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Producția globala a industriei chimice va crește de circa 2,3 ori în 1970 fața de 1965, cu un ritm mediu 

anual de circa 18,5 la sută. Dezvoltarea industriei chimice va ti orientată în principal spre valorificarea 
cit mai complexă a resurselor naturale ale țării, accentul fiind pus pe chimizarea gazului metan și a produ

selor petroliere; se va dezvolta în mod corespunzător industria produselor de bază ale chimiei anorganice.

(Din proiectul de Directive ale Congresului al IV- lea al Partidului Muncitoresc Roman cu privire la 
dezvoltarea economiei naționale în perioada 1966—1970)

CITIȚI pagina a 3-a:

CHIMIA
LA LUCRU

reportaj de TRAIAN FILIP

Proletari din toate țările, uniți-vă !

cìntela SUCCESUL
tineretului

Anul XXI, Seria II. Nr. 5022 4 PAGINI — 25 BANI

Timișoara

Organ Central Uniunii Tineretului

In cinstea

ridica electrodul de pe

Muncitor

Vineri 9 iulie 1965

LA PALAS

A început producția
hîrtiei

De la Constanta am primit 
vestea că secția de hîrtie a Fa
bricii de celuloză și hîrtie de 
la Palas a început să producă. 
O dată cu aceasta, în regiunea 
Dobrogea a fost creată o nouă 
ramură industrială — hîrtia. 
Colectivele de constructori și 
montori care au ridicat acest 
obiectiv și-au îndeplinit astfel 
angajamentul luat în cinstea 
Congresului partidului.

Materia primă folosită la fa
bricarea hîrtiei este celuloza 
din paie produsă în cadrul în
treprinderii, precum și celuloza 
din rășinoase realizată în alte 
întreprinderi din țară, ha Pa
las se vor fabrica hîrtie veli
nă de scris și tipărit, cartoa
ne veline, precum și un sort

nou: hîrtia cretată direct 
mașină.

Specialiștii Institutului 
proiectări celuloză, fibre sinte
tice și stuf (I.P.C.F.S.), care au 
executat proiectul, au asigurat 
prin aceasta în noua secție un 
judicios flux tehnologic care 
permite o productivitate ridi
cată și o calitate superioară 
produselor, precum și condiții 
de lucru din cele mai bune, U- 
tilajele moderne, realizate de 
firma austriacă „Voith“, precum 
și de uzinele „Vulcan“-Bucu- 
rești, „Electroputere“-Craiova 
„Independența“-Sibiu, 
Satu Mare și 
deri din 
grad de 
matizare 
cație.

„Unio"- 
alte întreprin- 

țară asigură un înalt 
mecanizare și auto- 
procesului de fabri- 

(Agerpres)

CONGRESULUI PARTIDULUI

FORESTIERILOR
Ministerul Economiei Forestiere a anunțat joi, 

la încheierea calculelor pe primul semestru, CA 
IN ACEASTĂ PERIOADĂ S-A OBȚINUT O 
PRODUCȚIE EGALĂ CU CEA DIN ÎNTREG 
ANUL 1960. Ea reflectă succesele obținute de 
muncitorii din această ramură în anii șesenalului 
în buna gospodărire a fondului forestier și a va
lorificării superioare a masei lemnoase, una din 
principalele bogății ale țării noastre. Valorifica-

rea superioară a lemnului a dat posibilitatea co
lectivelor din întreprinderile economiei forestiere 
să producă peste plan în primele șase luni ale 
anului mobilă în valoare de circa 25 milioane 
lei, 120 000 mp plăci aglomerate, 350 000 mp 
furnire, 36 000 mc cherestea, precum și însem
nate cantități de lemn pentru construcții și in
dustria minieră. A fost realizat, de asemenea, 
peste 80 la sută din planul anual de împăduriri. 
Depășirea sistematică a sarcinilor planificate a 
permis ca multe din prevederile Directivelor ce
lui de-al III-lea Congres al partidului să fie în
deplinite înainte de termen. Producția de mobilă 
a înregistrat o creștere de patru ori față de 1959, 
cea de cherestea de fag de peste două ori, de 
turnire de 3,2 ori.

(Agerpres)

Surprins tocmai in momentul cind
ferma pe care o suda, Adrian Matei, unul dintre zecile de ti
neri de la Șantierul naval Oltenița, evidențiat lună de lună in 
întrecerea socialistă, se pregătește să verifice calitatea lucrării
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ȘCOALA,
FAMILIA,
ORGANIZAȚIA
U. T. M.

In rubrica pe care o inaugurăm azi ne propunem să aducem tn 
coloanele ziarului experiența cea mai valoroasă cu privire la modul 
In care conlucrează școala, familia șl organizația U.T.M. pentru edu
carea comunistă a elevilor de toate vtrstele. Ne propunem să evi
dențiem metodele cele mai bune tolosite de organizațiile U.T.M. a 
căror valoare s-a verificat în practica muncii de fiecare zi.

Așteptăm, deci, tovarăși profesori, părinți, secretari ai organi- ...... . . . peflagogjej opiniile dum-
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VITAMINA“
omitetele organizațiilor de bază U.T.M. 
din școlile medii și profesionale sint for
mate din cei mai activi utemiști, care 
dovedesc răspundere față de principala 
lor Îndatorire — învățătura —, care 
și-au cîștigat prețuirea colegilor pentru 
entuziasmul cu care muncesc, pentru ini-

7 țiativa dovedită în diferite ocazii, pentru spiritul or
ganizator pe care și-l formează. Totuși ei sint elevi 
și, chiar în clasele mari fiind, nu depășesc virsla de 
17—18 ani. Au o experiență proprie de viață destul 
de limitată, cu nimic mai bogată decît a celorlalți 
utemiști a căror activitate sînt chemați să o orga
nizeze. Singur, entuziasmul, nu le este suficient pen
tru a putea asigura fiecărei acțiuni organizate suc
cesul așteptat. Dar In fiecare școală există un pu
ternic colectiv de cadre didactice. Diferența de vîrstă 
și deci bogata experiență de viață, îndelungata acti
vitate pedagogică, tactul și priceperea în munca cu 
tineretul sînt atribute de preț ale tuturor tovarășilor 
profesori. Deci de o parte elan tineresc, exuberanță, 
de cealaltă parte Înțelepciunea și echilibrul pe care 
ți le conferă maturitatea și nobila profesiune de edu
cator. îmbinarea entuziasmului cu aceste calități pre
țioase nu poate fi decît In folosul utemiștilor, tineri 
aflați la vîrsta formării personalității lor. Cum se 
realizează conlucrarea între organizațiile U.T.M. și 
tovarășii profesori, cine are inițiativa și cum se răs- 

' punde acesteia, ce factori condiționează succesul ac
tivității educative desfășurate de organizațiile U.T.M. 
din școli și cum poate deveni această activitate mai 
bogată, mai vie, mal interesantă? Ce trebuie făcut 
pentru a spori contribuția acesteia în munca de edu
cație ?

