărat de mănușa 
de azbest, lopătează dolomita. Dau do
lomita să apere vatra. Lopătează și 
repede se trag înapoi. Nădușiți, perlați 
pe obraz și pe întreg pieptul cu stropi 
mari de sudoare lopătează mereu. Lo
pătează și se trag repede înapoi. Un 
șuier și gura cuptorului s-a închis. Au 
trecut la altă gură. Aceeași tempera
tură de iad. Același ritm drăcesc. Alt 
șuer și sînt la cea de a treia gură. Și 
lucrurile încă nu s-au terminat. Dună 
reparație, vine încărcarea cu fier vechi, 
fonta lichidă, adausurile, probele, 
mereu alte probe, și destuparea la 
știh. Așa se petrece schimb după 
schimb. Cuptoarele primesc fontă de la 
furnale și elaborează șarja prescrisă. 
Jos în hala de turnare „fanele" — căl
dări de zeci de tone — nrinse de 
ghiarele macaralelor lunecă în zbor 
planat deasupra halei șl sînt aduse cu 
orificiul de scurgere deasupra lingotie- 
relor pregătite din timp. Apoi lingou
rile pornesc la laminoare șl de acolo 
sub chip de tablă, de țevi, de brame și 
țagle, de fier cornîr sau fier de toate 
profilurile pleacă mai departe în toată 
țara.

...Retrăiesc cu emoție aceste cîteva 
momente din numeroasele pe care 
le-am cunoscut atunci, în anii de în
ceput ai Reșiței noi, cînd din eforturi
le și pasiunea oamenilor am încercat 
să plămădesc la rîndu-mi o „Cetate de 
foc".

Țara cere oțel
Țara cere oțel. Mereu mai mult 

oțel. O știu bine oțelarii. Se cere oțel 
pentru prelucrătoare, oțel pentru in
dustria constructoare de mașini. Oțel 
pentru pîine, oțel pentru viață. Pentru 
o viață mai bună, pentru lumină și 
carte. în drumul acesta către mai mult 
oțel, mai bun, mereu mai bun, cu oțe
luri speciale, oțeluri aliate, în drumul 
acesta către elaborarea de șarje scurte, 
cunoscutele șarje „rapide", platoul oțe
lăriei a înscris pagini de o adevărată 
epopee.

Oameni simpli, care altădată ar fi 
trecut neobservați, s-au dovedit a fi 
pasionați inovatori, capabili de un te
nace efort în lupta lor cu minutele. Au 
cîștigat minut cu minut. Au adunat mi
nutele la cele dobîndite mai înainte și 
au primit să cîștige mereu alte minute. 
Cîteva minute aici, alte cîteva minute 
la prepararea cuptorului, zece minute 
la încărcarea cu fier vechi, alte minute 
la fonta lichidă, la afinare... Fiecare 
minut cîștigat însemna o experiență 
care nu se mai dădea pierdută și mai 
însemna și zeci de tone de oțel în plus. 
Tonele dobîndite peste plan se totali
zau și ajungeau pe an la zeci de mii. 
Iar minutele se adunau la minute și 
însemnau ore. Orele cîștigate scurtau 
timpul șarjelor. Și cu același cuptor 
cantitatea de oțel elaborat se dubla. 
Pasionante întreceri s-au pornit între 
cuptoare și schimburi, Intre, hupedo- 
reni și cei din Reșița. Și steagul de 
fruntaș pe ramură, mîndria secției, flu
tura ba la Hunedoara, ba la Reșița. 
Dar de seamă era că țara primea me
reu mai mult oțel, mereu mai bun.

