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Miercuri 23 iunie 1965

Pe marile trasee

ale întrecerii socialiste
Cu planul semestrial

ADUNAREA ACTIVHIUI DE PARTID
Al MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE

AL R. P. ROMÂNE
în ziua de 22 iunie a.c. a 

avut loc în București aduna
rea activului de partid al Mi
nisterului Afacerilor Interne 
al Republicii Populare Româ
ne consacrată dezbaterii pro
iectelor de Directive ale Con
gresului al IV-lea al partidu
lui cu privire la dezvol
tarea economiei naționale în 
perioada 1966—1970, valori
ficarea surselor energetice 
și electrificarea țării în 
perioada 1966—1975, precum 
și a proiectului de Statut al 
Partidului Comunis: Român. 
Au luat parte cadre de condu
cere din aparatul central și re
gional de securitate și de mi
liție și din cadrul trupelor 
M.A.I. -

Participanții Ia adunare au 
intîmpinaț intr-o atmosferă 
de puternică însuflețire sosi
rea tovarășilor Nicolae Ceau
șescu, Chîvu Stoica. Ion 
Gheorghe Maurer și Alexan
dru Drăghtoi.

La discuții a participat un 
mare număr ce tovarăși care 
și-au exprimat profunda sa
tisfacție pentru prezența in 
mijlocul lor a conducem par
tidului. statului si guvernului, 
mindria patriotică pentru mă
rețele realizări ohț;—ne de 
poporul român sub conduce
rea înțeleaptă a pamdrim in 
opera de desăvirșire a r* 
struirii soci ahsr au to:.

în unanimitate parutops 
la discuții să-as mă- fretat to
tala adeziune și aprobare fată 
de proiectele de Directive ațe 
Congresului al IV-lea ai parr.- 
dului. a căror înfăptuire va 
-trii-a patria noastră socaiîstă 
pe noi cuină ale rvmtariei și 
progresului. K și-au expctmat 
in același nmp bctârirea fer
mă de a indeplm; meprogasu

COS-

Tar?

activități organele Ministeru
lui Afacerilor Interne sînt da
toare să respecte cu strictețe 
legalitatea socialistă ; să apli
căm ferm legile statului. Tre
buie, de asemenea, să cultivăm 
în permanență la lucrătorii 
ministerului nostru o atitudi
ne corectă față de cetățeni. De 
aceea organele și organizațiile 
de partid să pună în centrul 
activității lor, ca o preocupare 
permanentă, educarea milita
rilor din unitățile și formațiu
nile Ministerului Afacerilor 
Interne în spiritul dragostei 
de muncă, al respectului față 
de tradițiile de luptă ale cla
sei muncitoare. ale poporului, 
al devotamentului față de 
partid și patria socialistă. îm
bunătățirea muncii politice a 
organizațiilor de partid din 
unitățile și formațiunile M.A.I.. 
pregătirea militară, au un rol 
deosebi: de important în în
deplinirea sarcinilor și misiu
nilor care ne sir.t încredințate.

în numele întregului per
sonal al Ministerului Afaceri
lor Interne asigur conducerea 
partidului, a statului, a guver
nului, prezentă aid, că unități
le și formațiunile noastre sînt 
oricind la datorie .gata pentru 
îndeplinirea mRinnii încredin
țate de pcpcr. pentru apărarea 

erirîlor revoluționare ale 
clasei muncitoare, ale tuturor 
oamenilor muncii.

ÎC încheierea dezbaterilor, 
primit de întreaga asistență cu 
aplauze șt ovații ir.ăetor.gatc, 
a hra* cuvin tul tovarășul Nico-

CC. al PMR. care a spus t 
întregul nostru popor a pri

mit cc mare entuziasm docu
mentele ce vor fi supuse dez
baterii Cocgresuhn al IV-lea 
al parndctoi. precum si știrea 
etoborării noii Censtttutii a 
Rspubfscn Sodaiiste România.

Beferircu-se la bCanțuI ma- 
r-tne prs'-râ»- obținute in anii 
sesenatoto- tovarășul Nicoiae 
Ceaosescu a spus:

Sg2> coodocerea partidului, 
caoeat —r-~~ au obținut 
soccese de seamă pe calea pro- 
gretutoc ți cultural
al țărm Ceea ce cararterizează 

șesenaiutoi este creșterea 
aseKdentă și cmamisnul 

viorii rtorurue înalte ale

cu elan nestăvilit pentru tra
ducerea ei în viață.

In aceste condiții, rolul și 
activitatea organelor de secu
ritate și miliție au căpătat un 
conținut nou, corespunzător 
stadiului actual al dezvoltării 
societății socialiste. Dezbateri
le din cadrul activului de par
tid al Ministerului Afacerilor 
Interne au relevat hotărîrea 
tuturor lucrătorilor din unită
țile de securitate și miliție de 
a-și îndeplini cu fermitate în
datoririle ce le revin.

Doresc să subliniez în mod 
deosebit cele arătate aici de 
tovarășul Alexandru Drăghici 
cu privire la necesitatea ridi
cării continue a nivelului ac- 

cu 
po-

cla-

cuc

roducerea cimentului se obține intr-un proces tehno
logic cu foc continuu. Deși aid, la Birscști nu se pro
duce încă ciment „focul continuu" există. Întrecerea 
socialistă desfășurată de constructori pentru a produce 
prima tonă de ciment în cinstea celui de-al D'-Iea 
Congres al partidului, este ea însăși un foc continuu.
Activitatea pe șantier nu se întrerupe nid o clipă. 

Constructorii trăiesc momentele intense ale probelor tehnolo&ce. 
Acest examen, a cărui durată se află in raport direct cu complexi
tatea utilajului, solicită încordare și pricepere din partea construc
torilor, a montorilor, a proiectanților. Și de fiecare dată el e trecut 
cu bine. Așa s-a întîmplat la concasare și reconcasare, la sortare , . 
la uscare... Aproape nu este zi in care să nu intre in probe tehno
logice alte utilaje și alte instalații. Drumul producerii clinchetului 
— celelalte utilaje fiind deja rodate — ta fi foarte curind deschis.

Construcția a- 
cestui gigant al 
industriei noas
tre de materiale 
de contracții (la 
intrarea în pro
ducție cu întrea
ga capacitate, 
fabrica va pro
duce anual peste 
2000000 tone 
ciment) a în
ceput abia acum 
trei ani. Și iată 
că momentul pu
nerii în funcțiu
ne a primei linii 
tehnologioe este 
foarte aproape. 
Au apropiat-o, 
prin munca lor, 
constructorii.

In ziua de 16 iunie s-a terminat precomprimarea silozurilor de 
făină și a celulelor de omogenizare. Cele două operații — dată fiind 
importanța lor deosebită — țineau în loc punerea în funcțiune. La 
realizarea acestora, constructorii și montorii s-au întrecut pe ei: ca 
viteză de execuție și ca model de colaborare. Precomprimarea 
trebuia făcută la o înălțime de 40 m. Lucrarea a fost încredințată 
utemistului Gheorghe Preoteasa. Acest tînăr constructor unul din
tre cei care știu să-și organizeze bine munca a început mai înttt 
cu pregătirea utilajelor. Trei nacele au înălțat membrii brigăzii de 
constructori la 40 de metri înălțime. Alte trei i-au înălțat pe mon- 
tori. Unde terminau constructorii începeau montorii. S-a lucrat așa, 
în paralel, timp de o lună de zile. Și ziua și noaptea, iar lucrările 
au fost executate în termen.

O mare pricepere în lucrările de montaj a dovedit și tînărul 
maistru Alexandru Constantin. Și această pricepere a ieșit și mai 
mult în evidență o dată cu montarea electrofUtrelor. Despre ce 
este vorba ? Conform tehnologiei de execuție, montarea acestoi 
utilaje necesita 6 luni. Dar — parcă voind să se afle neapărat pe 
lista furnizorilor care nu-și respectă obligațiile — metalurgiștii de 
la „Independența" Sibiu au făcut în așa fel... incit au scurtat pe
rioada de montaj cu patru luni. Greul a căzut în sarcina construc
torilor, care mai aveau la dispoziție doar două luni. Maistrul 
Alexandru Constantin și-a pregătit oamenii, a organizat minuțios

BIRSESTI

Uvertură
la prima tonă

de ciment

c. PRIESCU
(Continuare in pag. a II-a)
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în dezbatere:
PROIECTELE DE DIRECTIVE

Progresul tehnic 
forța industriei

și angajamentele îndeplinite
• BRASOV. — în industrii 

regiunii Brașov, angajamen
tele luate în cinstea Congre
sului partidului de a realiza 
peste plan produse în valoare 
de peste 2M milioane lei au 
fost îndeplinite înainte de ter
men. Oamenii muncii din în
treprinderile industriale din 
această parte a țârii au rea
lizat peste prevederile planu
lui 12 M* tone cărbune ener
getic, 22### rulmenți, 2 000 
tone oțel și aproape 7 #00 tone 
Îngrășăminte azotoase pentru 
agricultură. Mai mult de 80 
la sută din sporul producției 
a fost înregistrat datorită 
creșterii productivității mun
cii.

• PLOIEȘTI. — Colectivele 
de muncă din industria chi
mică a regiunii Ploiești au în
deplinit înainte de termen 
planul semestrial la toți in
dicatorii și o dată cu aceasta 
angajamentele luate în cin
stea Congresului partidului. 
Ele au livrat în plus aproape 
5 000 anvelope auto și pentru 
tractoare, însemnate cantități 
de îngrășăminte chimice, de- 
tergenți, hirtie și alte produse

• BAIA MARE (de U co
respondentul nostru). — Ieri, 
colectivul de muncă de la 
Exploatarea minieră Săsar a 
scos la „lumina zilei “ ultimele 
tone de minereu care, adău
gate Ia realizările de pini 
acum, au consemnat îndepli
nirea planului pe șase luni. 
Concomitent cu îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe prima 
jumătate a anului, colectivul 
de aici și-a realizat și depă
șit angajamentele luate în în
trecerea socialistă în cinstea 
Congresului partidului cu a- 
proape 2 000 de tone de mi
nereu de bună calitate.

S-a dat, de asemenea, peste 
plan o producție marfă care, 
în cifre absolute, își găsește 
echivalentul în suma de 
2 800 000 lei (cu 800 000 lei mai 
mult față de angajament).

Printre colectivele fruntașe 
in muncă se numără brigada 
de mineri a tînărului Gheor- 
ghe Oros de la sectorul IV — 
mina Sofia, precum și acelea 
conduse de Virgil Radu și 
Parfirie Popa de la sectorul V.

rijcr same. cure a spcs prtn- 
tre :

Dessateme ac «coa to eri- 
lire îi tocă o dană râs^c 'jdrrea 
și r pniftică cu care
tadrele dta Aface-
rsțoc In?rene ri~* botărite să 

dmtate de partid și rzvenC
Sub coexfacerea și îndruma

rea pr'ma mentă a partidulu- 
srganeje Ministerului Afaceri - 
jcr Interne au adus o prețioa
să contribuție la apărarea mă
rețelor cuceriri revoluționare 
ale poporului nostru mun
citor in cursul întregii o- 
pere de construire a socialis
mului, a drepturilor și liber
tăților democratice ale oame
nilor muncii.

Organele M—A I. au acumu
lat o bogată experiență, și-au 
întărit legăturile cu masele 
de oameni ai muncii care repre
zintă sprijinul principal în în
treaga lor activitate. Poporul 
nostru știe că munca organelor 
de securitate și miliție e pusă 
în întregime în slujba apără
rii intereselor sale vitale.

Deși în perioada desăvîrși- 
rii construcției socialiste fe
nomenul infracțional scade, 
este necesar să se manifeste 
in continuare vigilență revo
luționară față de dușmanii ex
terni și interni ai orînduirii 
noastre. Organele M.A.I. tre
buie să prevină și să desco
pere orice încercare a ele
mentelor dușmănoase de a 
pune piedici — sub diferite 
forme — mersului nostru 
Înainte.

în desfășurarea întregii lor

DdcsXrăet bazate pe valorifi
carea superioară a resurselor 
țării. dezvoltarea multilaterală 
a agricultorii. sporirea conti
nuă a productivității muncii 

mvefcitoi de trai al poporului.
Aresze realizări ne dau ga

ranta că dispunem de toate 
poghCitățilr pentru a asigura 
m continuare un ritm intens 
de dezvoltare a economiei, de 
înflorire a științei și culturii. 
Vom continua neabătut poli
tica de industrializare a țârii, 
de dezvoltare a industriei grele 
și îndeosebi a industriei cons
trucțiilor de mașini, baza dez
voltării întregii economii, ga
ranția independenței și suvera
nității naționale.

Primul secretar al C. C. al 
P.MR. a expus un amplu ta
blou al direcțiilor principale în 
care vor fi concentrate efortu
rile partidului și statului nos
tru in anii viitorului plan cin
cinal. Amploarea acestui pro
gram de dezvoltare a econo
miei reiese sugestiv din faptul 
că investițiile prevăzute în pro
iectele de Directive pentru pe
rioada 1966—1970 însumează 
valoarea investițiilor realizate 
în ultimii 10 ani. în noul cin
cinal poporul nostru va face 
încă un pas însemnat pe calea 
luminoasă a vieții socialiste, a 
progresului și buneistări.

în continuare, tovarășul Ni
colae Ceaușescu a spus :

Succesele obținute în fău
rirea economiei socialiste uni
tare, în dezvoltarea multilate
rală a societății, au întărit și 
mai mult legăturile partidului 
cu masele largi populare, au 
lărgit democrația noastră so
cialistă. Oamenii muncii ur
mează cu încredere linia poli
tică a partidului care exprimă 
năzuințele și interesele vitale 
ale întregului popor, muncesc

tivității MAI.. în pas 
munca întregului nostru 
por. .