Cu aceste Întrebări ne-am adresat recent unor se
cretari ai comitetelor U.T.M., precum și unui mare 
număr de cadre didactice, tovarăși profesori diriginți 
și directori din școlile medii și profesionale ale ora-

IN REGIUNEA OLTENIA:

RAPORT
DE ÎNTRECERE

Aproape 30 000 tone 
de produse siderurgice, 
4 500 tone de cărbune și 
cocs metalurgic, motoa
re electrice însumînd 
4100 de kilowați, peste 
165 000 m p de țesături, 
30 000 perechi de încăl
țăminte de piele și alte 
produse în valoare tota
lă de 37 347 000 lei — 
acestea sînt realizările 
cu care colectivele din 
industria regiunii Banat 
întîmpină cel de-al IV- ■ 
lea Congres al partidu-

• DE CE STAU COMBINELE? • MAI MULTĂ' MOBILITATE
ATELIERELOR MOBILE! • NETEZIȚI DRUMUL SPRE MAGAZII

La Amărăștii de Jos, 
recoltatul griului este 
în toi. In zilele de 6 și 
7 iulie viteza de lucru 
planificată a fost de
pășită cu cîte 10—12 
hectare. Mecanizatorii 
din brigada condusă 
de Marin Ghiță folo
sesc cele 10 combine 
cu întreaga lor capaci
tate. De la 16 tone cit 
realizau Ia început, 
tinerii combineri Ilie 
Radu, Marin și Ștefan 
Sirănescu, Radu Oprea 
și ceilalți au ajuns să 
adune în saci cîte 22— 
24 tone pe zi. Așa se 
explică faptul că plnă 
în zorii zilei de 8 iulie 
s-a strîns și depozitat 
în magazii și silozuri 
recolta de pe 500 din 
cele 850 de hectare 
cultivate cu grîu. La 
transport, la strînsul 
paielor, pe combine 
lucrează un număr 
mare de tineri din bri-

găzile de cîmp ale coo
perativei agricole. La 
seceriș, în aceste zile 
sînt prezenți cîte 300— 
350 de tineri, iar cei
lalți lucrează la pra- 
șila a treia a porumbu
lui și la prașila a pa
tra a sfeclei de zahăr. 
Comitetul U.T.M. pe 
cooperativă esta pre
zent în fiecare seară 
la ședințele operative 
cu brigadierii. In func
ție de sarcinile pentru 
a doua zi, antrenează 
tinerii unde cerințele 
de brațe de muncă sînt 
mai mari. De regulă, 
cea mai mare parte 
dintre ei lucrează la 
eliberarea miriștilor. 
Astfel s-a reușit să 
se strlngă paiele de
pe 200 hectare, creîn- 
du-se cîmp larg de lu
cru pentru arături.

La Studina, Dioști, 
Dobroteștl șl în alte

unități, lucrările din 
actuala campanie agri
colă se desfășoară ■’ 
intensitate. S-a 
aici un decalaj mic 
intre recoltat, strînsul 
paielor și arături.

In raionul 
pînă In seara 
7 iulie s-a 
griul de pe 
11000 de hectare din 
cele aproape 32 000 
cultivate. Viteza zilni
că de lucru n-a ajuns 
insă la nivelul prevă
zut. De pildă, în ziua 
de 7 iulie s-au realizat 
numai 3 000 de hectare, 
fală de 3 800 planifica
te. Cauza constă in 
faptul că prea multe 
combine se defectează 
sau nu sînt folosite ra
țional. lată' cîteva

Caracal, 
zilei de 
secerat 

aproape

N. BARBI

(Continuare 
in pag. a Il-a)

Brașov
Bilanțul încheiat la 

Direcția regională de 
statistică Brașov arată 
că colectivele de munci
tori, tehnicieni și ingi
neri din regiune au în
deplinit înainte de ter
men planul semestrial la 
toți indicatorii și o dată 
cu aceasta angajamen
tul luat în cinstea Con
gresului partidului.

Astfel, graficul cons
tructorilor de tractoare 

1 consemnat joi dimi
neață cifra de 18 500 000 
lei, reprezentînd valoa
rea producției marfă 
realizată peste plan în 
rinstea Congresului — 
cu 6 milioane Iei mai 
mult decît prevedea an
gajamentul. Acestei im
portante înfăptuiri i 
s-au adăugat și alte rea
lizări deosebite: realiza
rea, în ultimul timp, a 
tractorului cu numărul 
de fabricație 150 000, 
introducerea în fabrica
ția de serie a unei noi 
variante a tractorului 
U-29 denumit U-450, e- 
conomii suplimentare la 
prețul de cost în valoa
re de peste un milion de 
lei?

Intîmpinînd cu ndi succe
se cel de al IV-lea Congres 
al partidului, colectivele de 
muncă din întreprinderile 
industriale ale regiunii Mu
reș-Autonomă Maghiară, au 
realizat în primul semestru 
al anului acesta peste pre
vederile planului o produc
ție globală în valoare de 
60 682 000 lei, fată de 
45 000 000 lei cit prevede an
gajamentul. După Combina
tul chimic din Tîrnăveni, nu
meroase întreprinderi prin
tre care Fabrica de mobilă 
„23 August“ din Tg. Mureș, 
Centrala termoelectrică Lu- 
duș-Iernut, Trustul minier 
Mureș și multe altele, au 
raportat îndeplinirea înain
te de termen a sarcinilor de 
plan pe primul semestru și 
a angajamentului luat în 
cinstea Congresului. Colec
tivele de muncă din. cadrul 
Trustului minier Mureș, au 
realizat peste plan în pri
mul semestru o producție 
globală în valoare de 
2 894 000 lei față de 2 200 000 
lei cît prevedea angajamen
tul și la producția marfă cu 
2 874 000 lei, fată de 
> 200 000 lei cît prevedea 
mgajamentul.

in lanurile regiunii Oltenia, convoaie de autoca- 
' raioane și atelaje se îndreaptă spre magaziile 
unităților agricole și spre 
Este asigurată depozitarea

i în condiții corespunzătoare a recoltei de grîu 
' din acest an ?

La întrebarea noastră un

bazele de recepție, 
întregii cantități și

prim răspuns l-am 
primit din partea tovarășului Ioan Man, director general 
al întreprinderii pentru valorificarea produselor agricole 
— Oltenia.

„Spațiul este suficient pentru întreaga cantitate pe care o 
vom primi. Toate silozurile și magaziile au fost curățate, 
dezinfectate și unde a fost cazul — reparate. Am primit și 
am instalat noi benzi transportoare, șnekuri, selectoare. 
Pentru mai multă operativitate la recepționare, deci pentru 
a reduce timpul de staționare a autovehiculelor și atelajelor 
la baze, am modificat sistemul de luare a probelor și de 
efectuare a unor analize de laborator. Astfel, cum sosește 
un transport, se iau probe și se stabilesc imediat umiditatea 
și greutatea hectolitrică. (întregul proces durează cel mult 
10 minute). Celelalte analize se fac seara. Se economisește 
astfel aproximativ o jumătate de oră la fiecare transport. 
Tot cu scopul de a evita imobilizarea mijloacelor de trans
port, la fiecare bază lucrul a fost organizat în două schim-

ENTUZIASMULUI
EXPERIENȚA

șuiui Cluj, invitîndu-i la un schimb de păreri asupra 
celor mai importante aspecte ale muncii de educație, 
asupra rolului organizației U.T.M. în procesul instruc- 
tiv-educativ.