...Stubnya Matei a ajuns maistru. Ca 
și Linu, ca și Mateia. Ații mai tineri 
le-au luat locul. Iovanovici a ieșit prim 
topitor. Prim topitoi' e și Andor. Și 
ca și ei mulți alții. S-au făcut cunos
cute nume noi, oameni talentați, cu 
pricepere în elaborarea șarjelor, ca 
prim topitorul Mocea Vasile, ca Sten- 
ghel Gheorghe, Arcan Mihai, maistrul 
de schimb Bălan Ion. Stubnya Matei a 
ajuns prim maistru. E parcă mai calm, 
mai înțelept. Undeva simte o răspun
dere mai mare. Și undeva o durere. Nu 
știe „cartea" cîtă se cere. Practica o are 
el, dar cartea, cartea nu-i ajunge cîtă 
o știe. N-are băiat, că l-ar scoate ingi
ner. Dar tot e bucuros. îi este inginer 
ginerele. Și-i inginer de schimb chiar 
la ei, la oțelărie. Acuma dintre tineri, 
cei mai buni sînt trimiși la școala de 
maiștri din Hunedoara. Măsurile luate 
de partid dau roadele prevăzute. Se mo
dernizează secția. Și paralel cu ve
chile cuptoare încă în funcție, pe mă
sură ce sînt oprite se ridică noile cup
toare de mare capacitate. Sînt de 200 
șl 100 de tone fiecare. Și în plus un 
melanj or cu o capacitate de 600 de 
tone. Secția este aproape complet auto
matizată, — cu utilaj tehnic și aparate 
de măsură și control. Urmărirea și o 
interpretare științifică a datelor furni
zate de aparate precum și folosirea ga
zului metan, oferind un regim termic 
optim, și o elaborare a șarjei după un 
grafic matematic, au dus la șarje ra
pide, cu un oțel de înaltă calitate. Ajus
tarea cuptoarelor, micile reparații ale 
vetrei, lopătarea cu dolomită s-au me
canizat de mult. Scena cu schimbul în 
evantai, apărîndu-și obrazul cu mănușa 
de azbest și înaintînd înspre gura de 
iad a cuptorului ca să lopăteze dolo
mita, calcarul și să se tragă repede îna
poi, — aceste scene au dispărut. Acuma 
un aparat anume întocmit distribuie 
dolomita, iar funcția omului patru — 
cel ce lopăta mereu — această funcție 
a dispărut și ea. S-a scurtat și timpul 
de încărcare a fierului vechi, și vălăul, 
troacele manevrate de macara, au fost 
înlocuite cu puternice mașini de șar- 
jare. I-au ajutat și celelalte sectoare. 
Secția „fierul vechi" a trecut la șarja- 
bilitatea pe sortimente a fierului vechi. 
Hala de turnare a introdus turnarea 
oțelului în lingotiere pe trenuri spe
cial amenajate. I-au ajutat secțiile și 
cu ritmicitatea aprovizionării cu mate
riale, cu fontă lichidă și feroaliaje. Așa 
cări lesne de înțeles de ce încă din 
primul trimestru al anului în curs 
cuptoarele Martin din Reșița au cres
cut la un indice de utilizare cu 36 la 
sută mai mare decît în 1959 — pentru 
1965 Directivele celui de al III-lea Con
gres al P.M.R. au prevăzut un indice 
de creștere de 40 la sută față de 1959. 
Așa cum se arată lucrurile, sîntem si
guri că-1 vor îndeplini și chiar depăși. 
Urmăresc cu emoție succesele obținute 
de oamenii muncii în întrecerea socia

listă în întreaga țară. Și în acest cor' 
colectiv care răspunde „îndeplinit" mă 
bucur să aud glasul de foc al Reșiței, 
acest „îndeplinit" constituind răspunsul 
permanent al muncitorilor ei la che
mările partidului.

„Buni feciori 
am crescut!“

Explicația succeselor și prestigiului 
Reșiței se află în continua ei îhndire 
tehnică, în entuziasmul și priceperea 
oțelarilor, furnaliștilor, muncitorilor ei.

Furnalele au fost complet reconstrui
te. în locul vetustelor furnale de 257 
m.c. au fost înălțați doi giganți de cîte 
700 m.c. fiecare. Prim maistrul Dumitru 
Gropșan, elevul lui Dumitru Obrado
vici, a avut cinstea să le dea, primul, 
foc. Altădată cocoșat la gurile de vînt, 
în mînă cu sticla de cobalt „asculta’ 
furnalul. Azi, înzestrat cu aparate elec
tronice care-i comunică temperatura 
masei, aerului din suflante cît și can
titatea de vapori precum și tempera
tura și debitul de gaz, ca și presiunea 
de la gîtul furnalului, prim maistrul 
la tabloul de comenzi conduce întreg 
procesul de topire a minereului din 
interiorul furnalului. Sus, pe platoul 
de încărcare, cocsul, minereul nu se 
mai lopătează. Nu se mai împing nici 
vagonetele. Lopata, instrumentul acesta 
de muncă, a dispărut. Cîteva manete, o 
simplă apăsare pe un buton șî, după 
ce în prealabil a fost cîntărit minereul, 
în dozaj anume potrivit, ia drumul fur
nalelor. La toate acestea ar trebui să 
adăugărn și noua stație de aglomerare 
de la Văliug și ajutorul pe care l-au 
dat minerii de la Teliuc și Bocșa și ne 
este ușor de înțeles de ce productivi
tatea furnalelor din Reșița a crescut la 
începutul trimestrului cu 37 la sută 
față de 1959 — 40 la sută prevăzut pen
tru 1965. Această impetuoasă creștere 
a productivității în numai cîțiva ani 
reflectă desigur și tehnica nouă cu 
noile utilaje dar în primul rîrid omul, 
omul care a știut să folosească aceste 
utilaje, să scoată din ele cît mai mult.