Ca slujitori devotați ai 
sei muncitoare — clasă con
ducătoare în orincuirea noa
stră nouă — lucrătorii din Mi
nisterul Afacerilor Interne 
și-au îndeplinit cu cinste mi
siunea de apărare a cuceriri
lor revoluționare ale celor ce 
muncesc, a proprietății socia
liste. de asigurare a muncii 
pașnice a poporului, veghind 
la respectarea normelor și 
principiilor conviețuirii socia
liste. Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Ro
mân și guvernul Republicii 
Populare Române dau o înaltă 
prețuire muncii pline de ab
negate desfășurate de orga- 
nele de securitate și miliție în 
realizarea misiunii de mare 
răspundere ce le-a fost încre
dințată. Permiteți-mi să vă 
transmit, dumneavoastră și 
tuturor celorlalți lucrători din 
Ministerul Afacerilor Interne, 
cele mai calde felicitări și să 
vă urez noi succese în muncă.

Nu trebuie să uităm nici un 
moment — a arătat în conti
nuare primul secretar al C C. 
al PALR. — că atît timp cît va 
exista imperialism, împotriva 
patriei noastre socialiste va 
continua să se desfășoare, pe 
diferite căi. activitate dușmă
noasă. Elemente aparținînd 
fastelor clase exploatatoare 
dispărute pentru totdeauna de 
pe scena istoriei și alte elemen
te descompuse — e drept în 
număr din ce în ce mai mic 
— pot încerca de asemenea să 
întreprindă acțiuni potrivnice 
intereselor poporului. Este ne
cesar de aceea ca organele de 
securitate să manifeste o per
manentă vigilență, să demaște 
la timp orice încercare a unor 
asemenea elemente, din afară 
sau din țară, de a atenta la 
interesele poporului, ale cau
zei socialismului. în același 
timp, față de acei care nu se 
încadrează în muncă, încalcă 
legalitatea socialistă și nor
mele de conviețuire statorni
cite în societate, organele de 
miliție trebuie să ia, de ase
menea, măsurile impuse de 
legile țării.

Este cunoscut rolul educativ 
și mobilizator al dezbaterii în 
public, în colectivele de oa
meni ai muncii, a manifestări
lor retrograde, a abaterilor de 
la legile țării și îndatoririle 
cetățenești. Va trebui să acor
dăm și mai multă atenție mo
bilizării maselor largi la de
mascarea și combaterea ori
căror manifestări străine nor
melor de conviețuire socialis
tă, creșterii vigilenței și com
bativității oamenilor muncii, 
care asigură un sprijin larg și 
prețios activității organelor de 
securitate și miliție.

Trebuie să îmbinăm cît mai 
bine activitatea politică și e- 
ducativă de masă cu măsurile 
de sancționare legală a celor 
ce comit infracțiuni.

întreaga activitate a organe
lor de securitate și miliție tre
buie să fie pătrunsă de un 
înalt spirit de răspundere. în 
îndeplinirea sarcinilor încre
dințate de partid și guvern, 
lucrătorii din Ministerul Afa
cerilor Interne au datoria de 
a veghea la respectarea legi
lor țării de către toți cetățenii, 
ei trebuie să fie însă, primii, 
model de conduită în societa
te, de a-și perfecționa conți-

nuu pregătirea politică și pro
fesională. Receptivitatea la 
sesizările și părerile oamenilor 
muncii, dezvoltarea continuă a 
legăturii cu masele largi popu
lare constituie o îndatorire 
importantă a organelor de 
securitate și miliție, o cerință 
a democrației noastre socia
liste.

Societatea contemporană — 
a arătat în continuare tovară
șul Nicolae Ceușescu — înfăți
șează un proces complex de 
transformări radicale : dezvol
tarea țărilor socialiste, succe
sele mișcării de eliberare na
țională, ale luptei pentru pace, 
democrație și progres social.

încercînd să se opună mer
sului înainte al societății, să-și 
mențină dominația și să înă
bușe prin forță aspirațiile de 
libertate ale popoarelor, impe
rialismul recurge la interven
ții armate și represiuni co
lonialiste, la imixtiuni în tre
burile interne ale altor state, 
încalcă normele dreptului in
ternațional, atentează la inde
pendența și suveranitatea na
țiunilor, extinde focarele de 
neliniște în lume, periclitînd 
pacea mondială.

Arătînd că intervenția impe
rialismului american în Viet
namul de sud, bombardarea 
Republicii Democrate Vietnam 
sînt acte de agresiune deschi
să care stîrnesc protestul șl 
mînia tuturor popoarelor iubi
toare de pace, vorbitorul a 
spus :

Poporul român își exprimă 
deplina solidaritate cu lupta 
poporului vietnamez, cere cu 
hotărîre încetarea agresiunii 
americane, retragerea trupelor 
imperialismului american din 
Vietnam, respectarea dreptu
lui poporului vietnamez de 
a-și rezolva singur treburile 
interne.

Evenimentele din Vietnam, 
precum și cele din Republica 
Dominicană arată că impe
rialismul american nu se dă 
înlături de la încălcarea bru
tală a independenței și suve
ranității popoarelor în scopul 
sprijinirii forțelor celor mai 
reacționare.

Situația politică internațio
nală impune întărirea unității 
țărilor socialiste, a partidelor 
comuniste și muncitorești, a 
mișcării de eliberare naționa
lă, a forțelor sociale din în
treaga lume care se opun a- 
gresiunii imperialiste și mili
tează activ pentru salvgarda
rea păcii.

Partidul și guvernul pun Ia 
baza politicii externe a statu
lui nostru prietenia și alianța 
frățească cu toate țările socia
liste. Pornind de la interesele 
păcii și cooperării internațio
nale, Republica Populară Ro
mână continuă să dezvolte, de 
asemenea, relații cu toate ță
rile, indiferent de orînduirea 
lor socială.

Militînd pentru apărarea 
păcii, pentru micșorarea în
cordării internaționale, Româ
nia, alături de celelalte țări 
socialiste, manifestă o vigilen
ță neslăbită față de acțiunile 
cercurilor agresive care peri
clitează pacea popoarelor. Și 
în viitor asigurarea capacității 
de apărare a statului se va 
bucura de cea mai mare aten
ție. corespunzător intereselor 
apărării independenței patriei 
și cuceririlor revoluționare ale 
poporului muncitor.

(Cuvîntarea tovarășului Ni- 
colae Ceaușescu a fost subli
niată in repetate rînduri de 
aplauze puternice, prelungite).

în încheierea adunării acti
vul de partid al Ministerului 
Afacerilor Interne a adoptat o 
telegramă adresată Comitetu
lui Central al Partidului Mun
citoresc Român care exprimă 
dragostea înflăcărată și devo
tamentul întregului personal 
față de patrie, popor și partid, 
hotărîrea fermă de a îndepli
ni neabătut sarcinile ce-i re
vin în apărarea cuceririlor re
voluționare ale oamenilor 
muncii și aplicarea legilor sta
tului socialist.

O PRIVIRE ALBASTRĂ
red că la ora la care aștern rindurile 
acestea despre montorul Pop S. Ion, 
ședința organizației de bază care 
urma să ia în discuție cererea sa de 
intrare în partid a avut — dacă nu 
tocmai are — loc. Se pune întreba
rea dacă evenimentul — care se pe

trece la Baia Mare, pe șantierul Combinatului 
chimico-metalurgic „Gheorghe Gheorghiu-Dej" — 
este un fapt atît de semnificativ încît să fie ime
diat adus la cunoștința publică ? Cine îl reco
mandă pe acest tovarăș pentru intrarea în marea 
familie a celor mai buni ? Răspuns : șantierele ță
rii. Combinatul de la Baia Mare este cel de-al 
10-lea mare șantier care a conectat la sistemul 
unic al construcțiilor socialiste și energiile bogate 
ale lui Pop S. Ion, cum spun tovarășii de muncă 
ai montorului, lipind inițiala patronimică la nu
mele de familie.

Știu că înainte, ca și după ședință, Pop S. Ion 
a trecut și va trece, cu pași mari, cam greoi, prin 
hala-șantier a uzinei de cupru, cunoscută lui cen
timetru cu centimetru. Pe creștet casca de pro 
tecție, în picioare cizmele de cauciuc; de cum

'Ș

PESTE ZECE ȘANTIERE
de Ștefan iureș

o vezi silueta lui te pune, cum s-ar spune, în 
temă: aha, un constructor. Foarte exact, 25 de 
puncte! Un constructor care și-a început cariera 
aici, lucrînd la flotația Săsar din Baia Mare, acum 
treisprezece ani și s-a întors la Baia Mare să-și 
înscrie numele în articulațiile de fier ale combi
natului.

Intre timp a făcut însă un mic ocol, apucînd să 
se mai iscălească, tot în același fel, la Baia Sprie 
(flotația), la Bistrița (un depozit subteran de car
buranți), la Roman (conductele de pe șantierul 
laminorului), în orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej (secția cazangerie a rafinăriei). Pe 
urmă, „ostenit" de atîta dulce grai mol
dovenesc cît îi auziseră urechile, în 1957 s-a 
repezit, cu echipa lui pînă la Govora, să-și mai 
joace flacăra aparatului de sudură și pe încheie
turile metalice ale Fabricii de produse sodice. 
Dar, după acest intermezzo oltenesc — care nu
mai ca să fie ținut minte l-a dăruit cu o nevastă, 
cu un copil, și cu un accent nou — cine știe ce 
nostalgii (de fapt, mai prozaic, dispoziția de de-

plasare din partea întreprinderii) îl îndreaptă ia
răși către obcinele marelui Ștefan Voevod. Iarăși, 
din voința poporului muncitor, pe locurile unde 
păscuseră zimbrii urmau să se ridice acum alți 
giganți, aceștia din beton și oțel. Pop S. Ion, mo
dest ostaș al industrializării socialiste, își cumpără 
frumos bilet de tren ptnă la Săvinești: față de 
Pop S. Ion, relon-rolanul are anumite datorii de 
recunoștință, să zic așa... filiale. De acolo, sfîrșind 
cu bine treaba, omul își mută reședința în Țara 
de Sus, pe șantierul Combinatului de celuloză din 
Suceava, să monteze stația de alimentare cu apă. 
Trece cit trece, se face și asta. Altceva ? Construc
torului îi șade bine cu drumul. Încotro acum, 
Ioane ? Spre...

— Dar bine, omule, nici nevestei dumitale nu i 
s-o fi urît ciutură lume ? Zău, o viață întreagă cu 
lăgîrța la spinare, haida-hai ?

O încruntare.
Apoi un zîmbet.
Apoi, din amestecul celor două stări de spirit, 

un răspuns:

poporului muncitor, pe locurile unde 
umbrii

— Ba nu, cită vreme nu i s-a urî de mine...
Cam sigur de el, omul. Încercarea puterii f 

Prea bine dacă-i așa; respectele noastre tovarășei 
Pop.

...La plecarea din Suceava, moment greu pen
tru omul șantierelor: tovarășii din echipa cu care 
de-a lungul anilor a împărțit atîtea griji și bucu
rii, pe meleaguri atît de diferite, o pornesc de-o 
parte și de alta o Oltului, spre Ișalnița și spre 
Slatina, să facă vatră producțiilor de amoniac, de 
aluminiu... Pop S. Ion se întoarce la Baia Mare; 
construcția Combinatului chimicO-metalurgic are 
nevoie de el. Rămîneți cu bine, băieți. Ne mai 
întîlnim noi.

120 de fotografii se înghesuie în paginile unui 
album : foști tovarăși de muncă. Cînd despre 
unul, cînd despre celălalt, ziarele aduc cîte o veste. 
Poștașul are și el destulă treabă, cu atîta cores
pondență intei-șantiere : sudura asta veche ține, 
e de calitate, inimile nu.se mai desfac.

La Baia Mare, cu alți oameni — tot atît de 
buni — Pop a montat ttmplăria metalică a halei 
de electroliză. Că a ajutat unui tehnician să reali-

(Continuate in pag. a ll-a)
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FILMUL DESPRE
SIPEm EWEREJ

iua a doua a adus 
pe ecranul festiva
lului un film despre 
și pentru tineret : 
„Gaudeamus igitur" 
în regia lui Gh. Vi
tanidis (după sce

nariul lui Vasile Rebreanu și Mir
cea Zaciu, imaginea Nicolae Gi
rardi). A fost totodată o zi bogată 
în filme de scurt metraj. A in
trat în competiție studioul Ani- 
mafilm cu „Gura lumii" de Ho- 
ria Ștefănescu, iar studioul „Al. 
Sahia" și-a continuat cursa pre
zentând „Școala de la Meri" (re
gia Jean Petrovici, imaginea Ser
giu Huzum), „Concerte grosso" 
(regia Mirel Ilieșu, imaginea Ti- 
beriu Olasz), „Ciucurencu" (regia 
Erich Nussbaum, imaginea Io- 
nescu-Tonciu) și „Calatis" (regia 
Ion Bostan, imaginea Ilie Cor
nea). Despre evoluția filmului de 
animație și despre documentare 
vom reveni cu prilejul altei co
respondențe. Deocamdată ne-am 
propus un popas mai lung asupra 
filmului „Gaudeamus igitur" dat 
fiind faptul că producțiile cine
matografice pe teme inspirate din 
actualitatea vieții tinerilor sînt 
încă o adevărată pasăre rară în 
producția studiourilor noastre.