Conlucrare și nu numai atît
— .17 clase din școala noastră — Centrul școlar al 

M.I.U. — au încheiat anul școlar fără nici un cori
jent^ spunea tovarășa Szasz Ileana, secretara comite
tului U.T.M. Nu știu dacă e întîmplător sau nu, dar 
aceste clase sint tocmai acelea ai căror tovarăși di- 
riginți au manifestat un interes permanent pentru 
activitatea utemiștilor. Organizațiile U.T.M. din anii 
II D, II C și III C sînt fruntașe, au iost deseori evi
dențiate chiar, de conducerea școlii pentru rezulta
tele bune obținute în antrenarea tuturor elevilor la 
un studiu sîrguincios, pentru însușirea temeinică a 
cunoștințelor teoretice și practice. Tovarășii profe
sori Maria Peterfi, Iuditha Takacik, Enășescu A — 
diriginții acestor clase — au urmărit îndeaproape 
munca utemiștilor, au participat la toate frămîntâ- 
rile și preocupările lor fiind pentru organizația U.T.M. 
a clasei îndrumători și sfătuitori atenți. Rezultatele 
frumoase obținute de aceste colective pot oferi și 
altora un exemplu cu privire la efectele pozitive ce 
se obțin în activitatea instructiv-educativă în urma 
colaborării strlnse dintre tovarăși profesori și orga
nizația U T.M.

Despre fapte asemănătoare au vorbit și.ceilalți se
cretari mărturisind cu toții că 'sprijinul cadrelor di
dactice este deosebit de prețios in munca pe care 
o desfășoară. Dar au fost date și exemple de activi
tăți, de acțiuni inițiale de organizațiile U.T.M. în 
realizarea cărora, lipsiți de sprijinul și priceperea 
tovarășilor profesori, utemiștii n-au găsit mijloacele 
cele mai potrivite' pentru a atinge intr-o mai mare 
măsură scopurile propuse.

La școala pedagogică — de pildă — la propunerea 
elevilor, comitetul U.T.M. a inițiat o vizită la Casa 
memorială Emil Isac. Un bun prilej pentru cunoaș
terea vieții poetului, pentru dezvoltarea dragostei 
pentru literatură. Elevii 
plecat. Au reținut puține 
nificative. Ce bine ar ii 
nizarea vizitei ar fi stat 
profesor de specialitate, 
n-ar fi putut cîștiga dacă acesta i-ar fi însoțit în 
vizita la casa memorială. Este drept c.ă organizatorii 
vizitei n-au adresat o asemenea invitație. Dar dacă 
ar fi existat o strinsă colaborare între organizația 
U.T.M. 
s-ar fi

au fost, au privit și... au 
lucruri și nu cele mai sem- 
lost dacă înainte de orga- 
de vorbă cu ei un tovarăș 
cite cunoștinje valoroase

și tovarășii profesori o asemenea problemă 
rezolvat firesc.

NICOLAE ARSENIE
ION TRONAC

ION RUS

(Continuare tn pag. a Il-a)

MIHAIL DUMITRESCU 
corespondentul 

„Scìnteli tineretului“ 
pentru regiunea Oltenia

0 BACĂU
La termocentrala din Borzești au fost terminate lucrările de 

montare a două cazane de apă fierbinte cu capacitate de 100 
Gigacalorii pe oră fiecare, construite de uzina „Vulcan“-București. 
Primul dintre acestea a și intrat în probe tehnologice. Prin intra
rea în funcțiune a acestor cazane cu parametri tehnico-economici 
ridicați vor fi satisfăcute integral necesitățile de apă fierbinte in
dustrială ale marilor combinate din Valea Trotușului, precum și 
ale orașului Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Vizitele primului ministru
al Republicii Somalia

Joi dimineața, primul ministru 
al Republicii Somalia, Abdirazak 
Haji Hussein, împreună cu per
soanele oficiale care îl însoțesc au 
vizitat Uzinele constructoare de 
utilaj petrolier „1 Mai“ din Plo
iești. Oaspeții au fost însoțiți de 
Adrian Dimitriu, ministrul justi
ției, și Eduard Mezincescu, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe.

Au fost vizitate standul de

probe al instalațiilor modeme de 
foraj, și secțiile uzinaj și montaj 
unde, specialiști au prezentat 
produsele fabricate aici.

ir
La amiază, primul ministru al 

Republicii Somalia și persoanele 
care îl însoțesc au sosit cu a- 
vionul pe litoral, unde au vi
zitat stațiunile Mamaia și Eforie 
Nord.

(Gontinuare în pag. a H-a)
(Agerpres)
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Operativitatea cu care se desfășoară secerișul griului la cooperativa agricolă de producție din 
comuna Vărăști, raionul Oltenița (280 de hectare în 4 zile) se datorește și bunei organi
zări a transportului boabelor. Direct de pe combine, sacii sînt încârcați în camioane, care, 

fără staționări inutile, iau drumul spre magazii și baza de recepție

Foto: AGERPRES



m în față proiectul de Constituție a Republicii 
Socialiste România.

Caut să-mi lămuresc de ce stărui a citi, ca 
să-l recitesc mereu, articolul 28. Nu e cel mai 
amplu articol. Nu cuprinde nici douăzeci de cu
vinte. E adevărat, se referă la una dintre cele 
mai imperioase, cele mai stringente nevoi spiri

tuale ale omului: libertatea cuvîntului, a presei etc. Și prin 
acest articol, această libertate ne este garantată. Dar fără 
îndoială că, în afară de marea lui poezie, în afară de sub
stanța lui, ceea ce mă face să întîrzii asupra-i e darul pe 
care-l are de a-mi stîrni niște amintiri.

Fie-mi permis să le deapăn. Să le deapăn, fiindcă...
Fata mea m-a întrebat într-o zi : „Am citit că Titu Ma- 

iorescu a strîns niște bani pentru Eminescu ea să-și poată 
plăti taxele Ia Universitate. Cum ? Despre ce taxe e vorba

Această necunoaștere e sublimă. Fata mea nu cunoaște alt
ceva decît gratuitatea întregului învățămînt. Taxă ? Da, la 
tramvai, la autobuz... dar la învățătură ?!

Tot așa cu libertatea cuvîntului. Pentru tineretul zilelor 
noastre, acestor zile însorite ale zidirii socialismului în țara 
noastră) libertatea cuvîntului e ceva firesc ca aerul, ca apa.