Un numeros grup de tineri, înlocuind 
vechea gardă, a preluat conducerea a- 
cestor utilaje. Cu priceperea luminată 
de slova cărții ei dau țării, schimb după 
schimb, mereu mai multă fontă, mai 
mult oțel.

Vreți să-i cunoașteți? Sînt oțelarii 
Văduva Ion, Radu Petru, Gută Vasile. 
Sandu Ion, e șeful de echipă Ia pre
gătirea oțelăriei Duță Ion, e inginerul 
șef de schimb Popa Nicolae, sînt topi
torii șefi Francisc Bartl, Voicu Nico
lae, e Bălan Ion — maistru de schimb, 
sînt maiștrii topitori de la furnale 
Nicolae Irimescu și Gheorghe Enescu. 
inginerul Sorin Călinescu, șef de 
schimb, lăcătușii Mihai Ghiovari și 
Amică Ciocan, maiștrii Nicolae Riteș și 
Ladislau Napornay. Și citarea numelor 
tinerilor furnaliști ar putea fi mult 
continuată.

Dar unde sînt bătrînii de altădată ? 
Ce s-a făcut cu ei? Cu moșul Obra
dovici, prim-maistrul de la furnale, cu 
maistrul Mazilu din hala de turnare, cu 
Linu, cu Mateia, cu Stubnya Matei de 
pe platoul oțelăriei... Iricărcați de glo
rie, cu pieptul strălucind de medalii și 
ordine, cei mai mulți au intrat în pen
sie. Nu s-au dat însă cu totul odihnei, 
și în sinea lor. cu gîndurile, tot mai 
urca cu fiecare schimb la furnale, sus, 
la cei doi giganți de 700 de metri cubi 
fiecare. Chiar fără să mai urce pe pla- , 
toul oțelăriei e dcajuns să ia seama la i 
fumul care urcă pe coșuri și-și spun 
care-i starea șarjei. Aprobă priceperea 
topitorului, a maistrului.

— E bun. Bun oțel. Și buni feciori 
am crescut. Pentru toată țara, pentru 
Hunedoara, pentru Galați...
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Sesiunea Seimului
■

Situația din Cipru în Consiliul Manifestări consacrate
R. P. Polone

EDWARD OCHAB ALES PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE STAT

AL R. P, POLONE
Ta a

? D i 'eprexentantu.
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Economic și Social celei de-a XX-a aniversări

EtSC
dl o. i a Eliberării Romîniei

VARȘOVIA 12 Coresponden
ta! Agerpres, Gh. Gheorgh ic 
transmite: La 12 august a avz: 
loc la Varșovia sesiunea extra
ordinară a Seimului R. P. Polo
ne. Ședința Seimului a fost des
chisă de Czeslaw Wycech, r.z- 
reșal al Seimului, care a evoca: 
viața șî activitatea dispărutului 
Aleksander Zawadzki. Depută
ții «u ascultat In picioare expu
nerea șl au păstrat un minut de 
reculegere în memoria lui A. 
Zawadzki.

După o scurtă pauză, Wla- 
dyslaw Gomulka, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., membru al 
Consiliului de Stat, In numele 
C.C. al P.M.U.P., al Consiliului 
de Stat și în urma consultării 
cu celelalte partide din guvern, 
a propus candidat pentru func
ția de președinte al Consiliului 
de Stat pe Edward Ochab 
membru al Biroului Politic și 
secretar al C.C. al P.M.U.P.

Luînd cuvîntul, reprezentan
tul Partidului Țărănesc Unit, al 
Partidului Democrat, ca și re
prezentantul deputaților fără de 
partid, au declarat că sprijină 
călduros candidatura propusă.

Tiecîndu-se la vot, Seimul 
R. P. Polone a ales în unanimi
tate ca președinte al Consiliului 
de Stat pe Edward Ochab. Re
zultatul votului a fost primit 
de deputați și invitați cu 
aplauze.

La sesiunea extraordinară a 
Seimului a participat și delega
ția R. P. Romîne, care a asistat 
la funeraliile lui A. Zawadzki.