Filmul cu eroi tineri a suscitat 
întotdeauna un viu interes în rîn- 
durile tuturor categoriilor de 
spectatori. Așa se explică faptul 
oă deși filmul a avut o difuzare 
publică anterioară, Teatrul de 
vară din Mamaia a cunoscut o 
mare afluență de spectatori de 
toate vîrstele. Din mulți
mea tinerilor prezenți luni seara 
la vizionările festivalului am in
vitat cîțiva în jurul unei mese ro
tunde pentru a se întâlni cu regi
zorul Gheorghe Vitanidis, scriito
rul Vasile Rebreanu și tînăra 
actriță Ileana Dunăreanu, inter
preta principalului rol feminin al 
filmului. Colocviul nostru ad-hoc 
organizat în holul hotelului ,,Parc“ 
a confirmat încă o dată marea 
popularitate a filmelor inspirate 
din actualitate.

„îmi place să văd filme în 
care poți să recunoști viața con
temporană, în care să mă văd pe 
mine și cei ce mă înconjoară, a 
spus Nicolae Marin, elev în clasa 
a XI-a la Școala medie „Mircea 
cel Bătrîn" din Constanța. Aproa
pe toate filmele ce rulează la noi 
au cite ceva de transmis tineri
lor. Îmi plac foarte mult come
diile muzicale, filmele de aven
turi, dar tînjesc adeseori dună un 
film care să vorbească despre 
viața noastră de astăzi, care nu 
numai să mă amuze, dar să mă 
și învețe cum să trăiesc, „Un a- 
semenea film încearcă să fie cel 
vizionat în seara aceasta".

Tomosoiu Ioan din clasa a 
XI-a a Școlii medii nr. 5 din 
Constanța a remarcat asemăna
rea dintre subiectul filmului și 
dezbaterile purtate în paginile 
ziarului „Scînteia tineretului" pe 
tema răspunderilor ce le revin ti
nerilor, a procesului de formare 
a unor înalte trăsături morale. El 
ne-a rugat să le transmitem ci
neaștilor propunerea de a se in
spira din articolele apărute la 
rubrica „Tinerețe, educație, răs
punderi" asigurîndu-i că filmele 
realizate pe temele respective vor 
fi nu numai educative pentru 
spectatori, dar se vor bucura și 
de un mare succes artistic. El 
sugera, de asemenea, că ar fi 
interesant dacă s-ar realiza filmul 
de mică întindere după asemenea 
subiecte, considerînd că ar fi nu

numai bine primite, dar foarte 
necesare. Să fie filme-anchetă, 
reportaje, foiletoane pe teme de 
etică.

Ileana Dunăreanu, interpreta 
rolului Ioana, este studentă în 
anul II la Institutul de teatru și 
artă cinematografică. Ne-a măr
turisit că munca la acest film i-a 
readus emoția examenelor de care 
nu o despărțeau decît cîteva luni. 
„Am trăit alături de eroină a- 
mintiri frumoase, dar, spunea ea 
— privind cu semnificație spra 
scriitorul Vasile Rebreanu — 
mi-aș fi dorit o Ioană mai pă
mânteană, o Ioană mai caldă, mai 
zvăpăiată, cu o viață interioară 
mai bogată".

în finalul colocviului nostru 
l-am rugat pe regizorul Gh. Vi
tanidis să ne spună dacă tema
tica legată de eroii tineri îl preo
cupă în continuare : „Următorul 
meu film -— ne-a răspuns Gheor- 
ghe Vitanidis — va fi „Ciprian 
Porumbescu". Nu va fi însă un 
film de epocă, ci un film despre 
și pentru tineret. Un film despre 
tineretul din vremurile grele pe 
care tinerii contemporani nu le 
cunosc decît din cărți sau din... 
filme. Viața lui Ciprian Porum
bescu, în filmul meu, se va con
suma în epoca studenției neter
minate din pricina condițiilor vi- 
trige. Filmul acesta va fi, dacă 
vreți, o replică la tinerețea tutu
ror posibilităților pe care am în
cercat să o zugrăvesc în „Gau- 
deamus igitur".

Reamintim cititorilor că filmul 
„Gaudeamus igitur" a primit pre
miul I la Festivalul filmului de 
tineret de la Gottwaldov din a- 
cest an. Premiul acordat de juriul 
de la Gottwaldov atestă încă o 
dată marile posibilități de creație 
pe care le oferă actualitatea.

★
Aseară a fost prezentat filmul 

artistic „Neamul Șoimăreștilor". 
Printre principalii realizatori ai 
filmului au fost prezentați publi
cului artiștii George Calboreanu, 
Mihai Boghiță, Ioana Drăgan, re
gizorul Mircea Drăgan, operatorii 
George Cornea și Aurel Samson, 
scenograful Constantin Simiones- 
cu.

In aceeași seară, au fost pre
zentate trei producții ale Studiou
lui „Al. Sahia", scurt metrajele 
„Spre cer", „Temă cu variațiunț', 
„Petrică și încă cjnB,va‘.,

Dar despre acestea, ,cu alt 
prilej.

Ieri la amiază a sosit în Ca
pitală o delegație a Uniunii 
Tineretului Iugoslav condusă 
de Badovinac Tomislav, pre
ședintele C. C. al U.T.I., care 
la invitația 1 ÎL
întreprinde o vizită în țara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întîm- 
pinată de tovarășii Petre Ena- 
che, prim-secretar al C.C. al 
U.T.M., Ștefan Bîrlea, Mircea 
Angelescu, Vasile Nicolcioiu, 
secretari ai C. C. al U.T.M., de 
membri ai Biroului și activiști 
ai C. C. al U.T.M.

De asemenea, au fost de față 
colaboratori ai Ambasadei 
R.S.F. Iugoslavia la București.

C. C. al U.T.M.

în după-amiaza aceleiași 
zile, delegația U.T.I. a vizitat 
noile cartiere ale Capitalei. 
Seara, Secretariatul C. C. al 
U.T.M. a oferit o masă în cin
stea delegației.

★
țara noastră se află o dele- 

guvemamentală iraniană
în

gație „ ______
condusă de A. Alikhani, ministrul 
economiei Iranului, în vederea 
semnării acordului comercial și 
de plăți de lungă durată între 
cele două țări. Delegația guver
namentală iraniană a fost primi
tă la Ministerul Comerțului Ex
terior și a vizitat obiective indu
striale și turistice din Capitală și 
regiunea Dobrogea.

★

La București a fost semnat la 
22 iunie 1965 acordul între gu
vernul Republicii Populare Ro
mâne și guvernul Republicii Tur
cia pentru reglementarea pro
blemelor financiare în suspensie. 
Prin acest acord au fost lichida
te toate pretențiile financiare re
ciproce în suspensie între Româ
nia și Turcia, ceea ce va contri
bui la dezvoltarea relațiilor în
tre cele două țări.

★

La Biblioteca Centrală de Stat 
a avut loc luni festivitatea donă
rii unui număr de circa 1 000 de 
lucrări italiene din domeniile 
științei, artei și literaturii, care 
au fost prezentate la București 
și Cluj, la începutul acestui an, 
în cadrul „Expoziției cărții ita
liene".

Cu acest prilej, au luat cuvîn
tul ambasadorul Italiei, Niccolo 
Moscate, și Angela Brediceni, di
rector al Bibliotecii Centrale de 
Stat.

sala Teatrului 
baletului mo- 
a prezentat

★

Marți seara, la 
C.C.S., colectivul 
dern din Pecs
ultimul său spectacol în Capita
lă. In continuare, artiștii ma
ghiari vor evolua la Iași și Bra
șov.

In aceeași zi, Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă a 
oferit un cocteil in saloanele 
restaurantului Athen&e Palace, cu 
prilejul prezenței in țara nopstră 
a acestui colectiv artistic.

La G.A.S. Drăgănești-Olt se 
efectuează prașilă ă treia la 

cultura porufftbului 
Foto : N. STELORIAN

In bibliotecă Foto: AGERPRES

SPORT.SPORT
Pregătiri în vederea campionatelor 

europene de caiac ’ 
în programul europe
nelor" figurează 9 
probe de caiac, 3 de 
canoe si 3 probe re
zervate fetelor Paralel 
cu „europenele" se
niorilor se dispută în
trecerile .Criteriului 
european* al juniori
lor.

La competiția de la 
Snagov si-au anunțat 
participarea peste 20 
de țări : UJLS.S.. Sue
dia. Danemarca. R. F. 
Germană. R. D. Ger
mană. Franța. R. S. 
Cehoslovacă. Italia si 
altele.

Sportivii români se 
numără printre prota
goniștii campionatelor. 
Cu ocazia mondialelor 
disputate în 1963 Ia 
Jaîce (Iugosiavial vis- 
lasii român; au cuce
rit 6 titluri de cam-

se va desfășura la bazinul 
reasca.

Fio-

canoe

consacrată dezbaterii

In prezent se fac in
tense pregătiri în ve
derea campionatelor 
europene de caiac-ca- 
noe, care, după cum 
se știe, se vor desfă
șura între 11 și 15 au
gust pe apele lacului 
Snagov, din apropie
rea Capitalei. Echipele 
de muncitori și teh
nicieni lucrează la rea- 
menajarea pistei de 
concurs și la construi
rea unui turn special 
de arbitraj. De aseme
nea, se vor construi 
tribune fixe în apă, 
montate pe piloni, pen
tru a se oferi condiții 
mai bune de vizibili
tate spectatorilor și 
s-au întins cabluri noi 
de balizare a pistei. 
Acum se lucrează la 
instalațiile necesare 
cronometrului electric.

pioni mondiali și 
ropeni și primul 
pe națiuni. Lotul echi
pei noastre pentru 
..europenele" de la 
Snagov numără 80 de 
selectionabili, în frun
te cu campionii mon
diali V. Nicoară, H. 
Ivanov, A. Vernescu 
si cunoscutii sportivi 
S. Ismailciuc, Al. Ia- 
covici, A. Sidorov, A. 
Igorov, Elena Lipalit 
etc.

înaintea acestei com
petiții ei își vor veri
fica posibilitățile cu 
ocazia campionatelor 
tării 10—11 iulie (Sna
gov) și prin participa
rea la o serie de con
cursuri internaționale 
programate în R. P. 
Polonă, R. D. Germa
nă, U.R.S.S. și Dane
marca.

eu- 
loc 1• As fă seară, 

in nocturnă, pe 
stadionul Repu
blicii din Capi
tală se desiășoa 
ră intilnirea in
ternațională de 
iotbal dintre for
mația bucureștea-
nă Steaua și echipa franceză Sfade 
Francois. Jocul începe la ora 20 
și are in deschidere, de la ora 18, 
meciul de fotbal juniori: selecțio
nata Capitalei 
Provinciei.

• Finalele cam
pionatelor repu
blicane de box se 
vor desiășura in 
cadrul a trei reu
niuni programate 
în zilele de 7, 8 
și 10 iulie pe 
ringul stadionu- 

din Capitală. Dintre

selecționata

PE SCURT» PE SCURT
• Intre 13 și 18 iulie in JL P. 

Polonă se va desfășura un tu.-r.eu 
internațional de tenis care va re
uni sportivi fruntași din t Uri. 
printre care R. P. Ungară, UJL8S.. 
R. P. Bulgaria. R. D. Germană. 
R. P. Română, R. S. Cehoatomot 
și R. P. Polonă. Lotul maghiar va 
avea în frunte pe cunoscutul cam
pion Istvan Guîyaj, iar cel sovietic 
pe Lihaciov.

• Incepînd de joi, timp de 3 
zile pe baza hipică din Calea Plev- 
rtei vor avea loc întrecerile pri
mei etape a campionatului repu
blican de călărie. In program fi
gurează Întreceri de dresaj șl ob-(Agerpres)ATANASIE TOMA

ztacoie. Probele au loc dimineața 
ce M ora 9 și după-amiază cu în
cepere de la ora 15.

• Amatorii jocului de polo pe 
•pâ vor putea urmări duminică de 
La ora 18JDO medul international 
4intre echipele ce tineret ale R.P. 
Rjmzr.e fi RD. Germane. Medul

Lc/ecnc neagră — film pentru 
•cran panoramic miează la Patria 
orele (9; 1130 14; ;6 30: 19;
21.30) . Fiul căpitanului Blood —
cinemascop, rulează Ia Republica 
(orele 9.45. 11.45 14. 16 45. 19,
21,15), Festival (orele 9; 11; 13;
15; 17; 19: 21). Excelsior (orele 8; 
10,15;
21.30) , 
tehnică, Grivita.
13,30; 15,45; 18; 20.151. completare 
Miniaturi in tehnică. Modern (ore
le 10; 12; 14; 16; 18; 20). Femeia 
necunoscută, rulează Ia Luceafă
rul (orele 8.30; 11; 1330; 18; 18,30; 
21). Winnelou — cinemascop ru
lează la Giule*ti (orele 15: 17,30; 
20, duminică ora 10). Feroviar 
(orele 9,30; 11,45: 14; 16.15. 1830; 
20,45), Floreasca (orele 10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Flamura (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18.15; 20,30). 
De doi bani violete, rulează la 
Capitol (orele 9,30; 11,45; 14: 16; 
18,45; 21), Tdmis (orele 930; 11,45; 
14; 16,30; 18,45: 21). Melodia,
(orele 9,45; 12; 14.15; 16.30; 18,45; 
21). Joe Limonada — cinemascop, 
rulează la Central. (orele 930; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45).

cinema- 
ambele serii rulează la 
(orele 10; 13; 1630; 20).

rulează
14;

pen-

1230. 14.45; 17; 19.15;
completare Miniaturi în 

(orele 9. 11.15:

Neamul Șoimăreștilor 
scop — 
Lumina
Can-Can — cinemascop, 
la București (orele 0; 11.30; 
16,30; 19; 21,30). Program 
tru copii, rulează la Doina (ora 10).

lul Republicii
campionii de anul trecut vor evo
lua C. Ciucă (muscă), N. Puiu (co
coș), I. Dinu (ușoară), C. Nicu- 
fescu (semimijlocie), 1. Olteanu 
(mijlocie mică) și 1. Monea (mij
locie). Ultimii doi vor participa la 
această edifie la categorii supe
rioare : mijlocie șl respectiv semi
grea. M. Cîrciumaru (semiușoară) 
și C. Buzuliuc (pană) au fost eli- 
minați in iazeie de zonă. Șt. Co
lan (semigrea) nu a participat. Iar 
Gh. Negrea (grea) a abandonat 
activitatea competițională.