Cu puterea

adevărului Vedere a Bulevardului Bălcescu din Capitală
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SPORT«SPORT• SPORT

de Lascâr Sebastian Dezbaterea

Orice s-ar spune, fotbalul Tămîne 
pasiunea nr. 1 a bucureștenilor o- 
matori de sport. A fost frumos 
baschetul miercuri, a fost frumos 
voleiul marți, iar handbalul în fie
care din cele șapte zile de piuă 
acum ale „universitarelor" — dar 
tot fotbalul a adus la stadion mii 
de spectatori și cele mai multe a- 
plauze la scenă deschisă. Semifi
nalele disputate ieri după-amiază 
au răsplătit din plin pe cele cîteva 
mii de pasionați care n-au prege
tat să înfrunte canicula de la ore
le 15 pentru a se îndrepta spre te
renul Politehnică. Din pâini echipe 
alcătuite numai din studenți au 
învins într-adevăr cele mai bune 
(Craiova și Galațiul), care dumini
că după-amiază își vor disputa fi
nala pentru locul I pe stadionul 
Republicii — înainte sau după 
meciul juniorilor- (Forurile respec
tive nu hotărîseră pînă aseară pro
gramul exact al acestei duminici a 
finalelor fotbalistice). Cronica me
ciurilor nu poate decît să aducă 
argumente care să întărească ase
menea frumoase aprerieri. pe mă
sura potențialului studențesc în 
fotbalul din tara noastră, lată-le...

trei als oltenilor) și nu se lasă 
pînă nu egalează (Răsădeanu, min. 
81, printr-o frumoasă lovitură cu 
capul). Derută la divizionari î Nu, 
pentru că, foarte calmi, aceștia 
pun mingea la 
t.eva pase, iar 
Cîrciumărescu, 
ternic pe jos
2—1 (ceea ce dovedește că echipa 
a vrut să joace economicos; atit 
cit să cîștige I). Meciul e jucat, 
mai ales că petroșănenil — cu 
gindul la întîlnirea importantă pe 
care o vor susține în echipa lor 
„Știirița" duminică, pe teren pro-

centru, schimbă cî- 
în minutul următor 
scăpat, trage pu- 

în coltul lung și...

vîrf dee deloc exagerat. Micuțul 
atac al gălățenilor — pe care bucu- 
reștenii l-au remarcat încă din 
nocturna de săptămîna trecută, a 
fost excepțional. A luptat pentru 
orice minge, a scos de Ia adversar 
orice minge și n-a pierdut nici una, 
a driblat frumos și și-a servit ex
celent coechipierii, mareînd totoda
tă trei goluri. îi prezicem lui De- 
cebal Neagu, dacă va continua ast
fel, un frumos viitor. Pentru că are 
o tehnică individuală bună și pen
tru că — foarte important I — 
că pentru echipă și... gol.

primit (printr-o apărare șfaițerj... 
patru goluri. Asta-i tot I Au evo
luat următoarele echipe:

Galali: ENACHE — Pascu, NI
COLAE, Cristian, Antonescu — Io- 
nescu, Iacob — Găinaru, COJOCA
RII, NEAGU, STÄNCULESCU.

București I: Marta (Rămureanu) 
— Motrescu, Ghegheșan, Rotaru 
(MAREȘ), Stanciu — Cicu, Anghe- 
lescu — Lucescu, Plgulea, Vasiles- 
cu, Ciornoavă................

joa- GH. MITROI

REZULTATE DE IERI

FINALELE UNIVERSITARE

Tot fotbalul...

FOTBAL. Craiova — Petroșani' 
2—1 (I—0); Galall — București I: 
4—0 (2—0).

HANDBAL. Cluj — Brașov (M): 
22—19; Galați — Petroșani (M)‘ 
11—12. București I — Timișoara 
(M): 22—11.

VOLEI. Ciul 
0—3;
(M):
1—3.

Petroșanl ('M):
București I — București II 

3—h Craiova — Cluj (F):

EXPERIENȚA 
CRAIOVENII.OR 

ȘI-A SPUS CUVÌNTUL

RECOMANDĂRI

Iată de ce articolul 28 îmi stîrnește amintirile. Și aminti
rile, deși triste, sint bune. Căci amintirea lipsurilor și rele
lor trecutului mărește prețul bunurilor prezente. Dante spu
nea într-o terțină : „Nici o durere nu-i mai mare decît să-ți 
amintești, în mizerie, de vremurile fericite“. Astăzi în țara 
noastră, se cuvine să răsturnăm. terțina dant.escă : „Nici o 
bucurie nu-i mai mare decît să-ți amintești, în fericire, de 
mizeria trecută“. Pentru că mizeria trecută am înlăturat-o. 
Și definitiv.

In bezna regimurilor de exploatare, cind interesele și tur
pitudinile opresorilor se cereau camuflate, noi, cei mai în 
vîrstă, n-am cunoscut libertatea cuvîntului decît cu mari in
termitențe. Cind și cind,. Și atunci, cu destule restricții.

Deci, amintirile... Luate la întîmplare dintr-o puzderie 
întreagă.

Pe la 1937. în plină fascizare a țării. Libertatea cuvîntu
lui era deplin garantată... fasciștilor. Cu exclusivitate. Con
deielor democratice, cenzură le reteza vîrfurile, cind puf și 
simplu nu le aplica o totală interdicție. In acele zile dificile, 
sprijinit de Partidul Comunist în ilegalitate, am scos o „gaze
tă săptămînală de satiră și umăr“ denumită Pinguinul. Me
nirea ei era. pasămite, să amuze lumea, ca orice publicație 
umoristică. Dar conținutul ei, înlăuntrul formelor șăgalnice, 
era vitriolant tocmai pentru guvernul fascizant și pentru hai
damacii extremei drepte. Numai că după apariția celui de-al 
treilea număr, am fost poftit la Direcția generală a Prefec
turii poliției.

— Dacă nu-i dai afară — mi-a spus răstit domnul direc
tor general — pe toți comuniștii, îți suprim gazeta.

Comuniștii, deși nu toți declarați, nu toți membri ai 
partidului, erau : regretatul Andrei Tudor, apoi Geo Bogza, 
George Macovescu, pictorul Perahim, Eduard Mezincescu, 
caricaturistul Gion, Gheorghe Dinu (Stephan Roii) și alții. 
Dar fie că erau sau hu membri, domnul director general s-a 
ținut de cuvînt. A văzut că și al patrulea număr cîntă pe 
aceeași strună. Și a suprimat. Numărul cinci n-a mai văzut 
lumina zilei. „Nu se cădea" o foaie umoristică, bănuită de 
comunism, să deranjeze libertatea la cuvînt a fasciștilor.

Tot pe-atunci. în pagina întîi a revistei Reporter — de a- 
semenea scoasă cu sprijinul partidului — a apărut într-o zi 
un articol foarte scurt cu semnătura subscrisului. Că era 
scurt, nu era, desigur, un defect. Dar mie însumi, autorului 
său, îmi era foarte greu să-i mai descifrez conținutul, să-l 
mai înțeleg. Articolul meu trebuia să ocupe o pagină în în
tregime. Dar intervenise masiv cenzura. De ce ? Mai întîi, în 
numele „libertății cuvîntului" așa cum era de fapt conce
pută libertatea în genere în acele vremuri. Apoi, pentru că 
articolul venea în sprijinul unui 
pentru scrisul său neiertător cu 
Și așa, n-a rămas din amploa 
rită și de neînțeles înșiruire e 
mea mîngîiere de autor care ține 
lume a fost că prietenul Zaharia 
articolul smălțat mai tot de ștampila CENZURAT și l-a ci
tit în întregime într-o ședință a fostei Societăți a scriitori
lor, pentru a protesta împotriva cenzurei.