Tovarășul Gheoighe Apostol, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne, conducătorul 
delegației, a prezentat tovară
șului Edward Ochab, președin
tele Consiliului de Stat al R. P. 
Polone, felicitări din partea 
conducerii superioare de partid 
și de stat a R. P. Romîne, pre
cum și personal din partea to
varășului Gheoighe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al C.C. al 
F.M.R., președinte al Consiliu
lui de Slat al R. P. Romîne.

Tovarășul Edward Ochab a 
mulțumit și a rugat să se trans
mită poporului frate romîn 
urări de noi succese în munca 
de construire a socialismului și 
personal tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, urări de sănă
tate.
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ganizaîorii Umamri pac—.crur-' 
polor.ed și km! din pnmi. c- 
fițeri «i diviziei JTcdensz Koj- 
ciuszko*.

In 1»44. Edward Ochnb « 
fost ales membru al C.C. ci 
Partidului Muncitoresc din 
Polonia.

La congresul de unificare. 
Edward Ocha'o a fost ales 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al PJd.U.P. și 
secretar al C.C„ iar la Con
gresul al II-lea al partidului 
(1954) — membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P. 
Plenara din 1956 a Comitetu
lui Central l-a ales prim se
cretar al C. C. al P.M.U.P. In 
anii următori el a îndeplinit 
funcția de ministru al agri
culturii, apoi și-a reluat acti
vitatea în Secretariatul C.C. al 
P.M.U.P.

Edward Ochab a fost depu
tat în Krajowa Rada Narodo- 
va și în Seim în toate legisla
țiile. începînd din 1961 a ocu
pat postul de vicepreședinte 
al Consiliului de Stat.
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R. D. Smith, regizor la B.B.C, 
a prezentat romanul ..Răscoa
la" relevind înaltele lui cali
tăți literare, valoarea de reu
șită frescă istorică și socială a 
trecutului Romîniei, cit și e- 
forturile fructuoase ale tradu
cătorilor. In încheiere, el a 
vorbit despre opera și persona
litatea lui Livlu Rebreanu, 
despre lacul său in literatura 
romînă și universală.

A luat cuvîntul, de aseme
nea, Alexandru Lăzăreanu, am
basadorul R. P. Romîne 
Londra.

Ambasadorul R.
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xxxl cade s-au produs recesîte 
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Delegară Turdei- . Edar sa a 
dezmînțiî zborurile avioaseâor tur
cești deasupra teritoriului Gprs- 
luL declarînd că asemenea zbor:r. 
vor continua.

Reprezentantul Grea ei. Bitssc*  
a arăta: că zborurile avioaneicr 
turcești pot avea conseonțe «hâtre 
cele mai grave. El a declarau de 
asemenea, că la 11 august un a- 
vion turc a violat spațiul aerian a. 
Greciei.

In cadrul discuțiilor au iea: 
cuvîntul reprezentantul UJLS5,

rîli

’• COS IA 12 (Agerpres). — 
Agestiile de presă anunță că 
u—etOfi seri de state și guver- 

? es răspuns la telegrama a- 
zzeseti ce președintele Maka- 

șefilor de state și guverne 
-st cere Ie cere să iacă uz de 
TL-ecca Jor influență pentru a 

te r__-.e capăt actelor de agre- 
împotriva Ciprului.
in prezent, între alții au

" :elegrame și mesaje de 
ncspaas N. S. Hrușciov, pre- 
sedxleie Consiliului de Mini- 
sxn cl UJLSS., Antonin No- 
:_y. președintele R.S. Ceho- 

ssamce. Josei Cyrankiewicz, 
r fjeă-.-.:e.e Consiliului de Mi- 
- al R. P. Polone, Janos 
«-nocr, președintele guvernului 

z.zționar muncitoresc-țără- 
resc ungar, Gamal Abdel Nas
ser, președintele R.A.U. etc.

GENEVA 12 (Agerpres). — 
Consiliul Economic 51 Social al 
O.N.U. a adoptat în unanimi
tate o rezoluție în legătură cu 
consecințele economice ale de
zarmării. Proiectul acestei re
zoluții propus de Cehoslovacia, 
Columbia, U.R S^. și S.U.A. re
comandă intensificarea studii
lor întreprinse de O.N.U. in le
gătură cu această problemă și 
se pronunță în favoarea Înche
ierii cît mai grabnice a trata
tului privitor la dezarmarea ge
nerală și totală. „Toate statele 
trebuie să-și intensifice efortu
rile pentru atingerea acestui 
țeF, se arată în rezoluție.