în sala mică a Palatului R.P. 
Române a avut loc ieri ședin
ța plenară a Comitetului Uni
unii Ziariștilor consacrată dez
baterii proiectelor de Directi
ve ale celui de-al IV-lea Con
gres al partidului, la care a 
luat parte un mare număr de 
cadre din presă și edituri.

Au participat tovarășii 
Leonte Răutu, membru suple
ant al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.M.R., Sion Bu
jor, șeful secției Presă și Edi
turi a C.C. al P.M.R.

Lucrările plenarei au fost 
deschise de tov. Nestor Ignat, 
președintele Uniunii Ziariști
lor. Au luat cuvîntul tovarășii 
Dumitru Popescu, Teodor Ma
rinescu, Costin Murgescu, De- 
zideriu Szilagyi, Vasile Ceau- 
șu, Nicolae Moraru, George 
Ivașcu, Mihai Dumitriu, Sil
viu Brucan, Anghel Paraschiv, 
Anton Breitenhofer, Traian 
Șelmaru, Andrei Vela, Nestor 
Ignat.

Vorbitorii au exprimat pro
funda satisfacție și mîndria 
cu care ziariștii din țara noa
stră, alături de întregul popor, 
au primit istoricele documente 
ce vor fi supuse dezbaterii și 
aprobării Congresului al IV- 
lea al partidului. întemeiate 
pe forța științifică a politicii 
marxist-leniniste a partidului, 
pe capacitatea creatoare a po
porului român, proiectele de 
Directive ale celui de-al IV- 
lea Congres al P.M.R. — au 
spus vorbitorii — pornesc de la 
marile victorii dobîndite în 
construcția socialismului, sînt 
pătrunse de spirit realist, con- 
turînd clar imaginea înflori
toare a României de mîine. Ei 
au afirmat totala adeziune a 
ziariștilor la acest însuflețitor 
program de luptă, pentru a 
cărui înfăptuire își vor dărui 
toată pasiunea, energia și ca
pacitatea de muncă.

în dezbateri a fost sublinia
tă necesitatea ca presa să a- 
corde și de acum înainte o a- 
tenție deosebită problemelor 
economiei naționale, să-și spo
rească aportul la educarea 
socialistă a oamenilor muncii, 
la dezvoltarea științei, artei 
și culturii, la îmbunătățirea 
continuă a activității organe
lor economice și de stat, a or-

ganizațiilor de partid și a or
ganizațiilor de masă, la infor
marea operativă și multilate
rală a publicului cititor asu
pra problemelor interne și in
ternaționale. A fost relevată 
însemnătatea ridicării conti
nue a nivelului publicistic al 
ziarelor și revistelor, a strîn- 
gerii legăturilor cu cititorii, a 
pregătirii profesionale a zia
riștilor. Au fost formulate 
propuneri privind activitatea 
de viitor a Uniunii Ziariștilor.

în încheierea dezbaterilor a 
luat cuvîntul tovarășul Leonte 
Răutu.

Participanții la plenară au 
adresat Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Ro
mân, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, o telegramă în 
care, printre altele, se arată că, 
mobilizați de succesele dobîn- 
dite sub conducerea partidu
lui, de minunatele perspectiva 
ale progresului țării și bună
stării poporului, conștienți de 
importanța sarcinilor ce re
vin presei în lupta pentru în
făptuirea viitorului plan cin
cinal, ziariștii se angajează să 
depună eforturi susținute pen
tru îmbunătățirea continuă a 
muncii lor, pentru ridicarea 
nivelului de competență și a 
eficienței fiecărei publicații.

„Cheia de boltă a întregii 
activități a presei noastre, 
chezășia tuturor succeselor ei 
— se spune în telegramă — 
a fost și rămîne conducerea 
de către partid. Pătrunși de 
înalta răspundere politică ce 
ne este încredințată, vom do
vedi principialitate ideologi
că, intransigență partinică și 
combativitate constructivă în 
întreaga noastră activitate, 
așa cum ne învață și ne cere 
partidul.

Asigurăm Comitetul Central 
al Partidului că ziariștii din 
R. P. Română nu vor precu
peți nici un efort pentru a 
contribui la înfăptuirea sarci
nilor ce vor fi trasate de Con
gresul al IV-lea al P.M.R., 
pentru realizarea mărețului 
program care va ridica Ro
mânia pe noi culmi ale pro
gresului și civilizației".

(Agerpres)(Agerpres)

Regina cîntecelor, rulează la Union 
(orele 13,45; 16; 18,30; 21), Parisul 
vesel — călătorie imaginară — 
rulează la Timpuri Noi (orele 9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21). Ne asumăm 
lăspunderea, rulează la Cultural 
(orele 15,30; 18; 20,30). Hocheiștii 
— cinemascop, rulează la Victoria

(orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
Clntlnd in ploaie, rulează la Da
cia (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15
18,45; 21). Oliver Twist, rulează 
la Buzești (orele 14,30; 17; 19,30), 
Flacăra, (orele 15,30; 18; 20,30). 
Scaramouche — cinemascop, ru
lează la Crîngași (orele 16; 18,15; 
20,30). Bine ați venit — Baletul 
negru din Senegal, rulează la 
Cringasi de Ia 24 iunie (Orele 16; 
18.15; 20,30, duminica la 10,30), 
Rahova (orele 15, 17,30, 20), Cind 
Martin avea 14 ani, rulează la 
Cosmos, (orele 16, 18, 20), Nuntă 
cu peripeții — Noi și soarele ru
lează la Bucegi (orele 10; 12,30; 
15,30; 18; 20,30). Merii sălbatici, 
Dincolo de cercul polar, rulează 
la Unirea (orele 16; 18,15), Veselie 
la Acapulco — Artiști amatori, ru-

lează la Vltan (orele 16; 18,15), 
Fernand cow-boy — Comori de 
artă românească, rulează la Mio
rița (orele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45: 21), Lira (orele 15; 17,15; 
19,30). Cronica unui bufon ■— 
Pionieria rit. 3/1965, rulează la 
Munca, (orele 16; 18,15- 20,30). 
Casa Ricordi. rulează Ia Popular 
(orele 10,30; 16; 18,30; 21). Raby 
Matvas. rulează la Arta (orele 16; 
18,15;), Volga (orele 9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Gaudea- 
mus Igitur — Șapte secole mai txr- 
ziu, rulează Ia Moșilor, (orele 
15,30; 18). Spărgătorul — cinema
scop, rulează la Viitorul (orele 16; 
18,15; 20,30). lanoșik — cinemascop

(ambele serii), rulează la Colen- 
tina (orele 16; 19,30), Ferentari 
(orele 16; 19,30), Cronica unei 
crime — cinemascop. Colțul prie
teniei, rulează Ia Progresul (orele 
15,30; 18; 20,15). Asta-i tot ce 
intimplăt — Zilele Sighișoarei, 
lează la Drumul Sării, (orele 
18,15; 20,30), Pacea (orele 16; 
20). Atena circului, rulează 
Doina (11,30; 14,30-, 16,30;
20,30), Înfrățirea ' 
(orele 14; 16; 18; 20). Animalele 
— Petrică și încă cineva, 
la Cotroceni (orele 15; 17;
Bandiții din Orgosoîo — 
la Carpați (orele 10; 12; 
18; 20). •

Televiziune
MIERCURI 23 IUNIE

19,00 Jurnalul televiziunii 19,20 
Emisiune pentru copii : • Știți 
să desenați copii ? „Puiul" — 
povestire de Al. Brătescu-Voi- 
neșți. Desenează Iurie Darie. 
Povestiri din Rubovia : „Cavaler 
pentru o zi". 20,00 Orizont ’70. 
20,30 Film „Maria". 22,00 Poșta 
televiziunii. în încheiere : Bule
tin de știri. Buletin meteorologic.

s-d
TU*
16;
18; 
la 

18,30; 
între popoare

JOI 24 IUNIE

rulează 
19; 21). 
rulează 
14; 16;

19.00 Jurnalul televiziunii. 
19,20 Aventurile echipajului Val- 
Vîrtej : Oaspeți de pe altă pla
netă. 20,00 Revista spectacolelor. 
21,00 Atlas folcloric — Zona Ma- 
ramureș-Oâș-Lăpuș : „Zi bade 
cu cetera" -— program de cîntece 
și dansuri prezentate de Ansam
blul „Tulnicul" al Consiliului 
local al sindicatelor din Baia 
Mare. în încheiere : Buletin de 
știri, buletin meteorologic. ,

0 privire albastră peste zece șantiere
(Urmare din pag. I)

zeze un sistem original de deschidere-în- 
chidere a ochiurilor de fereastră, des
pre asta nici nu crede că merită să se 
pomenească, chit că revista „Știință și 
tehnică" a publicat totuși ceva. De o 
vreme a trecut la o acțiune dificilă, plină 
de răspundere: montarea cuptoarelor de 
topire în suspensie. Inchipuiți-vă niște 
matahale cilindrice în greutate de mai 
multe tone, trebuind să fie ridicate printr-un 
sistem de scripeți, bucată cu bucată, prop
tite, centrate, sudate, într-un spațiu nu 
prea generos, datorită pilonilor de beton 
— din scheletul halei. Trebuie să-ți pui în 
joc toată ingeniozitatea și energia în mun
ca asta; întrecerea în producție cere efort, 
un permanent efort. Aici, unde lucrul se 
încăpățînează să ridice zilnic noi dificul
tăți, Pop S. Ion și echipa pe care o con
duce reușesc să se mențină în frunte, cu o 
și mai mare perseverență, de doi ani în
coace. Beneficiarul acestei munci — Com- 
bintaul chimico-metalurgic — își trimite 
zilnic reprezentanți „cu ochi format" să 
urmărească mersul lucrărilor. E cazul 
maistrului topitor loan llieș, om tînăr, cu 
minte ascuțită și care vara trecută și-a 
făcut „specializarea" la Haryavalta, în 
Finlanda, el verifică lucrările constructo
rilor cu exigența celui ce știe că el însuși 
va pătimi în producție, mîine, din pricina 
unei dăunătoare îngăduințe la recepționa- 
re, azi. Dar dacă e într-adevăr în ordine, 
atunci aprindeți o țigară, lasă papurei no
durile — fi-i mulțumește, meștere, lui alde 
Pop 1

Așa și face.
Dar neted nu e totuși drumul construc

torului, nici scutit de erori. Omenește este

să greșești, omenește să-ți dai seama de 
greșeală și, cu un efort care o răscumpără, 
s-o îndrepți. Nici o căință n-are valoarea 
unei revizuiri hotărîte, întreprinse din mers, 
în timp util pentru ca eroarea să nu ia 
proporții.

Pentru mentorul Pop S. Ion între recu
noaștere și îndreptarea situației nu rămîne 
nici o fracțiune de timp.

Cazuri cu necazuri... Ca atunci cînd cu 
întîrzierea provocată macaralei Rapier.

Aveau o macara de mare productivitate 
în construcțiile industriale, cu un braț pre
lungit pînă la 50 m, aptă să ridice greutăți 
de nu știu cîte tone. Cu ea se lucra bine 
și repede; trebuia însă să se respecte pla
nificarea riguroasă a lucrului, căci depla
sările acestui utilaj de construcție vizau, 
la termene stabilite, numeroase șantiere 
din țară. Avuseseră macaraua la dispoziție 
14 zile, a cîte 24 de ore ; ceea ce ar fi un 
pleonasm grotesc dacă n-ar trebui subli
niat, iarăși, faptul că două echipe, lucrînd 
în două schimburi, au folosit cu maximum 
de intensitate mult solicitata Rapier.

Or, în ultima zi, în ultima seară, iată ce 
s-a întîmplat. Cînd în Cîrligul macaralei 
se legăna ultima formă metalică de insta
lat deasupra halei de topire, echipa a 
constatat că ultimul strip metalic de sus
ținere nu corespundea desenului: avea 
7 500 mm lungime în loc de 6 500 mm, 
presupunînd că s-ar fi putut monta, fer
ma ar fi stat într-o rină. Și asta la ultimul 
stîlp I Înecul la mal... /

In seara aceea vor fi sughițat cam des 
cei de la Bocșa, furnizorii de stîlpi, pome
niți în termeni cam ireverențioși, aici la 
Baia Mare. Dar asta e altă poveste. La ce 
să-ți folosească cuvintele tari, cînd maca
raua, mîine, duminică, trebuie să se afle

deja în drum spre Oradea, la uzina de 
alumină, iar de acolo e așteptată tocmai 
la Combinatul Brazi ? Și noi, aici, de ce 
am fost gură-cască ? Dacă măsurăm la 
timp... Inghițindu-și furia, Pop și-a strins 
rapid oamenii, le-a spus două cuvinte și 
sus, la cota 27, a început imediat autocri
tica. Adică : demontarea stîlpului, cobo- 
rîrea, secționarea, din nou ridicarea maca
ralei, din nou montare, fixarea fermei prin 
tmbulonare și sudură... Era ora 20. Multe 
bilete de cinema s-au vestejit, inutile, în 
buzunarele hainelor bune, multe sticle de 
bere au rămas cu capacele nedesfăcute, pe 
ringurile de dans au lipsit niște pași de 
tineri etc. Dar a doua zi Rapier-ul pleca 
totuși spre rosturile sale constructoare, cu 
o minimă întîrziere. Care, așa minimă cum 
era tot îl nuri ustură pe Pop S. Ion, omul 
trecut prin cele (deocamdată) zece șan
tiere...