Lupta împotriva fascizării, lupta pentru libertate înde
obște și pentru libertatea cuvîntului era in acele vremuri 
acerbă. în toiul acestor lupte, nu numai idei și atitudini erau 
sugrumate și ucise. Erau omorîți oameni, lăsînd sî.nge în 
stradă. Și erau oamenii cei mai buni ai acestei 
nuncheate de brutalitatea barbariei fasciste.

Sumbre amintiri, dar grăitoare.
Tineretul nostru se bucură azi în chip firesc 

tatea cuvîntului. în chip firesc. Pentru noi, cei 
bucuria aceasta a venit după ani de așteptare și luptă, ne-au 
adus-o anii de după eliberare și o consfințește cu putere de 
lege a adevărului proiectul de Constituție.

în Jurnalul său, Jules Renard își închipuie : „Un bătrîn 
care regăsește intr-o veche lacră jucăriile bogate cu care 
i s-a interzis să se joace altădată. Cu priviri tandre, cu zîm- 
bet trist le privește, și într-atît i-au fost atunci interzise, 
incit acum, la vîrstă lui înaintâtă, nu mai îndrăznește sa le 
atingă".

O, nu ! nu semănăm deloc acestui bătrîn. în lumina pu
ternică și voioasă a muncii noastre pentru împlinirea mărea
ță a patriei socialiste ne bucurăm și noi ca toți ceilalți de 
sfînta libertate a cuvîntului. Libertate pusă în slujba ferici
rii care are un nume proaspăt, înviorător, dătător de puteri 
tinerești : Republica Socialistă România.

proiectului de Constituție
Consiliul Uniunii Centrale a 

Cooperativelor de Consum s-a 
întrunit joi într-o ședință 
lărgită consacrată dezbaterii 
proiectului de Constituție a 
Republicii Socialiste România.

Exprimîndu-și deplina ade
ziune cu prevederile proiectu
lui noii Constituții, numeroși 
vorbitori au subliniat în cu- 
vîntul lor că proiectul noii 
legi fundamentale â statului 
nostru reprezintă o sinteză a 
cuceririlor oamenilor muncii 
și constituie în același timp 
temelia unor noi succese în 
dezvoltarea economică și so
cială a țării. Ei au arătat, de 
asemenea, că proiectul noii 
Constituții consfințește creș
terea continuă a buneistări 
materiale și culturale a po
porului, asigurarea libertății 
și demnității omului, afirma
rea multilaterală a persona
lității.

în humele celor peste 7,5 
milioane de membri âi coope
rativelor de consum și ai coo
perativelor de credit, precum 
și al lucrătorilor din coopera
ția de consum, Consiliul Cen- 
trocoop a adoptat o telegramă 
adresată Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Ro
mân, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se exprimă 
hotărîrea acestora de a munci

cu abnegație, astfel incit coo
perația de consum să devină 
o organizație cît mai puterni
că, capabilă să aducă o con
tribuție și mai mare la înfăp
tuirea politicii partidului de 
dezvoltare a legăturilor eco
nomice dintre oraș și sat, Ia 
întărirea alianței muncito- 
rești-țărănești, la realizarea 
mărețului program ce va fi a- 
doptat de Congresul al IV-leâ 
al partidului nostru.

■/r
Membrii Consiliului Uniunii 

Centrale a Cooperației Mește
șugărești și numeroși alți con
ducători ai organizațiilor coo
peratiste din țară au dezbă
tut joi în cadrul unei adunări 
care a avut loc la București 
proiectul de Constituție a Re
publicii Socialiste România.

Participanții la adunare au 
adresat o telegramă Comitetu
lui Central al Partidului Mun
citoresc Român — tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — în care își 
exprimă adeziunea deplină 
față de prevederile proiectu
lui de Constituție, devotamen
tul și recunoștință fierbinte 
față de partid, hotărîrea. coo
peratorilor de a munci, cu elan 
sporit pentru o tot. măi bună 
deservire a populației.

Prezentîndu-se în teren cu șase 
divizionari „A", echipa Craiovei a 
putut cîșticja la limită cu Petroșani 
(2—1) numai datorită plusului de 
experiență care a ajutat-o să de
pășească cu calm momentele difi
cile. L.a pauză Conducea cu i—0, 
printr-un gol marcat de Anton la 
6 greșeală a portarului, advers, si 
nimic nu prevestea ceva deosebit 
în repriza secunda, mai ales că 
mai bine de 20 do minute jocul fu
sese liniștit și fără orizont. Cam 
de prin minutul 70 însă viitorii in
gineri mineri încep o presiune in
sistentă la poarta lui Papuc, trag 
șut după șut (nouă fată de numai

priu, cu Progresul Strehăiâ, !n ba
raj pentru categoria C — nu mai 
insistă. Au evoluat formațiile: 

Craiova: PAPUC — Găgeatu, 
BITLAN, Stoenescu, Cojocăreanu, 
— Vasile, Tetea — ClRCIUMĂRES- 
CU, Antön, Lovin (Bârbărâsă), Cor
nel Popescu.

Petroșani: Holda — PĂSCULES- 
cu, Stănilă, TUDOR VASILE, Nagv 

■— MÜNTE A NU, Dinii — Papură 
(Mărcureanu), Răsădeanu, Bulbu- 
can, Lică.

Evident, lăudîndu-1 pe el, nu sub
estimăm meritul celorlalți jucători 

---- - la fel ca în re- 
jbcul de vineri 
au mers „ceas", 
în careul pro- 
apărătorii cen-

DIN PROGRAMUL DE AZI

(Agerpres)

NEAGU — BUCUREȘTI I :
4-0

Cine a asistat la meci își dă bine 
seama că titlul cronicii noastre nu

ai Galatiulul care, 
Priza secundă din 
seara cu București, 
Siguranță și calm 
priu (cu toate că 
trali titulari au lipsit, fiind acci- 
de.ritați), contraatacuri debordante 
prin trioul Cojocaru — Neagu — 
Stăncuîcscu, preocupare pentru 
ioc modern, simplu dar eficace — 
iată ce i-a caracterizat pe talentati! 
..elevi" ai fostului internațional Ion 
Zaharia.

Bucureștenij T Au intrat pè teren 
plini de ei și, tot gindindu-se la 
acel 4—0 cu care 
Galați cu șase zile

an condus pe 
în urmă, au

VOLEI. Teren „Drept*: Bucureșli 
II — Timișoara (M), orele 16,30; 
Brașov — Bucureșli 1 (M), orele 
17,30. Teren I.M.F.: Iași — Cluj 
(M), orele 17,30.

BASCRET. Teren „Drept": Iași— 
Timișoara (M), orele 9,15; Galați 
— Cluj (M), orele 18,15; București 
I — Craiova (M), orele 19,30.

HANDBAL. Teren „Drept": Pe
troșani — București I (M), orele 9; 
lași — Ciul (M), orele 18,10. Teren 
I.M.F.: București 1 — Galaji (F), 
orele 18,40. Teren „Progresul": Ti
mișoara — Ciul (F), orele 17,00-, 
Brașov — Galall (M), orele 18,00.