Consiliul a adoptat, de ase
menea, trei rezoluții privitoare 
la controlul internațional asu
pra stupefiantelor, precum și 
rezoluții în legătură cu spriji
nirea și finanțarea construcției 
de locuințe.

a adoptat

★

Edward Ochab s-a născut 
în anul 1906 la Cracovia. încă 
din tinerețe a început activi
tatea revoluționară, incadrin- 
du-se în Partidul Comunist 
din Polonia. Partidul i-a în
credințat sarcini de tot mai 
mare răspundere în cadrul Uniu
nii Tineretului Comunist, al or
ganizațiilor sindicale și al orga
nelor de partid.

Edward Ochab este unul 
din organizatorii de seamă ai 
Frontului de luptă al clasei 
muncitoare, participind la

VARȘOVIA 12 (Agerpres). 
— Miercuri, tovarășul Gheor- 
ghe Apostol, împreună cu cei
lalți membri ai delegației ro
mîne care a participat la fu
neraliile lui Aleksander Za- 
wadzkî, a făcut o vizită la 
Combinatul siderurgic „Huța 
Warszawa" din Capitala R. P. 
Polone.

ATENA 12. — Coresponden- 
.-.z ; Al. Gheorghiu

transmite : La Ambasada R. P. 
Ronrine din Atena a avut loc 
o conferință de presă cu pri
lejul apropiatei sărbători na
ționale a poporului romîn, ziua 
de 23 August.

Au participat ziariști greci 
și corespondenți 
străini acreditați 
precum și atașați 
unor ambasade.

Ambasadorul R. P. 
la Atena. Mircea Bălănescu, a 
vorbit celor prezenți despre 
realizările economice și social- 
culturale ale R. P. Romîne ob
ținute în cei 20 de ani de la 
Eliberarea țârii, despre politi
ca activă pe plan internațio
nal a R. P. Romine, cît și 
despre bunele relații bilatera
le existente între Romînia și 
Grecia.

Ambasadorul a răspuns apoi 
la întrebările ziariștilor.

Conferința de presă și coc
teilul ce i-a urmat s-au desfă
șurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească.

în seara aceleiași zile Am
basada R. P. Romîne a orga
nizat în grădina cinemato
grafului „Ahineon" o gală de 
filme romînești. Au fost pre
zentate filmele „Artă monu
mentală" și „Pași spre Lună".

de 
la 

de

presă 
Atena, 

presă ai

Romine,

două decenii care au trecut de 
la eliberarea patriei.

Expunerea a fost ascultată 
cu interes de numeroși redac
tori ai ziarelor și revistelor din 
Pekin, corespondenți străini a- 
creditatt la Pekin, precum și 
atașați de presă ai unor misi
uni diplomatice din capitala 
R. P. Chineze.

VIENA 12 (Agerpres). — La 
12 august la ambasada R. P. 
Romine din Viena a fost orga
nizată o conferință de presă 
cu prilejul apropiatei sărbăto
riri a zilei de 23 August, Am
basadorul Mircea Ocheană a 
făcut o expunere despre suc
cesele obținute de poporul ro- 
mîn în făurirea unei societăți 
noi socialiste. Au participat 
reprezentanți ai ziarelor cen
trale și ai radioului din Aus
tria, corespondenți străini și 
atașați de presă ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
Viena.

Expunerea a fost urmărită 
de cei prezenți cu viu Interes.

TEHERAN 12 (Agerpres). — 
Legația R. P. Romîne din Tehe
ran a organizat o gală de filme 
cu ocazia celei de a XX-a ani
versări a Eliberării Romîniei. 
Au participat funcționari supe
riori din diferite ministere, per
sonalități culturale, oameni de 
afaceri ziariști, membri ai cor
pului diplomatic. Au fost pre
zentate filmele „Naică" „Soare 
și aer" și „Darclee", care au 
fost primite cu căldură de cei 
prezenți.

primit

de președintele I.B. Tito

Iugoslavia

la Belgrad

CONGO Foto: U.P.I.

comerțul cu țările socialiste

vedere de ansamblu asu
pra orașului Hamburg din 

R. F. Germană.

P. Romine

BRIONI 12 (Agerpres). — 
Agenția TANIUG anunță că 
la 11 august, președintele 
R. S. F. Iugoslavia, Iosip Brox 
Tito, l-a primit pe ambasado
rul extraordinar și plenipo
tențiar al R. P. Romîne la 
Belgrad, Aurel Mălnășan.

Declarația președintelui
R. S. F

BELGRAD 12 (Agerpres). — 
Iosip Broz Tito, președintele 
R. S. F. Iugoslavia, l-a primii 
la Brioni pc V’. Miciuuoriei. 
directorul agenției Taniug, că
ruia i-a făcut o declarație iu 
legătură cu ultimele evenimen
te petrecute în lume.