Totuși, neglijența de la Bocșa a fost răs
cumpărată la Baia Mare, ca să nu sufere 
Oradea și Brazii.

Sentimentul răspunderii a devenit de 
mult o constantă pentru universul lăuntric 
al mentorului. In 1956, într-o bri
gadă cu 120 de membri, i s-a dat pen
tru prima dată să răspundă de activitatea 
a 10 oameni la un punct de lucru. Atunci 
a simțit acut că a răspunde înseamnă, 
înainte de orice, a cunoaște. Punct de lu
cru, spun ? se poate, dar asta pe un șan
tier de 240000 km2 — Republica Populară 
Română. In schițe de plan, în calcul de 
indici, arunca priviri albastre, flămînde; 
a început să-și cumpere anumite cărți, a 
învățat alfabetul desenelor tehnice, s-a 
deprins să vină, în ore libere, să urmă
rească manevrarea unor utilaje de șantier 
cu care meseria lui e abia tangentă. S-a

înscris la școală fără frecvență „deși acuși 
mi ajunge din urmă fiu-meu”. Nu crea 
să rămînă cu cit știe. Să vrea fi n-ar pu
tea — nu-l lasă șantierul.

Încă un singur cuvînt, despre neprevă
zut.

Viața are întorsăturile ei nebănuite, nu-i 
așa, nimeni n-o poate învinovăți pentru 
asta. Pleacă omul în dimineața zdei de 7 
martie 1965 cu soția, să-și facă datoria 
cetățenească de alegători, dar pe drum fe
meia e cuprinsă de durerile facerii și, în 
loc să ajungă la secția de votare, ajunge la 
maternitate : bun — venit pe lume, Vero- 
nică I. Pop! își sună florile fragedele petale. 
Altă dată (și asta se întîmplă des) în întu
nericul cinematografului, în timpul jurna
lului de actualități, un om tresare : uite, o 
scenă de muncă de la laminorul din Ro

man ! Sau de la Uzinele sodice Govora! 
Sau de la Combinatul din Suceava ! Opera- 
torule, n-ai putea opri proiecția pe imaginea 
asta ? Aș vrea să mă uit puțin la halele a- 
cestea, pentru că eu, cum să-ți explic, le 
cam cunosc și, să rămînă între noi — le 
cam iubesc, da și încheieturile lor de oțel, 
vertebrele lor ascunse, eu le văd prin zi
duri așa cum la radiografie vede medicul 
oasele în trupul viu...

Dar operatorul nu ascultă rugămintea 
mută, pelicula fuge mai departe, se face 
lumină, apoi începe filmul artistic iar Pop 
e mort după filme; le urmărește încordat, 
ai zice că nimic nu mai există pentru el 
decît floreta lui Scaramouche. Cînd colo, 
întimplarea, întîlnirea neprevăzută cu tre
cutul său de constructor îl aruncă imediat 
cu nerăbdare, în calea zilei de mîine. Cum

Uvertură la prima tonă
(Urmare din pag. I)

fiecare fază de montaj. In ajutorul lui a venit inginerul Constantin 
lonescu, care a conceput și realizat o macara adaptată condițiilor 

specifice de lucru la montajul electrofiltrelor. In acest fel, monta
jul a fost asigurat în termenul stabilit.

Omul cu cele mai multe inițiative rămîne totuși tînărul inginei 
Marcel Borcan. Trebuiau glisate silozurile de ciment. Lucrare deo
sebit de complexă. Nicăieri nu se mai executaseră pînă atunci prin 
glisare silozuri de o asemenea înălțime și de o asemenea capaci
tate. Tînărul inginer căruia i s-a încredințat execuția silozurilor a 
condus lucrările cu toată priceperea, găsind de fiecare dată soluția 
cea mai bună, durata de execuție s-a redus cu 30 de zile, iar ca
litatea a fost ireproșabilă. In același timp, la celălalt capăt al șan
tierului, se executau silozurile de făină. Cînd acestea aii fost ridi
cate la înălțimea de circa 20 de m s-a constatat o deviere față de 
axa verticală. Lucrările au fost oprite. Punerea în funcțiune era 
periclitată. Trebuia găsită o noua soluție pentru continuarea con
strucției. Soluția a fost găsită: cămășuirea interioară a silozurilor. 
Dar cine avea curajul să-și asume răspunderea de a executa lu
crarea ? Acesta a fost tot Marcel Borcan. Și reușita a fost deplină. 
Ca șl la morile de ciment, care aveau la un moment dat o întîrziere

se termină spectacolul, montorul nu se 
poate stăpîni să nu vină pe șantierul Com
binatului chimico metalurgic. Poate e to
tuși ceva de făcut aici și azi, duminică 
după amiază ? Ce anume ? Știu eu ? Ceva. 
O vertebră în scheletul metalic al colosu
lui. Doi metri de peliculă într-un viitor 
jurnal de actualitate.

Și apoi — cu bine, Baia Mare. Spre șan
tierul numărul 11.

P.S. De la redacție, am luat legătura 
telefonică cu Baia Mare. Se confirma că 
ședința a avut într-adevăr loc. In unanimi
tate, constructorii comuniști de la ICM 
l-au primit pe Pop S. Ion în rîndurile par
tidului.

de ciment
de patru luni, ca și la toate lucrările de care a răspuns inginerul 
Borcan.

Am vorbit despre cîțiva din oamenii care au apropiat atît de 
repede clipa punerii în funcțiune a primei linii tehnologice. Vor
bind despre ei, am vorbit de fapt despre sutele de constructori, care 

lucrează aici și ale căror fapte au apropiat tot mai mult momcatul 
cînd spre șantierele patriei vor porni de aici primele tone de cimerțt- 
Nu este departe ziua cînd cele 12 guri de însăcuire ale mașinii 
carusel vor arunca pe benzile de transport unul după altul saci: 
de ciment. Intr-un minut 16. Intr-o oră — circa 1 000. Chiar șt 
numai aceste cifre sînt concludente pentru a arăta nivelul tehnic 
al acestei fabrici, aproape în întregime automatizată. Soluția con
structivă concepută de proiectanții Institutului de proiectări con
strucții și materiale de construcții (I.P.C.M.C.) întrunește parametrfi 
tehnico-economici ai celor mai modeme fabrici de ciment existen
te în lume. Productivitatea muncii, la atingerea capacității din 
proiect, va fi dublă față de cea realizată astăzi în fabricile de ci
ment Bicaz și Medgidia. Prețul de cost al cimentului pa fi, de ase
menea, cu 20 la sută mai ieftin decât în fabricile actuale.

Fabrica de ciment Tg. Jiu își anunță deocamdată existența în 
cifre. Dar nu este departe ziua cînd „cartea ra de i/jiltă" ea pomi 
spre marile șantiere de construcție ale patriei.
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■area îmbunătățiri produse
lor ei

5i. in sfirșit. in încheiere ci
teva cuvinte despre motoa
rele folosite de noi. La conca- 
sorul mobil cu trior, pe pneuri, 
ar fi necesar un motor de 30 
CP. Noi folosim motoare D-108 
de 45 CP intrucil mai mici 
(pine ,’c 30 CP) nu găsim. Dacă 
ne gindim la supradimensio
nare. la efectele negative de 
tracțiune, la consumul de corn- 
bustibil etc, vedem intr-adevăr 
că aici este vorba de o soluție 
neeconomică. Sau un alt caz.

Nu de mult noi am dorit să 
asimilăm un rulou compresor 
vibrator. Acest rulou este de 3 
tone și are putere de compac
tare cit unul obișnuit cu greu
tatea de 15 tone. Adică o so
luție la nivelul ultimelor cuce

riri tehnice. Pentru acest utilaj 
avem nevoie de un motor cu 
putere de circa 25 CP și cum 
nu există, deocamdată am ră
mas numai cu proiectul. Ce efi
cientă are, in acest caz, efor
tul proiectanților ? Este nece
sară, după părerea mea, lărgi
rea grabnică a sortimentului de 
motoare pe puteri. Să existe 
motoare de 20, de 25, de 30 șt 
așa pină la 45 CP.

Cele citeva probleme ridicole 
aici nu epuizează tot capitolul. 
Sint insă lucruri, socotesc 
importante, de rezolvarea că
rora depinde in mare măsură 
ca și produsele uzinei noastre 
să atingă valori calitative mai 
înalte și un preț de cost cit 
mai redus.

GH. MUNTEAN U 
ing. șef concepție, 

Uzina de utilaj greu 
„Progresul" -Brăila
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LARGĂ APLICABILITATE PRODUSELOR SINTETICE

• In construcția<>

NAVELOR...
în ultimii ani, produsele sintetice și-au găsit 

6 largă întrebuințare in construcția de r.a-. e 
ducind la economisirea unor importante canti
tăți de metal, la creșterea gradului de confort, 
la creșterea productivității muncii, la cb;_-.-:- 
rea unor produse de un nivel tehnic mai inalL 
cu o comportare bună în exploatare. Sint ne
numărate reperele pe care le folosim din mase 
plastice și care au înlocuit ideal metalul. Mă 
voi opri doar la cîteva dintre cele mai impor
tante, cu o eficiență economică mai mare.

Pînă acum cîtva timp, noi am folosit pentru 
protecția anticorozivă a axului portelice. ca 
înlocuitor al alamei, rășina epoxidică. Ce a- 
vantaje prezintă acest lucru ? E suficient să 
arătăm că 6 kg de rășină epoxidică, împreună 
cu 8,75 m p țesături din sticlă care costă în 
jur de 500 lei înlocuiau bronz în valoare de 
peste 44 500 lei. Dar nu numai atît. Manopera 
a fost redusă, productivitatea muncii crescînd 
la această operație cu cca 330 la sută. In pre
zent, acest procedeu este înlocuit prin folosirea 
cauciucului, noul material fiind și mai ieftin 
decît rășina epoxidică.

Exemplul de mai sus nu este unicul. Pentru 
izolația termică și fonică a cabinelor, foloseam 
în locul plutei ampora (aminoplast poros) foar
te ușor, dar care prezenta o rezistență slabă la 
apăsare și căreia trebuia să-i facem în preala
bil un tratament special pentru hidrofugare. 
înlocuirea amporei cu noul produs al Combi
natului de cauciuc sintetic din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — polistirenul expandat igni
fugat — a dus la înlăturarea operației de hi
drofugare iar caracteristicile mecanice sînt 
mult superioare.

Tot în ultimul timp am început să folosim 
pe scară largă și vopselele pe bază de alchidal 
pentru vopsirea agregatelor din compartimen
tul mașinii, ele fiind rezistente simultan la 
temperatură, uleiuri și alți agenți, prezentînd 
o mare durabilitate și o uscare rapidă. De ase
menea, folosim vopselele antiderapante și, în 
același timp, anticorozive, pentru vopsirea 
punților externe neacoperite cu lemn.

Folosim în prezent, la construcția navelor, 
peste 50 de repere din materiale plastice. în 
anul trecut, de exemplu, s-au realizat econo
mii de 6 tone metale neferoase prin înlocuirea 
lor cu mase plastice, a crescut productivitatea 
muncii, gradul de confort cît și calitatea nave
lor construite.

Sarcinile ce reies din proiectul de Directive 
ale Congresului al IV-lea al P.M.R. privind 
construcția cargoului mineralier de 10 200/ 
12 500 tdw, cît și Creșterea capacității flotei 
maritime cu cca. 420 000 tone sînt sarcini care 
ne revin și nouă. O dată cu rezolvarea aces
tora, vom căuta și noi soluții pentru folosirea 
pe scară și mai largă a maselor plastice. Așa, 
de exemplu, noi ne-am propus să înlocuim 
punțile din lemn, înlocuindu-le cu material 
denumit „sentex" — o pastă de acoperit prin 
întindere la grosimea dorită fiind în același 
timp antiderapantă și izolantă. Pentru o și mai 
bună izolație termică și fonică, vom aplica la 
polistirenul expandat, rășini poliuretănice. In
tenționăm, de asemenea, să folosim tuburi de

ta’, plastic la ăoo-1 ceăor de rupru. Evi- 
destai de =5*r*_ în:;~rpc-ten insă • o aene ide 
greutăți dm partea mtreprmdenioe- care ne h- 
vrează aceste -Batertate săxtetice. iată doar 
citeva din aceste nea;tmsimi;

• Plăcile meianHaate ae sânt Bvraie de că
tre CIL Pipera ia peste 2*—25 de sortări de 
diverse desene și catari care mită marmora, 
faianța, furmrui de buc. de paltin etc. Se in- 
timplă insă ea melamină să exfolieze (desprin
derea pojghiței plastice in special de pe mar
gini). Melamină albă prezintă uneori pete sau 
le capătă peste un timp, se deformează ușor 
după montare (nu sint suficient echilibrate din 
punct de vedere al umidității), suportul plăcii 
de melamină nu are grosimea uniformi și. in 
sfirșit. nu se produc toate sorturile necesare 
(culori uni in afară de culoarea albă).