INFORMAȚII
al Consi- 
Republicii

Printr-un decret 
liului de Stat al 
Populare Române, tovarășul 
Ion Drînceanu, 
extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Populare Româ
ne în Turcia, a fost numit în 
calitate de trimis extraordinar 
și ministru plenipotențiar al 
Republicii Populare Române 
în Iran, cu reședința la An
kara.

ambasador

*
La 7 iulie a.c., a sosit în Ca

pitală Iaksa Petric, noul am
basador extraordinar și ple
nipotențiar al R.S.F. Iugosla
via în Republica Populară Ro
mână.

★
La 7 iulie a.c. a sosit în Ca

pitală Nabih al-Sâbbagh, noul 
ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Arabe Siria în Republica 
Populară Română.

SECERIȘUL
(Urmare din pag. 1) cii manuale prin mecanizarea 

operațiilor la cele patru guri 
de la magazii scurtează con
siderabil timpul de lucru. 
Greutățile întîmpinate aici au 
alte cauze. Cele două drumuri 
de acces din raza comunei A- 
fumați sînt aproape impracti
cabile chiar acum, pe timp 
uscat. Dacă dă o ploaie ? A- 
menajarea lor trebuia făcută, 
firește, mult 
Acum nu se 
o întîrziere.

Mai sînt 
punct unele 
căror nerezolvare ar avea re
percusiuni mari și nedorite. 
La unele baze de recepție, 
vîntul puternic a smuls de pe 
acoperișul magaziilor plăci de 
azbociment. înlocuirea lor

trebuie făcută azi, nu mîine, 
pentru că, dacă în zilele ur
mătoare vor cădea ploi, im
portante cantități de boabe 
vor fi ca și sub cerul liber, 
umiditatea lor va crește mult 
peste limita admisă, va fi ne
voie de lopătari, se va depre
cia calitatea griului.

Rezolvarea situațiilor amin
tite nu cere nici timp mult, 
nici eforturi deosebite. Opera
tiv, atît Comitetul de stat 
pentru valorificarea produse
lor agricole, cît și întreprin
derea de resort din Oltenia, 
bazele și sfaturile populare 
pot să facă remedierile nece
sare, astfel îneît recolta de 
grîu să fie înmagazinată în 
condiții corespunzătoare.

buri, iar la silozurile de mare 
capacitate în trei schimburi“.

Al doilea răspuns ni l-a dat 
situația existentă în teren. 
Este confirmat în cea mai 
mare parte primul ; am întîi - 
nlt însă unele deficiențe care 
impun măsuri urgente.

în, ziua de 6 iulie, de exem
plu, o bună parte din mijloa
cele de transport ale G.A.S. 
Băilești, care transportau ce
reale la baza din Portărești, 
au fost îndrumate spre Segar- 
cea — distanță de 9 km — de
oarece la baza menționată nu 
funcționa coloana de uscare. 
Acestei coloane i s-a mărit 
considerabil capacitatea. Lu
crările au început la 15 mai, 
dar a-au fost terminate nici 
pînă acum, din cauză că de la 
Comitetul de stat pentru valo
rificarea produselor agricole 
nu au fost încă repartizate 
cele două electrovent.ilatoare 
necesare aici. Nici lucrările 
pregătitoare pentru instalarea 
acestor utilaje nu sînt încă 
gata. Se impune, deci, ca din 
ambele părți să se ia măsuri 
urgente. Trambalarea vehicu
lelor dintr-o parte în alta cau
zează multă pierdere de timp, 
aglomerări în cîmp la com
bine, imobilizare de saci etc.

La baza de recepție din A- 
fumați sînt asigurate toate 
condițiile necesare primirii și 
descărcării operative a produ
selor. înlocuirea totală a mun-

mai devreme, 
mai îngăduie nici

apoi de pus la 
lucruri mici, a

PË ȘANTIERUL VIITORULUI PARC AL TINERETULUI

(Urmare 
din png. I)

de liber
ili vîrstă,

Aici se va 
in viitorul 
un modern 
o suprafață

Printre șantierele 
din Capitală, se nu
mără și marea lucra
re din fata gropii

țâri inge-

scriitor democrat arestat 
nedreptățile : Geo Bogza. 
articolului decît o priză- 
cuvinte cuminți. Singura 
ca ideile lui să circule în 
Stancu a luat pagina cu

exémple : la coopera
tiva agricolo din Do- 
brolești, lucrează bri
gada a 9-a de la ft.M.T. 
Zănoaga. De la înce
putul campaniei, din 
cele 8 combine repar
tizate aici nit au func
țional decît 6. Uneia li 
lipsește pìnzti tntifé, 
alta a fost „meșterită" 
dé mecanizatorul Nico- 
laie Dumitrescu ; s-a 
defectat pinionul din 
fată și l-a bătut cu 
ciocanul pînă l-a făcut 
țăndări. La Puțuri, Do- 
brosloveni, Mirșani și 
în alte părți stau, de

asemenea, 
bine din 
defecțiuni 
sau mai mici.

in sltudfla de ta 
Consiliul agricol raio 
nai, In dreptul rubri
cii : „Combine defecte' 
era trecut în ziua de 
6 iulie numărul 46. Un 
calcul sumar arata că 
în ziua aceea se mai 
putea strimte recolta 
de pe cel puțin 230 
hectare, dacă nu stă
teau atitea combine. 
Remedierile se pot face 
cu mai multă operati
vitate. Pentru aceasta 
însă este nevoie In 
primul rind ca depla
sarea atelierelor mo-

multe 
cauza 
mai

tota- 
unor 
mari

bile ale S.M.T. să sa 
focă mult mai organi
zat șt mult mai opera
tiv, ImpSrtindu-se raza 
de acțiune in funcție 
de distanlS si de sta
rea tehnică a parcului 
de combine din brigăzi. 
In același timp, este 
necesar să se reme
dieze mai rapid in 
atelierele S.M.T. unele 
piese de schimb șl 
imediat acestea să fie 
repartizate rațional la 
brigăzi atît in 
de defecțiunile 
tente deum la 
ne, cit și ca 
minime tampon 
a putea fi folosite pe 
loc la nevoie.

---- •-----

(Urmare din pag. I)

„O problemă cheie pentru 
noi este aceea a adunărilor ge
nerale — spunea secretarul co
mitetului U.T.M. de la Grupul 
școlar „Tehnoirig", tovarășul 
iosif Ion. Eforturile organizații
lor, ale birourilor U.T.M. de a 
îmbunătăți conținutul, de a iace 
din ele o adevărată școală de 
educație comunistă nu sint În
totdeauna încununate de suc
ces. Aceasta pentru că alege
rea unor teme interesante, care 
să răspundă cerințelor colec
tivului, tratarea lor in strînsă 
legătură cu specificul preocu
părilor utemiștilor și tn forme 
cit măi atrăgătoare și moi e- 
ficâce sint sarcini în rezolvarea 
cărora elevii acționează de 
multe ori singuri. Și cum au o 
experiență de viată proprie 
destul de limitată; nu reușesc 
să desprindă întotdeauna as
pectele esențiale din viața co
lectivului. să asigure un 
corespunzător dezbaterii 
probleme tn adunările 
râie".