După ce a arătat că î*  ulti
mii ani relațiile interne:icuZe 
s-au dezvoltat intr-o directe 
pozitivă, ceea ce a generat spe
ranța că se merge pe coles gă
sirii unor metode rezoucbrie 
pentru relații de nas urs fă 
ducă la întărirea păcii, pre
ședintele Tito a dedare: ci 
„in ultimele zile întreaga izme 
a fost surprinsă și îngroăzi. 
de evenimentele penexto*-*  
care au avut loc in Vietne—. 1- 
care se desfășoară m CSptx. 
Aceste acțiuni cgrer.ie :~:- 
voacă o serioasu iuprijorure'-

Președintele Tito s -> xc .--
ca recenta agrej-.ur.e zf-t.:. 
împotriva Vîetna—de '.:~z 
nu poate f. cu «imie rxsar.- 
cata și trebuie să fie cocăi-R- 
nată. Rețerindx-se k 
artapei turce impotrirc Crp—- 
lui, președintele R-S-F. Iugoa 
ria a spus ec aceasta le 
să te gîndesti iuvohnz*
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Forțele răsculatilor înaintează

spre orașul Paulis

Comunicatul
secretariatului GATT

PEKIN 12 — Corespondentul 
Agerpres Emil Soran trans
mite : La ambasada R. P. Ro- 
mîne din Pekin, a avut loc 
miercuri o conferință de presă 
consacrată celei de-a XX-a a- 
niversări a Eliberării Romîniei 
de sub jugul fascist. Ambasa
dorul Dumitru Gheorghiu a 
vorbit despre însemnătatea 
istorică a insurecției armate 
din august 1944, participarea 
Romîniei la războiul antihitle
rist, succesele importante ale 
poporului romîn obținute sub 
conducerea partidului în cele

ACCRA 12 (Agerpres). — 
La Institutul ghanez „Kwame 
Nkrumah" din orașul Winneba 
a avut loc o gală de filme ro- 
mînești. Au participat studenți 
ghanezi, precum și numeroși 
studenți din țări africane parti- 
cipanți Ia un simpozion inter
național care are loc la Win
neba.

i

Personalități columbiene despre

BOGOTA 12 (Agerpres). — Michael Pastrana, unul din di- 
Ziarul columbian „El Tiempo" rectorii uzinei de fibre artifi- 
a organizat o anchetă în rîndiîl ‘ -ciale „Selărieze*.  
unor economiști și oameni po
litici proeminenți, în legătură 
cu comerțul dintre Columbia 
și țările socialiste. Răspunzînd 
în cadrul anchetei, senatorul 
Alberto Galindo a spus ; „Co
merțul internațional trebuie să 
fie deschis pentru toți... Nu în
țeleg, de ce Columbia n-ar pu
tea exporta în țările socialiste 
mărfuri care și-ar găsi acolo o 
bună desfacere".

„Comerțul trebuie să fie ge
neral, iar Columbia trebuie să 
stabilească relații comerciale 
cu țările sdcialiste pentru a-și 
găsi noi piețe pentru desface
rea mărfurilor" — a declarat

Reprezentantul companiei 
pentru desfacerea cafelei, Jor- 
je Cardenas a spus : „După 
părerea mea, desfacerea cafe
lei în țările socialiste constituie 
o dovadă că și alte mărfuri pot 
fi exportate cu succes în aceste 
țări. Totodată, este necesar să 
importăm din țările socialiste 

. mărfuri care au o mare impor
tanță pentru dezvoltarea noas
tră economică". Pentru stabi
lirea de relații comerciale în
tre Columbia și țările socia
liste s-au mai pronunțat și e- 
conomiști columbieni Ignacio, 
Aguilar, Miguel Fadoul, Samu
el Oyoz și alții.

A

GENEVA 12 (Agerpres). — La 
Geneva a fost dat publicității un co
municat al secretariatului G.A.T.T. 
în care se anunță că țările Pieței 
comune și S.U.A. au făcut cunos
cut măsurile luate în cursul ulti
melor 12 luni în ce privește favo
rizarea expansiunii comerțului ță
rilor în curs de dezvoltare către 
aceste țări.