O Polistirenul ignifugat pe care ni-1 livrează 
Combinatul de cauciuc sintetic și produse pe
trochimice din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
nu este totdeauna de bună calitate. Se intim- 
plă să primim polistiren eu expandare neuni
formă și cu un grad de absorbție al apei foar
te ridicat.

o De multe ori ni se intimplă să primim 
covorul PVC de la Fabrica chimică Timișoara 
cu ștampila de calitatea I și in realitate el să 
prezinte ciupituri, discontinuități de peliculă 
sau să-și piardă ușor culoarea. In această si
tuație, intenționăm să achiziționăm covor PVC 
fabricat la Iași care este de o calitate mult mai 
bună.

în multe din problemele ce s-au ivit privind 
utilizarea maselor plastice am colaborat foarte 
mult cu Laboratorul central pentru cercetări 
lacuri și cerneluri din Capitală — în toate pro
blemele folosirii lacurilor și vopselelor, cu 
ICECHIM București — în problemele de mase 
plastice și în special în problema polistirenuluL 

Mai puțin sau aproape de loc nu am colabo
rat cu Institutul politehnic din Galați, care nu 
dispune de specialiști în domeniul maselor 
plastice cu toate că, după părerea mea, proble
ma saturării și amenajării navelor moderne nu 
ar trebui scăpată din vedere de către catedrele 
de specialitate de aici, cunoașterea modului de 
prelucrare și de aplicare al înlocuitorilor sin
tetici fiind de-acum o problemă pe care viito
rul inginer de nave trebuie s-o cunoască 
perfect.

Sperăm că dacă uzinele mai sus amintite vor 
ține cont de sesizările noastre și ne vor ajuta 
mai mult, vom rezolva și noi cu mai multă 
competență sarcinile ce ne revin în îndepli
nirea sarcinilor de plan sporite care ne stau în 
față în viitorul cincinal. Posibilități sînt nenu
mărate, și acestea trebuie folosite din plin 
pentru promovarea cu mai mult curaj a chi
mizării, o condiție de bază a progresului tehnic.

Ing. PETRE BALĂCEANU 
tehnolog șef, Șantierul naval-Galați

'.c Albe !j..2 rez.-r.ea Hunedoara, se află in construcție o nouă fabrică de produse refractare pentru industria siderurgi
că. în rc:oc-a::e: un aspect ai cuptoarelor rotative ale liniei de șamotă dată de curind în folosință

Foto : AGERPRES

...Șl A MAȘINILOR TEXTILE
Mașinile textile, care se con

struiesc la Uzina „Unirea1- din 
Cluj, oferă constructorilor nu
meroase posibilități de apli
care a materialelor plastice. 
Și-au găsit, in acest domeniu, 
o largă aplicare atit materia
lele termorigide (bachelita, po- 
liesterii etc.), cit și materialele 
terrr.opiastice (poliamidele. po- 
lietilenele, policlorura de vi
nii etc.).

Experiența ne-a demonstrat 
că aceste piese au o rezisten
ță mecanică destul de ridica
tă puțind înlocui cu succes 
metalele ; se prelucrează ușor, 
oferă posibilitatea reducerii 
greutății mașinilor. în sfirșit, 
sînt mai ieftine, piesele pot fi 
obținute, cu manoperă redusă, 
în forme cît mai complexe. în 
ultimii ani. la noi, a sporit 
considerabil gama sortimente
lor din mase plastice.

Numărul reperelor din ma
terial plastic folosite anul a- 
cesta în uzina noastră a ajuns 
la 185 (din polistiren antișoc, 
din relon, din polietilenă, din

PVC dur și plastifiat etc.), în- 
sumînd un total de peste 
200 000 de piese anual. Ce a în
semnat acest lucru pentru uzi
na noastră ? Pentru a răspun
de la această întrebare e sufi
cient să amintim că anul tre
cut s-a folosit de 18 ori mai 
multă masă plastică și s-a în
locuit de 20 de ori mai mult 
metal decît în 1960. în acest 
an s-au utilizat 18 tone masă 
plastică în locul a 82,5 tone de 
metal. Tot anul trecut tonajul 
total al mașinilor produse a 
fost redus prin folosirea unor 
repere din masă plastică cu 
5,4 la sută.

Prevederile proiectului de 
Directive, privind dezvoltarea 
industriei în viitorul cincinal, 
constituie pentru noi un nou 
imbold și o chemare in același 
timp în lărgirea gamei repe
relor de masă plastică, pentru 
a realiza economii de metal cit 
mai însemnate și a reduce 
continuu prețul de cost.

Rezultatele obținute pînă a- 
oum demonstrează că tn ceia

mai multe cazuri am găsit so
luțiile cele mai potrivite pen
tru folosirea înlocuitorilor. Nu 
întotdeauna însă soluțiile a- 
doptate ne-au condus la rezul
tatele scontate, aceasta și din 
lipsă de practică dar și din 
lipsa unui material documen
tar adecvat. Ne aflăm în fața 
unei noi etape care trebuie să 
aibă la bază serioase cercetări. 
Oamenii de știință ne pot a- 
juta în această direcție mai 
mult. Primii pași au fost fă- 
cilți. Am încheiat o conven
ție tehnico-științifică cu Insti
tutul politehnic din Timișoara 
pentru cercetarea comportării 
roților dințate din poliamiaă.

Dezvoltarea în continuare a 
aplicării maselor plastice în 
construcția de mașini, pentru 
care, așa cum se subliniază în 
Directive se va asigura o gamă 
largă de sortimente, presupune 
și crearea de capacități în scu- 
leriile uzinelor și dotarea cu 
utilaje adecvate pentru exe
cuția matrițelor. De acețg 
consider ca tn cadrul Minis

terului Industriei Construc
țiilor de Mașini să se creeze 
capacități pentru experimen
tarea matrițelor și realizarea 
seriilor de piese din masă 
plastică, necesare construcții
lor de mașini.

Mai sînt cîteva lucruri care 
merită o atenție deosebită din 
partea cercetătorilor. Din po
listiren șoc se obțin piese cu 
suprafețe excelente, care se 
injectează foarte bine, dar a- 
ceste piese prin frecare cu fi
bra textilă se electrizează. 
Sîntem interesați să obținem 
piese din polistiren șoc cu a- 
daosuri de substanțe antista- 
tice pentru a înlătura neajun
sul de care vorbeam mai sus. 
Un material valoros îl consti
tuie poliamidele cu adaos de 
grafit și bisulfură de molibden 
pentru lagărele autolubrifian- 
te. Ar fi bine și posibil să se 
producă și la noi așa ceva.

Ing DUMITRU MARFIEVICI 
constructor-șef la Uzina 

„Unirea" Cluj

Din proiectul de Directive ale 
Congresului al IV-lea al partidu
lui, cu privire la dezvoltarea e- 
conomiei naționale în anii 1966— 
1970, rezultă sarcini importante 
și pentru uzina noastră. Alimen
tarea cu apă industrială și vehi
cularea fluidelor la noile fabrici, 
mine și șantiere, irigarea unei 
suprafețe de circa 400 000 ha, a- 
sigurarea cu apă a celor oiroa 
300 000 de apartamente ce se vor 
construi în viitorul cincinal, ne
cesită oantități însemnate de 
pompe, cu randamente ridicate și 
de calitate bună, adecvate desti
nației lor.

Pentru a face față acestor sar
cini importante, (producția de 
pompe în viitorul cincinal va 
crește de ciroa 2 ori) va trebui 
să asimilăm noi tipuri de pompe 
speciale. Multe din ele vor tre
bui să fie anticorosive, refracta
re, cu rezistență la șocuri etc.

; Realizările de pînă acum ne în
dreptățesc să privim cu încrede
re sarcinile care ne revin. In 
prezent sînt în curs de asimilare 
familii de pompe pentru indusa 
tria chimică, petrolieră, industria 
materialelor de oonstrucții, indu
stria minieră și familii de pompe, 
de vid care din punct de vedere 
al performanțelor tehnice și al 
greutății specifice sînt la nivelul 
tehnic al produselor similare de 
pe piața mondială. Fazele de asi
milare sînt pregătite cu grijă prin 
colaborarea proiectanților cu teh
nologii și cu executanții. In 
cursul executării și omologării 
prototipului și a lotului de serie 
zero se îmbunătățește construcția 
și se stabilesc procedeele tehno
logice cele mai eficiente. Con-, 
diții favorabile au fost create 
prin amenajarea unui atelier de 
prototipuri. In prezent, s-a dat 
parțial în funcțiune și un nou 
stand de probe, cel vechi rămi- 
nînd pentru cercetări tehnico- 
științifice.

Asimilarea pompelor speciale, 
îndeosebi a celor pentru indus
triile chimică, petrolieră, minieră 
și materiale de construcții, sar
cina pe care colectivul nostru o 
are de rezolvat în lumina do
cumentelor de partid, impun, 
probleme deosebite și tehnologiei 
de prelucrare, datorită faptului 
că la construcția acestora se fo
losesc materiale inoxidabile, anti
corosive, refractare, care se aș- 
chiază greu, iar unele din ele 
nici nu se pot așchia. Multe 
dintre acestea își găsesc rezolva
rea numai printr-o strînsă cola
borare între proiectant și tehno
logul de produs. De aceea, con
sider, că este necesar ca încă 
din faza de proiectare a proto
tipului, proiectantul să se consul
te cu tehnologul de produs, pen
tru a găsi cele mai bune soluții 
de execuție. Tehnologul va pu
tea în felul acesta să conceapă 
dispozitive corespunzătoare pen
tru executarea pieselor și opera
țiilor de calitate foarte bună.

Pentru a asigura condiții cil 
mai bune de asimilare a produ
selor ce vor intra în fabricație, 
consider ca absolut necesară pre
zența proiectantului la fazele mai 
importante de execuție ale seriei 
zero, tehnologul împreună cu 
proiectantul să organizeze de
monstrarea tehnologiei de fabri
cație, ia care să fie prezenț. mai
ștri, șefi de brigadă, controlori 
tehnici și dispeceri, care vor par
ticipa la realizarea produsului a- 
similat.

In acest fel se va scurta 
foarte mult timpul de asimilare 
al unui nou produs, creindu-se 
astfel pretoizele pentru obținerea 
unei eficiente maxime în produc
ție.

Ing. N. POPESCU 
tehnolog-șef 

Uzina de pompe București
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PE SCURT
• După cum anunță agenția 

TASS, la 22 iunie, Leonid Brejnev, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
și Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
l-au primit pe Mohammed Ben Ya- 
hia, reprezentantul special al Al
geriei, sosit în U.R.S.S. luni 21 iu
nie, din însărcinarea Consiliului 
revoluționar al Republicii Algeri
ene Democratice și Populare.

In timpul convorbirii ce a avut 
loc au fost abordate probleme in- 
teresînd cele două țări.

La convorbire a asistat Andrei
Gromîko, ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S.

din viata 
tineretului 

lumii

ANGLIA — Aspect de la o demonstrație a tineretului londonez 
Împotriva politicii SU.A. in Vietnam

Export de... Ku-Klux-Klan

Un interviu al ministrului
de externe algerian

ALGER 22 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat corespon
dentului radio televiziunii france
ze, A. Bouteflika. ministrul aface
rilor externe algerian. s-a referit 
la viitoarele relații franco-algeri- 
ene, subliniind că „colaborarea 
cu Franța este un principiu fun
damental al politicii noastre exter
ne". Răspunzind la o întrebare 
privitoare la apropiata conferință 
afro-asiatică. Bouteflia a răs
puns: „Cea mai importantă con
ferință a „knnri a treia" se va 

I ține la Alger, ața cum s-a prevă
zut". In continuare, el a făcut 

I cunoscut că la 20 iunie a avut 
loc o ședință extraordinară a Co
mitetului de pregătire, la nivelul 
ambasadorilor, care a hotărit 
să-și continue lccrările și să a- 
sigure convocarea conferințe’.

Agenția „Algerie Presse Ser
vice" a anunțat că mai multi tri
miși algerieni au părăsit luni ca
pitala pentru a remite mesaje 
diferiților șefi de state afro- 

asiatxce reprezentate la Conferința

primitor miniștri ai Common- 
vcealth-ului de la Londra.

In capitala algeriană an în
ceput să sosească delegații pentru 
a participa la reuniunea prelimi
nară a miniștrilor afacerilor ex
terne ai țărilor afro-asiatice, care 
urmează să se întrunească la 24 
iunie, in vederea pregătirii la ni
vel înalt a Confor.nței țărilor din 
Asia și Africa. Pînă in prezent 
an sosit delegațiile R. P. Chineze, 
Indiei- R. P. Mongole. R. D. Viet
nam. Indoneziei. Somaliei. Ira
kului. Libiei și altele.

In aceeași zi, ministrul afaceri
lor externe al Algeriei. Bcutefli- 
ka. a plecat spre Cairo, unde va 
prezenta un mesaj președintelui 
Nasser. din partea Consiliului 
Revoluționar. înainte de plecare, 
el a declarat că va discuta cu 
autorități le R_AU. unele chesti
uni privind acțiunile comune ale 
celor două țări la conferința afro- 
asăatkâ. precum și o serie de pro
bleme privind lumea arabă.

• Colonelul Houari Boumedienne 
l-a primit pe Tseng Tao, ambasa
dorul Republicii Populare Chineze 
In Algeria, la cererea acestuia. In 
cursul Întrevederii a avui Ioc o 
convorbire prietenească. Agenția 
China Xcuă relatează că. din în
sărcinarea guvernului chinez, am
basadorul a transmis sprijinul gu
vernului său pentru Consiliul Re
voluției.