Dar de ce se tnttmplă
Trebuie să recunoaștem 

uliii dintre noi — intervine to
varășa Ermihiâ Blitz, profesoa
ră la Școala medie nr. 12 —
avem față de activitatea orga
nizației U.T.M. o atitudine oare
cum rezervată. Ne găsim une
ori chiâr și scuze de genul: 
„dar eu nu mă prea pricep..." 
... am trebui de vlrsta utemiști- 
lor“....„Astea-s treburi ale orga- 
nizâtiâi..." etc. S nu eȘ(e bine, 
ti lipsim pe utemiști de un spri
jin pe care nu numai că-f putem 
da dar avem și datoria să-l 
ferim. Doar nimic din ceea 

-privește evoluția elevilor 
trebuie să ne fie străin...

De aceeași părere a fost

tural-artistice, la toate acțiunile 
inițiate. Ii ajut să-și organizeze 
munca, să-și stabilească obiec
tive clare, majore, să aleagă 
căile cele mai adecvate pentru 
realizarea lor. Unii colegi și-au 
exprimat nu o dată părerea că 
mi-aș depăși atribuțiile de di
riginte „amestecindu-mă" în 
preocupările utemiștilor. Nu-s 
de acord cu un asemenea punct 
de vedere. Nici cu atitudinea 
acelora câre nu se interesează 
de loc de activitatea organiza
ției U.T.M. și nici cu a acelora 
care din cind în cind, la in
sistentele directorului sau la 
rugămințile și mai insistente 
ale secretarului U.T.M. sint 
martori pasivi al acestei acti
vități. Cunoașterea profundă a 
preocupărilor multilaterale pe 
care Ie du utemiștii, conlucra
rea cu comitetul organizației 
de bază, stimularea inițiativei 
acestuia este componentă de

cipiile dé viață cu câre ii înar
măm".

in dicționar 
la litera „C“

Există un document al cola
borării. Se numește „planul co
mun de activități cultural-edu
cative al comitetului U.T.M. și 
al direcțiunii școlii“. Rostul a- 
cestuia este prea bine cunoscut 
ca să mai fie nevoie a-1 aminti. 
Contopirea intr-un efort unic 
a preocupărilor organizației 
U.T.M. și ale colectivului de 
cadre didactice nu poate avea 
drept urmare decit o muncă e- 
ducătivă bogată, eficientă, co
respunzătoare cerințelor colec
tivului de elevi.

Cum sînt Întocmite aceste 
planuri comune ?

Lăsirid. la o parte conținutul 
lor — o problemă deseori dez-

labil schițate Comitetul
U.T.M., pe de o parte, in urma 
consultării utemiștilor și de co
lectivul de conducere al școlii, 
pe de altă parte, care s-a siă- 
tuit cu tovarășii profesori. Pu
tem face astfel o confruntare a 
dorințelor elevilor cu cerințele 
pedagogice alegind din nume
roasele acțiuni posibil de rea
lizat pe cele mâi bune, pe cele 
mai necesare. Planul întocmii 
cu acest prilej este prezentat 
de tovarășul director în prima 
ședință a consiliului pedagogic, 
iar noi in cadrul comitetului il 
discutăm cu activul birourilor 
U.T.M. pe clase, stabilind as
pectele concrete ale reali
zării..."

Uneori se procedează așa. De 
foarte multe ori însă... „Noi în
tocmim planul comun de acti
vități, il discutăm intr-o ședin
ță de comitet apoi il prezentăm

ve bine conturate și, de aici, 
eficacitatea lor scăzută — lip
suri care se manifestă în unele 
școli din orașul Cluj și despre 
care ne-au vorbit interlocutorii 
noștri — nu își găsesc oare 
explicația in primul rind in 
acest mod de Întocmire a pla
nurilor menite să stea la baza 
activității cultural-educative pe 
care trebuie să o deslășoare 
școala și organizația U.T.M. ?

— I)e ce sint oare numite 
“ aceste planuri cind 
Întocmite doar de că- 
din factorii interesați ? 
in ele sint trecute și 
din planul general de

„comune 
ele sint 
tre unul 
„Fiindcă 
punctele 
muncă al școlii referitoare la 
activitatea extrașcolară", a fost 
răspunsul I

Ciudată situație. Să fie oare 
atit de greu de pătruns Înțele
sul foarte limpede al unui cu- 
vint câre pentru oricine pre-

nivel 
unor 

gene-

așa ? 
că *

ri
ce 
tiu

De aceeași părere a fost și 
tovarășul profesor Valeriu Deac 
de la aceeași școală : „treburile 
utemiștilor din clasa rheâ silit 
și ale mele. Că dirigintă parti
cip la întreaga lor activitate. 
Sint alături de ei iâ adunările 
generale, la manifestările cui-

bază. firească, a muncii de di
riginte, de profesor".

— Elevii utemiști au mult 
elan, a completat tovarășa pro
fesoară Goga Tincuta, dovedesc 
o mare capacitate de dăruire, 
participă cu pasiune la viața 
de organizație, Insă deseori 
lipsa de experiență Împiedică 
valorificarea maximă a entuzi
asmului lor tineresc. Iată de ce 
intervin, iată de ce trebuie să 
intervenim, ti putem ajuta să-și 
canalizeze entuziasmul spre ac
țiunile cele mai propice afir
mării, către scopuri majore, 
realizabile. îndeplinim in acest 
fel sarcina de ă veghea și în
druma formarea multilaterală a 
elevilor, de a-i obișnui să folo
sească, Încă din școală, cunoș
tințele însușite, să aplice prin-

bătută dată fiind importanța ei 
— ne referim la procedeele, ia 
modalitatea practică de alcă
tuire. •

„La fiecare început de tri
mestru in Școala medie nr. 16 
are loc o inttlnire a directoru
lui școlii șl a secretarului co
mitetului U.T.M. — ne spunea 
acesta din urmă. Mai infîi dis
cutăm despre activitatea cul- 
tural-educativă desfășurată in 
perioada precedentă, despre 
manifestările organizate, despre 
participarea elevilor și influen
ța acestor manifestări asupra 
Învățăturii și disciplinei. Apoi 
trecem — ne informează mai 
departe Ibvarășâ profesoară A- 
driana Colțea — la stabilirea 
principalelor activități ce ur
mează să aibă loc în perioada 
următoare. Ele au fost In prea-

direcțiunii pentru a repartiza 
sarcini și tovarășilor profesori1'. 
Acest procedeu de lucru nu 
aparține exclusiv Școlii medii 
nr. 8. După cum nâ-au confir
mat discuțiile cu tovărășii di
rectori, solicitați să ne vorbeas
că despre colaborarea cu orga
nizația U.T.M. pe tărimul acti
vităților cultural-educative. Dar 
alteori se mai întimplă și ost
iei : „Comitetul U.T.M. intoc- 
niește un plan. Noi il aprobăm, 
il semnăm1' (afirmația aparține 
unor directori de școală).