Comunicatul precizează că în ce 
privește țările Pieței comune, înce- 
pînd de la i ianuarie 1964 anu
mite îngrădiri vamale care erau 
aplicate importurilor de ceai și 
lemn tropical, au fost practic ridi
cate. Se menționează, de asemenea, 
că au fost reduse între 15 și 40 la 
sută taxele vamale la numeroase 
produse tropicale provenind din 
țările africane și din Madagascar, 
cum ar fi : ananasul, cacao, cafea. 
Au fost liberalizate importurile 
din aceste țări la iută, lînă, fibre 
textile sintetice sau artificiale, ci
trice și la unele articole din împle
tituri de paie și lemn.

In comunicat se arată că S.U.A. 
a dat publicității încă în octombrie 
1963 o listă publică privind produ
sele asupra cărora vor fi reduse 
taxele vamale.

cursul normal. La 11 august 
magazinele au fost redeschise 
iar instituțiile și-au reluat ac
tivitatea.

Potrivit unor surse din 
Leopoldville, forțele răsculate 
de sub conducerea lui Soumia- 
lot au provocat o înfrîngere 
grea trupelor guvernamentale 
și înaintează vertiginos spre 
orașul Paulis. Majoritatea 
companiilor industriale din 
Congo se pregătesc să evacu
eze personalul, dat fiind bpe- 
ricolul înaintării forțelor răs
culate".

într-o radiogramă primită 
de la Stanleyville de ambasa
dorul S.U.A. la Leopoldville, 
se arată că „forțele populare 
consideră că în urma ajutoru
lui militar acordat de S.U.A. 
în actualele condiții guvernu
lui condus de Moise Chombe, 
prezența consulatului ameri
can la Stanleyville este inde
zirabilă".

7“’

O hotărire a Adunării 
Naționale a Algeriei

JAPONIA : Temperatura la Tokio a atins cifre record, iar 
rezervele de apă continuă să scadă. Ele na reprezintă acum 
decît 2,7 la sută din cele obișnuite. Autoritățile au redus cu 
45 la sută alimentarea cu apă. anunți nd că cor trebui operate 
noi reduceri dacă nu va ploua. Numeroase vehicule rutiere 
și trenuri transportă apă la Tokio din regiunile învecinate 

capitalei japoneze.
In fotografie, un aspect parțial al barajului Ogochi. rezervo
rul de apă care aproviziona populația capitalei, secătuit ca 

urmare a valului de călduri abătut asupra regiunii.

Foto : PAN — ASIA

MINSK. — La Minsk și-a 
xseepvr lucrinle seminarul 
ir.tenazioKBl O-N.U. ^Aspecte 
sociale ale industrializării* , 
care ra cobtîktbx. pinâ la rfir- 
șitul Inii. La seminar pani- 
c:.pă reprezentanți ci 19 țări 
din Aria. Africa ți America 
Latină. Ei ri-«H exprimat 
convingerea că lucrârile semi
narului tor fi încununate de 
succes tor contribui la re
zolvarea probleme'.or concrete

WASHINGTON. — Comisia 
pentru probleme legislative a 
Senatului S-U-A. a apreciat că 
desemnarea Iui Pierre Salinger, 
fostul secretar de presă al pre
ședintelui Kennedy și Johnson, 
ca senator din partea statului 
California de către guvernato
rul acestui stat a fost „validă", 
justă și legală. Desemnarea lui 
Pierre Salinger ca senator a 
fost confirmată de către Curtea 
supremă din California, care 
respinge astfel obiecțiile ad
versarului său. republicanul 
George Murphy potrivit cărora 
numirea iui Salinger n-ar fi 
valabilă, dat fiind că el n-a 
mai locuit de mult timp în 
California.

soane care vor purta flacăra olim
pică din Grecia în Japonia. Flacăra 
olimpică va fi aprinsă la 21 au
gust la Olimpia și transportată la 
Tokio de-a lungul a 12 țări din 
Orientul Mijlociu și îndepărtat. Ea 
va sosi la 6 septembrie în orașul 
din sudul Japoniei, Miyazakide, 
unde atleții o vor purta de-a 
lungul teritoriului japonez. Stu
dentul Toshiro Sakai, născut în 
ziua cînd orașul Hiroșima a deve
nit victima bombelor atomice, va 
aduce .flacăra olimpică pe stadion 
în ziua deschiderii ceremoniei.

WASHINGTON. — Senatul Sta
telor Unite a aprobat mărfi seara 
cu 50 de voturi contra 38 un amen
dament prevăzînd ridicarea dobîn- 
zilor la împrumuturile acordate 
străinătății. Senatorul democrat 
William Fulbright, a ridicat obiec
ții împotriva acestui amendament 
declarînd că ridicarea dobînzilor 
este de o amploare mai mare decît 
însăși reducerea creditelor, deoa
rece, a subliniat el, ,,țările care au 
nevoie de ajutor iinanciar nu pot 
plăti dobînzi ridicate".