• Agenția V.NA. anunță că 
la 21 iunie avioane americane 
au pătruns cin nou în spațiul a- 
erian al R. D. Vietnam, unde an 
bombardat și mitraliat in mai 
multe rînduri centre populate 
din provinciile Ha Tinh și Ninh 
Binh. orașul Moc Chau și insu
lele Hon Ngu și Hon Mat, pre
cum și insula Con Co, situată in 
partea de nord a zonei demilita
rizate. Potrivit primelor rapoarte, 
unități ale armatei R. D. Viet
nam an dooorit 2 avioane ame
ricane și an avariat altele.

• In cadrul vizitei sale la 
Sverdlovsk. Iosip Broz Tito, pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, se
cretar general al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia. însoțit de 
A. P. Kirilenko, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C.U.S., priro- 
vicepreședinte al Biroului CC 
al P.C.U.S. pentru R.S.F.S.R., a 
fost oaspetele muncitorilor de 
la uzina „Uralmașzavod".

Dezbatere la Universitatea

Demonstrațiile 

studențești 
de la Tokio și Seul

£tsusaburo Shiina, minis
trul afacerilor externe 
japonez, și Lee Dong, 

ministrul de externe al Coreei 
de sud, au semnat marți în 
prezența primului ministru al 
Japoniei, Eisaku Sato, trata
tul privind stabilirea relațiilor 
diplomatice dintre cele două 
țări. Semnarea acestui act 
reprezintă încheierea unor 
tratative sinuoase desfășurate 
de-a lungul a 14 ani între Ja
ponia și Coreea de sud, în ve
derea „normalizării" relațiilor 
dintre ele. Tratativele au în- 
tîmpinat însă o puternică opo
ziție din partea unor largi 
cercuri democratice din cele 
două țări. In capitala Japo
niei, chiar în timpul semnării 
tratatului, mii de studenți au 
participat la manifestații de 
protest. In ciuda puternicelor 
cordoane organizate de poli
ție, adunările studenților nu 
au putut fi împiedicate. Agen
ția France Presse relata că în 
urma ciocnirilor intervenite 
între polițiști înarmați cu 
bastoane de cauciuc și miile 
de studenți, , s-au înregistrat 
aproximativ 120 de răniți. 
Numeroși studenți au fost 
arestați. Agențiile de presă 
au făcut cunoscut, de aseme
nea, că și în capitala Coreei 
de sud s-au desfășurat de
monstrații împotriva semnării 
tratatului. Agenția A. P., în 
corespondența sa de la 
Seul, scria că 8 000 de stu
denți au ieșit în stradă unde, 
de asemenea, au avut loc pu
ternice ciocniri cu forțele po
lițienești. Numărul total al 
celor arestați este de peste 
900. Zeci de tineri au fost 
grav răniți. In mai multe co
legii din Coreea de sud, apro
ximativ 700 de studenți au 
continuat greva foamei mani- 
festîndu-și astfel protestul 
față de tratatul de „normali
zare" a relațiilor japono-sud- 
coreene.

Restabilirea relațiilor diplo
matice și rezolvarea celorlalte 
probleme rămase în suspensie 
încă din anul 1910 între Japo
nia și Coreea de sud au fost 
larg comentate de presa ja
poneză. „Timp de 14 ani, Ja
ponia și Coreea de sud, scria 
ziarul „Yomiuri", n-au putut 
ajunge la un acord. Fiecare 
parte s-a străduit să obțină 
cit mai multe foloase. Dar, 
în ultimele șase luni după 
repetatele călătorii făcute în 
S.U.A. de reprezentanții Ja
poniei și cei ai Coreei de sud, 
guvernele celor două țări au 
adoptat un ton mai conciliant, 
iar tratativele au început să 
înainteze vertiginos. Toate a- 
cestea dovedesc interesul ma
xim al S.U.A. față de o apro
piere între aceste țări". Ace
lași ziar remarcă că apropie
rea „nu se limitează la cadrul 
economic, așa cum încearcă 
să afirme conducătorii celor 
două țări". „Năzuința S.U.A. 
de a apropia cit mai curînd 
posibil Japonia de Coreea de 
sud, scrie revista „Sakei" a 
devenit deosebit de evidentă 
mai ales după înrăutățirea si
tuației din Vietnamul de sud". 
Partidul socialist japonez în 
repetate rînduri și-a manifes
tat opoziția sa în legătură cu 
restabilirea relațiilor dintre 
cele două țări în termenii do
riți sau realizați prin compro
misul între guvernele din To
kio și Seul.

oliția londoneză, la 
cererea fostului mi
nistru al afacerilor 
externe al Marii 
Britanii, Patrick 
Gordon Walker, a 
postat o gardă în 
fața clădirii aces
tuia.

Care a fost motivul unei ase
menea măsuri ?

Ex-ministrul a primit în numai 
dteva zile, mai multe telefoane 
de la persoane anonime prin care 
era avertizat că în fața imobilu
lui său va fi ridicată o cruce de 
foc, binecunoscutul însemn al 
organizației rasiste Eu-Elux-Elan. 
La al șaptelea telefon anonim 
AValker s-a adresat poliției care a 
hotărit supravegherea îndeaproa
pe a locuinței sale. Știrile publi
cate de presa engleză privind in
tensificarea activității organizații
lor rasiste de tip nazist pe terito
riul Marii Britanii fac ca aver
tismentele telefonice primite de 
Walker să fie privite cu seriozi
tate.

Cu numai cîteva zile în urmă 
aderenții britanici ai Ku-Elux- 
Elanului au întreprins o acțiune 
remarcată de ziarele din capitala 
britanică. Membrii acestei orga
nizații au plasat o cruce în flă
cări în fața intrării unei case din 
cartierul londonez Plaistovv. Casa 
era ocupată de o familie de pa
kistanezi. Crucea, care era îmbi
bată cu benzină, a provocat un 
incendiu care a fost stins datorită
intervenției rapide a echipelor de
pompieri.

în cursul ultimelor două săptă-

mini, numeroase atentate de a- 
celași gen au fost organizate îm
potriva imigranților de culoare 
aflați în Marea Britanie, în spe
cial împotriva celor din regiunea 
industrială din centrul țării și a 
Londrei. In mai multe orașe, 
printre care Londra ți Birmin
gham, au luat ființă noi organiza
ții ale Elanului. Membrii săi sint 
recrutați din rîndurile celor caro 
sprijină mișcările naziste din Ma
rea Britanie. Știrea potrivit căre
ia „marele mag imperial" al Eu- 
Klux-Elan-ului american. Robert 
Shelton intenționa să vină în An
glia pentru a se întâlni cu mem
brii Elanului din această țară a 
stîmit îngrijorarea opiniei publi
ce britanice.

Teama ca vizita Iui Shelton în 
Marea Britanie să nu ducă la în
tărirea atacurilor Eu-Klux-Klan- 
ului împotriva locuitorilor de cu
loare intr-un moment când guver
nul laburist încearcă soluționa
rea problemei privind imigrarea 
populației din țările Common- 
wealth-ului în Marea Britanie a 
determinat pe ministrul de inter
ne Frank Sosltice să dedare în 
parlament că „membrii activi ai 
organizației rasiste americane 
Eu-Elux-Elan nu vor obține viza 
pentru intrarea în Anglia".

Observatorii prezenți la Lon
dra văd în măsurile anunțate de 
guvernul laburist și o încercare a 
acestuia de a liniști unele țări 
afro-asiatice nemulțumite de po
litica lui Wilson în problemele 
rasiale.

IOAN TIMOFTE

Georgetown din Washington

»»Politica S. U. A. in Vietnam

• Colonelul brazilian Osnelli 
Martinelli, președintele Comisi
ei mihtare însărcinată cu cerce
tarea ..activităților subversive" 
și considerat conducător al grupu
lui „durilor", a fost arestat pe 
baza unui ordin al guvernului. 
El este acuzat de a fi criticat 
politica președintelui Castello 
Branco într-o scrisoare adresată 
comandantului regiunii militare I,

este greșită"
Problema amestecului S.UA. 

în Vietnam a fost examinată din 
nou luni cu prilejul unei dezba
teri radio-televizate care a avut 
loc la Universitatea Georgetown 
din Washington.

Timp de o oră, cu acest pri
lej, și-au expus punctele de ve
dere mai multi profesori univer
sitari care critică actuala păzite 
a guvernului american și purtă
torul de cuvint al administrate--. 
McGeorge Bundy, consilier spe
cial al 
pentru 
extemă.

Hans
Științe
Chicago, a arătat potrivit agen
ției Associated Press, că „întrea
ga bază a politicii S.U.A în 
Vietnamul de sud este greșită". 
El a declarat că Vietnamul de 
sud a fost creat de Statele Uni
te. Morgenthau s-a pronunțat în 
favoarea retragerii Statelor Uni
te din Vietnam, dar a ținut să 
sublinieze că aceasta trebuie fă
cut în așa fel „îneît să fie sal
vate onoarea și prestigiul 
S.U.A.".

Profesorul John Donald, de la 
Universitatea Michigan, pronun- 
țindu-se împotriva amestecului 
militar american în conflictul

ez, a declarat că poporul 
■chri de sud este ostil 
joi acestei țări care, după 
hă, md nu reprezintă

• Revista americană „News- 
Week" scrie că ministrul de 
finanțe al Marii Britanii, James 
Callaghan, în cursul apropiatei 
sale vizite la Washington va 
cere un împrumut de 2 miliarde 
de dolari 
situației 
britanic 
capitala 
tul lunii
tăți ale trezoreriei americane pro
bleme ale sistemului monetar oc
cidental.

pentru îmbunătățirea 
lirei sterline. Ministrul 
urmează să sosească în 

Statelor Unite la sfîrși- 
și va discuta cu oficiali-

președintelui Jobnir-r. 
problemele de politic»

sen

Morgenthau. profesor de 
politice la Universitatea I

PE SCURT

Au fost seu nu cu 
fast cunoscute ar- 
biectele la cnumite 
materii înaintea exa
menului de bacalau- 

licee 
casta 

pe 
în

aceștia. Scopul între- 
ar fi în 

discredita 
Educației 
comunica-

din PhenianR. P. D. COREEANĂ. — Poarta Dainangmoon

Ședința unei

comisii C.A.E.R
VARȘOVIA 22 (Agerpres) — 

între 10 și 19 iunie 1965, a avut 
loc la Varșovia ședința Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru 
construcții de mașini. La ședință 
au participat delegațiile R. P. 
Bulgaria, R. S. 
R. D. Germane, R. P. 
R. P. Române, R. P. 
Uniunii Sovietice.

în conformitate cu 
cheiat între C.A.E.R. 
R.S.F. Iugoslavia, la 
luat parte reprezentanții R.S.F. 
Iugoslavia.

în calitate de observatori, la 
ședință a’i participat reprezen
tanți ai R.P.D. Coreene.

A fost elaborat planul de lucru 
de perspectivă al Comisiei pen
tru’ construcții de mașini pe pe
rioada 1966—1970

Ședința a decurs într-o atmos
feră, de prietenie și înțelegere 
reciprocă.

Cehoslovace,
Polone, 

Ungare și

acordul în- 
și guvernul 
ședință au

voluția din ultimele 
luni a situației eco
nomice a Urugua
yului au dus pe ob
servatori la conclu
zia că această țară 
începe să piardă 
treptat caracteristi
cile de „excepție a 

Americii Latine" (în ceea ce pri
vește stabilitatea economică și 
nivelul de trai) și să împărtă
șească soarta altor țări insufi
cient dezvoltate.

La Montevideo s-au înregistrat 
cu destulă părere de rău sem
nele unei serioase crize economi
ce care amenință să fie de du
rată. Revista americană „CHRIS
TIAN SCIENCE MONITOR" 
rezuma principalele aspecte ale 
situației în felul următor ; „Infla
ția crește intr-un ritm rapid și 
primejdios. Dezvoltarea industriei 
este stăvilită, comerțul exterior 
practic stagnează, iar șomajul a- 
tinge cifra de 200 000 oameni 
ceea ce reprezintă aproximativ 
20 la sută din populația activă a 
țării. Peso-ul Uruguayan este eva
luat la aproximativ 40 pentru un 
dolar, ceea ce reprezintă un curs 
de patru ori inferior celui din 
1958, anul preluării puterii de că-

tre partidul ..Blanco". In această 
perioadă de șapte ani, media 
costului vieții a crescut conside
rabil, iar in unele cazuri prețurile 
au cunoscut o majorare vertigi
noasă".

înrăutățirea situației economi
ce uruguayene se datorește în 
primul rind stării de lucruri exis
tente în agricultură. Căci în ciu-

reat la unele 
din Paris ? Ac 
este întrebarea 
care și-o pun 
Franța Ministerul E-
ducației, un judecă
tor de instrucție, un 
comisar de poliție, 
ziarele, și chiar Con
siliul de Miniștri care, 
reunit sub președin
ția generalului de 
Gaulle, a discutat 
printre alte proble
me, firește mai im
portante, ți această 
chestiune.

Care sini faptele ?
Săptăminalul ..Mi

nute' a publicat 
foto-copiile subiecte
lor la unele probe 
depuse la un procu- 
rist la 4 iunie, adică 
cu patru zile înaintea 
începeri; bacalaurea
tului. Subiectele co
respundeau cu cele 
care fuseseră date 
elevilor la examene, 
ceea ce a făcut ca 
scandalul să ia pro
porții. Ministerul E- 
ducației a publicat 
imediat un comuni
cat, afirmind că su
biectele (este adevă
rat, corespunzînd cu 
cele date candidați- 
lor) nu au fost cu
noscute dinainte de

giî afaceri 
Japt de a 
Ministerul 
— afirmă 
tul.