La 21 august - Conferința 
tineretului din R.A.U., 
Tunisia, Grecia, Libia 

și Cipru

Itinerariul flăcării 
olimpice

TOKIO. — Comitetul de orga
nizare e Jocurilor Olimpice a de
semnat un număr de 33 de per-

ALGER. — Adunarea Națio
nală a Algeriei a adoptat 
hotărîrea de a ridica imunita
tea parlamentară unui număr 
de cinci deputați implicați în 
acțiunile elementelor contra
revoluționare. Hotărîrea a 
fost adoptată în baza unei re
comandări a Comitetului Cen
tral al Frontului de Eliberare 
Națională.

ALEXANDRIA. — La 21 
august se va deschide la Ale
xandria o conferință a tinere
tului din R.A.U., Tunisia, 
Grecia. Libia, Cipru. Confe
rința va fi consacrată întăririi 
relațiilor de prietenie dintre 
tinerii acestor țări.

LONDRA. — Primul minis
tru al Federației Malayeze, 
Tunku Abdul Rahman, și-a în-

Proteste împotriva rezoluției

adoptate la reuniunea O. S. A
MONTEVIDEO 12 (Ager

pres). — în Uruguay se inten
sifică acțiunile de solidaritate 
cu poporul cubanez și de pro
test împotriva rezoluției confe
rinței miniștrilor de externe 
ai țărilor O.S.A., care cere sta
telor membre să rupă orice re
lații cu Cuba.

în aula de festivități a Uni
versității din Montevideo a a- 
vut loc un mare miting. Vor
bitorii și-au exprimat solidari
tatea față de poporul cubanez 
și au cerut guvernului să nu 
rupă relațiile diplomatice și 
comerciale cu Cuba.

SANTO DOMINGO 12 (A- 
gerpres). — în Republica Do-

minicană tot mai multe orga- ' 
nizații democratice și populare 
își exprimă protestul împotri
va recentei rezoluții a confe
rinței miniștrilor de externe 
ai țărilor membre ale O.S.A. 
Atît la Santo Domingo, cit și 
în alte localități din țară au 
loc numeroase 
manifestații de protest împo
triva aprobării rezoluției de 
către guvernul dominican.

Totodată Federația studenți
lor din Republica Dominicană 
a dat publicității o declarație 
prin care „respinge poziția a- 
doptată de guvernul domini
can la recenta reuniune de la 
Washington".

mitinguri și

cheiat vizita la Londra unde a 
dus tratative cu înalte oficialități 
britanice privind situația din Fe
derația Malayeză. înainte de a 
părăsi Londra, el a declarat zia- 

' riștilor că va fi convocată în 
curînd întrunirea miniștrilor afa
cerilor externe din Malayezia, In
donezia și Filipine, care urmează 
să contribuie la soluționarea con
flictului dintre Malayezia și In
donezia.

RIO DE JANEIRO. — Poliția 
braziliană a făcut o percheziție la 
locuința cunoscutului editor din 
Brazilia, Enio 'Silveira, deoarece 
acesta a publicat recent o serie de 
articole în revista „Correio de 
Manha' în care a criticat noul re
gim din țară.

Descoperirea unei noi 
comete

NEW YORK. — Observatorul 
colegiului Harvard, din Cambrid
ge, statul Massachusetts, a anunțat 
că dr. Edgar Everhart, un astro
nom amator și profesor de fizică, 
a descoperit o nouă cometă. Co
meta, de mărimea a noua, nu

poate fi văzută decît cu ajutorul 
unui telescop puternic.

Un purtător de cuvînt al cole
giului Harvard a ' ' 
ceasta este a opta 
perită anul acesta.

declarat că a- 
cometă desco-

Incidente la 
dintre Siria

frontiera 
și Izrael

TEL AV1V. — Agenția France 
Presse relatează că între grănicerii 
de la frontiera dintre Siria și Iz- 
rael continuă, de două zile conse
cutiv, să aibă loc incidente. Mi
nisterul afacerilor externe al Izrac- 
lului a adresat o plîngere Comisiei 
de armistițiu a O.N.U.

ALGER — Organele secu
rității naționale din Algeria 
au descoperit în orașul Con
stantine un grup de teroriști, 
alcătuit din contrarevoluțio
nari care intenționau să-i a- 
sasineze pe conducătorii poli
tici și pe activiștii de seamă pe 
tărîm obștesc din acest oraș. 
Patru membri ai grupului au 
fost arestați.
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