Cercetările în curs 
cor lămuri poate a- 
detăruL Dar nume
roși factori ai opiniei 
publice, si in primul 
rind unele sindicate 
din încăfămînt au a-

re unui prieten i-a 
dezvăluit subiectele 
înaintea examenului. 
Și de la acesta ele 
s-au răspîndit în în
treaga Marsilie. A ur
mat un proces răsu
nător în care au fost 
implicate numeroase 
persoane și care nici 
pînă astăzi nu a fost 
încheiat, joi urmînd 
să fie pronunțat un

Subiectele erau
cunoscute ?

ratat că această afa
cere a subiectelor cu
noscute dinainte își 
are cauze mai adinei, 
legate de situația tn- 
vățămintului din 
Franța.

In acest sens se a- 
mintețte că exact cu 
un an in urmă a fost 
necesară anularea u- 
nor examene de ba
calaureat la Marsilia, 
dat fiind că elevii îți 
putuseră procura cu 
ușurință subiectele 
care erau comerciali
zate prin... harurile 
din port. Autorii au 
fost atunci descope- 
riți, fiind vorba de o 
funcționară din Mi
nisterul Educației, 
Daniele Maurei, care 
pentru a-i face plăce-

nou verdict după 
multe recursuri.

După cum remarcă 
presa franceză, un 
scandal nici nu s-a 
terminat că altul a și 
început, avind ca 
sursă comună — su
biectele la 
reat.

Cînd în 
desfășoară

bacalau-

Franța se 
o largă 

dezbatere privind re
forma învățămîntului, 
așa cum o preconi
zează ministrul edu
cației, Fouchet, ase
menea incidente ca 
cele petrecute la se
siunea de bacalaureat 
de anul trecut fi a- 
nul acesta nu pot 
decît să facă ca dis
cuțiile să devină și 
mai animate.

S. B.

economică, îi mențin ca lucră
tori cu salarii foarte mici sau îi 
concediază.

în ultimele luni, conjunctura a 
fost net defavorabilă, datorită, în 
primul rind. scăderii pe piața 
internațională a prețurilor produ
selor tradiționale de export ale 
Uruguayului — carnea și lina — 
și în al doilea rind datorită unei

Uruguay. Același ziar scrie că în 
depărtatele regiuni ale plantații
lor de zahăr din apropierea ora
șelor Pray Bento și Bela Union, 
soțiile și copiii muncitorilor de la 
industriile de rafinare a zahăru
lui au protestat împotriva nivelu
lui ridicat al prețurilor la alimen
te și al chiriilor. în ceea ce-i 
privește pe țărani, principala lor

Oază nestatornică

da dezvoltării unor ramuri in
dustriale (mai ales prelucrătoare 
de materii prime agricole), eco
nomia țării este aproape exclusiv 
legată de agricultură. însă și în 
Uruguay, la fel ca în țările ve
cine, cea mai mare parte a su
prafețelor arabile se află în mii
le latifundiarilor, dintre care unii 
stăpînesc pînă la un sfert de mi
lion de hectare. în același timp 
zeci de mii de țărani sînt com
plet lipsiți de pămînt, fiind la 
cheremul marilor proprietari ca
re, în funcție de conjunctura

secete de mari proporții. Rezultat 
direct: majorarea prețurilor in
terne și creșterea șomajului, atît 
în agricultură cit și în industrie, 
întrucît întreprinderile industriale 
pot funcționa numai dacă agri
cultura le furnizează materii 
prime.

Scumpirea costului vieții a dus 
la numeroase acțiuni revendica
tive în rîndurile oamenilor mun
cii. Ziarul „DEBATE" informea
ză despre grevele organizate de 
Centrala unică a muncitorilor din

revendicare este înfăptuirea re
formei agrare.

Dificultățile economice au an
trenat curînd în dispută grupările 
politice din țară. Imediat ce sem
nele crizei au devenit evidente, 
cînd prin urmare, teza cu privi
re la situația de excepție, de 
„oază a stabilității în America 
Latină" a Uruguayului, nu mai 
putea fi susținută, la Montevideo 
au început învinuirile reciproce, 
între guvern și opoziție. „Cele 
două partide tradiționale — scrie
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ÎNSEMNĂRI I

I
I

materiale" ale\
„Valorile

în

//

morale"
grațiile 
care au

reînarmării I
I

cercurilor agresive, buchmaniștii au 
pus în circulație afirmația că „ne si I 
treilea război mondial a și început". I

:at în unul din ulti- 
depuse de buchma-1
i manifestă simpatie I 

icne ’ TnEWS-I 
răsuflate sloga- |

Organizația 
„Reînarmarea 

morală" face 
parte din aripa 
cea mai gălăgi
oasă a propagan
dei reacționare. 
Fondatorul aces
tei secte, Frank 
Buchman, se 
specializase în 
traducerea lozin
cilor șablon ale 
anticomunismu
lui în jargonul 
mistic.

Pentru a iDtra
fost aproape primii 
aflăm în stare de război, al .......
Ațițind isteria războinică, ei publică din cînd în cînd în numeroase 
ziare occidentale, sub formă de anunțuri plătite, diferite apeluri la 
„lupta împotriva comunismului și a ideilor comuniste".

Revista americană „NEWSWEEE" a încercat în unul din ulti
mele sale numere să facă bilanțul eforturilor < 
niști. Pare-se că și revistei respective, care nu 
pentru ideile progresiste, îi este silă de „valorile ideologice" ale 
arsenalului buclimaniștilor. „Buchmanismul — sene 
WEEE" — s-a dovedit pueril și uzează cele mai i 
nuri anticomuniste, întrunirile organizate de buchmaniști seamănă 
mai dezrabă cu manifestări de bîlci, iar tipăriturile lor, deși în can
tități imense, trezesc cel mai adesea dezgustul... După aproape un 
deceniu de activitate adepții activi ai „Reînarmării morale" din 
Statele Unite și principalele țări (vest) europene se numără în total 
la citeva zeci de mii".

„NEWȘWEEE" vorbește în schimb cu tot respectul, ca să spu
nem așa, despre „valorile materiale" ale buchmanismului. Din ar- 
ticolul citat, aflăm, de pildă, că cei cîțiva conducători ai „Reînar- 
mâr; i morale" au adunat o avere impozantă sub formă de bunuri 
imobile și capitaluri care se ridică la zeci de milioane de dolari. 
..Reînarmarea morală" posedă — de pildă — 15 mari hoteluri și o 
rețea de magazine universale în Statele Unite, trei mari hoteluri în 
Elveția, o clădire uriașă la Londra, pe Berkeley Square (cu o va
loare de inventar de 300 000 dolari). Pe insula Makinac (statul 
Michigan, S.U.A.) buchmaniștii dispun de „instalațiile statului ma
jor tehnic" compuse dintr-un ansamblu de birouri și o mare edi
tură precum și un studio-cinematografic pentru a cărui construcție 
s-au cheltuit 22 milioane dolari. Numai între anii 1960—1964, 
„Reînarmarea morală" a cheltuit pentru diverse „salve" publicitare 
și turnarea de filme propagandistice peste 25 milioane dolari. Nu
mai editarea abjectei broșuri „Ideologie și coexistență" îndreptată 
împotriva coexistenței pașnice și apărută în 87 milioane exemplare 
a costat 3 milioane dolari.

Cheia „valorilor materiale" ale buchmaniștilor este după cit se 
pare, ușor de găsit. Activitatea „Reînarmării morale", pusă în 
slujba războiului rece, este finanțată din aceleași surse ca și în
treaga propagandă care servește scopurilor cercurilor ultrareacțio- 
nare. agresive din occident.

„NEWSWEEE" care este o publicație bine informată a lăsat 
deschisă problema sursei milioanelor care întră în safeurile buch
maniștilor. Mai mult decî atît, ea încearcă să convingă că buchma
niștii au adunat acești bani aproape cerșind. Dar cine să creadă așa 
ceva ?

Fârâ Adam
SI

„La început, 
dumnezeu a 
chibzuit bine 
planul creării lu
mii. Și a spus 
după aceea 
dumnezeu: să 
fie lumină, ener
gie și materie. Și 
a mai adăugat

dumnezeu : materia și energia să formeze atomul, iar atomii să se 
combine sau să se condenseze sub formă de corpuri solide și 
lichide. Să se facă milioane de stele și planete. Și toate s-au făcut

biblice despre facerea lumii, ci un extras dintr-o nouă variantă a 
bibliei publicată la începutul anului în curs, în Anglia, de dr 
Brian Pampliu, teolog la Universitatea Durham. Cu paragraful mai 

sus citat începe primul capitol din biblie, care se ocupă de facerea 
lumii. Mot ivind necesitatea acestei revizuiri radicale a textului 
clasic, Pampliu arată că în zilele noastre este pur și simplu stupid 

ca dumnezeu să fie considerat creatorul unor personaje atît de 
primitive ca Adam și Eva. După părerea teologului de la Durham 
University, ei „n-au fost incluși în evoluția creării lumii" pentru 

că atotputernicul dumnezeu nu a acționat la intimplare ci după 
un plan „absolut ireproșabil din punct de vedere științific".

Descoperirile științifice din ultimele decenii, datele acumulate 
de oamenii de știință cu privire la originea și structura Universului 
sînt într-un astfel de dezacord cu legenda biblică și, în același timp 
sînt atît de larg recunoscute, îneît unii prelați au simțit necesitatea 
acută de a moderniza sfînta scriptură.

Comentînd inițiativa doctorului Pampliu, revista vest-germană 
„DER SPIEGEL" nota: „Dacă dumnezeu, așa cum și-a dat. seama 
dr. Pampliu, a creat lumea după un plan absolut ireproșabil din 

punct de vedere științific, este oare just, de pildă, să se treacă 
sub tăcere starea gazoasă a materiei primare, sau poate fi consi
derată lumina ca ceva deosebit de energie și materie ? Dacă teo
logul britanic și-a pus în gînd să pună legendele biblice în con
cordanță cu realizările științei, el va trebui să se apuce să studieze 
cu toată seriozitatea cele mai noi tratate de fizică, astronomie și 
biologie". Observațiile ironice ale redactorilor lui „DER SPIEGEL" 
nu sînt lipsite de justificare.

EM. RUCĂR

Papandreu cheamă la ordine 
deputății „rebeli"

Parlamentul grec a hotărit 
prin vot deschis ca pres
crierea afacerilor finan

ciare scandaloase ale lui Ka
ramanlis și a foștilor miniștri 
Papaliguras și Martis, votată 
acum cîteva zile să se extindă 
și asupra scandalurilor provo
cate în legătură cu lipsurile 
constatate în fondurile secre
te ale ministerelor în timpul 
anilor de guvernare a parti
dului de dreapta E.R.E.

După cum s-a mai anunțat, 
în urma anchetei ordonată de 
guvern, s-au constatat mari 
lipsuri de bani în fondurile 
secrete ale ministerelor. Pe 
baza concluziilor anchetei, vă- 
zînd că guvernul tărăgănează

revista americană citată mai sus 
— continuă să se acuze unul pe 
celălalt pentru această criză... Un 
membru de frunte al partidului 
«Colorado», (de opoziție n.n.) a 
numit partidul «Blanco» (de gu- 
vernămînt n.n.) «expresie a mo- 
șierimii» care caută exportul li
ber de produse agricole, lipsind 
de protecție industria națională". 
La rîndul său, partidul de guver- 
nămînt afirmă că pentru astfel de 
tulburări economice terenul a 
fost pregătit încă din timpul gu
vernării partidului „Colorado", 
adică înainte de 1958. „CHRIS
TIAN SCIENCE MONITOR" 
relevă totodată că „stingă a a- 
doptat o atitudine critică față de 
ambele partide tradiționale. A- 
mindouă sînt acuzate de a acțio
na în interesul oligarhiei lati
fundiarilor și industriașilor".

Sub privirile nu lipsite de în
grijorare ale cercurilor politice și 
de afaceri latino-americane „oaza 
stabilității" este tot mai mult cu
prinsă de nisipurile orizei care 
par a o transforma într-o simplă 
Fata Morgana.

ION D. GOIA

luarea de măsuri, deputății 
partidului E.D.A. au depus în 
parlament o propunere de tri
mitere în judecată a celor vi- 
novați de administrarea neco
respunzătoare a acestor fon
duri.

Ziarul de centru „TO VIMA“ 
relevă condițiile în care s-a 
desfășurat votarea. „Ședința 
parlamentului privind pre
scrierea scandalurilor legate 
de întreprinderea publică de 
electricitate, scrie ziarul, a 
constituit o lecție, dacă se ține 
seama că 55 de deputați ai 
Uniunii de centru și 10 mi
niștri sau miniștri adjuncți, au 
refuzat să urmeze linia ofi
cială a guvernului sau au ab
sentat intenționat de la vot“.

Faptul că în problema pre
scrierii scandalurilor E.R.E. 
privind fondurile secrete, un 
mare număr de deputați ai 
centrului au refuzat să se su
pună disciplinei de partid, a 
constituit un semnal de alar
mă pentru șeful guvernului 
care a întreprins acțiunea, 
considerată dramatică de 
cercurile politice, de a cere 
parlamentului să acorde gu
vernului vot de încredere.

Observatorii politici din ca
pitala greacă apreciau cererea 
premierului ca pe o încercare 
de a chema la ordine depu
tății „rebeli" ai taberei guver
namentale și a-i sili ca prin- 
tr-un vot asupra politicii in
terne și externe în ansamblu 
să aprobe implicit acțiunile 
guvernului cu care și-au ma
nifestat dezacordul. Liderul 
partidului de dreapta E.R.E., 
Canelopoulos, a declarat că 
votul de încredere este „o 
chestiune de familie" a parti
dului Uniunea de centru și ca 
atare va analiza ■ foarte atent 
poziția ce urmează a fi adop
tată de opoziția de dreapta.

Votul de încredere va avea 
loc sîmbătă.

S.UA