Conținutul deseori sărac al 
activităților cultural-educative, 
repetarea manifestărilor de la 
un trimestru la altul, caracte
rul lor deseori formal, neinte
resant, absența unui sistem 
care să înlănțuie activitățile in 
vederea atingerii unor obiect!-

supune existenta a cel puțin 
doi factori in contextul unei 
colaborări 7

Cum ramine 
cti pedagogia?

Ni s-a relatat următorul 
fapt:

— La un moment dat, în a- 
nul școlar trecut, povestea to
varășa Ileana Szasz, secretara 
comitetului U.T.M. de la Centrul 
școlar al M.I.U., listele de plată 
a cotizațiilor primite de la bi
rourile U.T.M. pe clase arătau 
cu un membru mai puțin decil 
evidentele de la sediu. Iată 
cum „dispăruse" utemistul. Un 
elev din anul I a primit o notă 
proastă. L-a chemat tovarășul 
diriginte și l-a pedepsit: „Gata,

lunette 
exis- 

combi- 
s tocuri 
pentru

Cocioc. 
amenaja 
apropiat 
parc pe 
de 65 ha. In prezent, 
zeci de mașini ca 
screpere și buldoze
re nivelează și mută 
din loc mii de metri 

pămint.

Două dragi refulante 
lucrează la contura
rea celor 3 lacuri 
care vor ocupa o su
prafață de 13 ha. 
Tot aici se va con
strui o sală de spor
turi, un teatru de 

vară etc.
Foto: AGERPRES

CINEMATOGRAFE

nu mai ești utemist!" Proaspă
tul utemist, necunoscind se 
vede bine Statutul organizației 
s-a considerat în afara rindu- 
rilor ei.

Un fapt ca acesta nu s-a mai 
intimplat. Dar atitudini intr-un 
iei asemănătoare se mai mani
festă. Nu o dată se intimplă 
— relatau cifiva tovarăși se
cretari — să ne oprească fie 
un tovarăș diriginte, fie un to
varăș director: „Să-l sancțio
nați pe cutare..." Ne cer Să 
„pedepsim" pe un utemist Sau 
altul pentru cine știe ce aba
teri pentru care firește există 
suficiente alte măsuri de în
dreptare. Se Întimplă ca o sim
plă absentă, o notă proastă să 
constituie pentru unii tovarăși 
diriginți sau profesori motiv de 
a adresa biroului U.T.M. al cla
sei asemenea ultimatumuri.

Desigur, nu este bine să se 
petreacă lucrurile așa. Dar se-

crelarii n-au pus in evidentă 
șl cauza pentru care intervin 
cite o dată tovarășii profesori, 
la modul amintit, in asemenea 
treburi. Oare organizațiile 
U.T.M. respective au luat, in 
împrejurările citate, o poziție 
combativă, promptă de con
damnare a atitudinilor de in
disciplină, de lipsă de răspun
dere fată de învățătură mani
festate de unii elevi ?

— Firește, spunea tovarășul 
Savu Ion, secretarul comitetu
lui U.T.M. de la Grupul școlar 
Construcții, sarcina principală 
a utemiștilor noștri fiind Învă
țătura nu putem rcimlne nepă
sători dacă un utemist. sau 
tul ia note proaste, dacă nu 
vată sau nu este disciplinat, 
străduim să-i ajutăm.

Dar cum, in ce mod, în

al
in- 
Ne

ce

folosește sprijinul pe | 
putea oieri tovarășii ®

I
!

măsură se j 
care l-ar putea oferi tovarășii 
diriginți și profesori pentru 
combaterea unor atitudini ne
corespunzătoare ale unor e- 
levi ? La aceste întrebări n-am 
mai primit răspunsuri și exem
ple la fel de convingătoare. 
Ceea ce dovedește in ultimă 
instanță, că uneori organizațiile 
U.T.M. nu știu cum să ceară și 
mai ales să folosească prețio
sul ajutor pe care l-ar putea 
oieri tovarășii profesori.

— Uneori nu ni Se solicită 
sprijinul în probleme majore —> 
povestea tovarășul profesor I. 
Covaci de la Centrul școlar al 
M.I.U., și pentru că comitem 
unele stingăcii în probleme a- 
parent minore. Am să dau un 
exemplu. Unii dintre noi nu 
ne-am însușit pe deplin termi
nologia folosită in organizația 
U.T.M. Deseori îmi aud colegii 
exprimindu-se cam așa : „pe 
cine puneți secretar „unde-i 
responsabilul U.T.M. „colec
tivul de conducere al U.T.M.“. 
Elevii trag de aici concluzia că 
sintem cam străini de preocu
pările lor și deci... la ce ne-ar 
mai cere concursul ? Socotesc 
că trebuie să cunoaștem tot 
ce-i preocupă, inclusiv Statutul 
U.T.M., indicațiile după care-și 
organizează munca. Vom cîști- 
ga foarte mult, ne vor simți 
mai apropiați, nu ne vor ocoli 
în problemele mari și mici pe 
care le au de rezolvat...“.

Așadar, să recapitulăm: to
varășii profesori așteaptă să 
fie solicitați, deși — și în dis
cuția noastră a reieșit acest lu
cru — se obțin rezultate fru
moase cind preiau ei inițiativa ' 
sprijinirii organizațiilor U.T.M. i 
intr-o activitate sau alta. Dar | 
comitetele U.T.M. din școli nu 
trebuie să aștepte să li se ofe- i 
re acest sprijin ci să-l solicite. 
Cu siguranță că nu vor fi re- ' 
fuzăți. Conlucrarea cu tovară- | 
șii profesori in toate domeniile 
vieții de organizație va mări ' 
eficacitatea muncii educative | 
care se desfășoară în școală. <

LALEAUA NEAGRĂ — film pen
tru ecran panoramic — rulează la 
Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 
19, 21,30). UN LUCRU FĂCUT LA 
TIMP (completare LA CEL MAI 
ÎNALT NIVEL): Luceafărul (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Gră
dina „Doina” (Str. Doamnei nr. 9
— orele 20,15). 1NT1LNIRE LA IS-
CHIA — cinemascop: Republica 
(completare 180 DE ZILE ÎN 
ATLANTIC — 8,30; 11; 13,30;
16,15; 19; 21,40), București (comple
tare LA CEL MAI ÎNALT NIVEL
— 9,15; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15),
Grădina „Progresul“ (Str. Ion Vidu 
nr. 5 — orele 20,30). AMERICA, 
AMERICA (ambele serii): Grivița 
(completare MÎINE ÎNCEPE AZI — 
10; 16; 19,30), Flacăra (16; 19.30), 
Miorița (10; 13,15; 16,30; 20). GHE
PARDUL (ambele serii): Car-
păți (9,30; 13; 16,30; 20). CUM
SE REUȘEȘTE ÎN DRAGOSTE: 
Capitol 
19; 21,15;
20.30) .
NERIC: 
NEZĂ 
ca (11: - -
TRAGICĂ: Festival (9,45; 12; 14,15: 
16,30; 18,45; 21; Ia grădină — orele
20.30) , Feroviar (9,15; 11,30; 13,45; 
16, 18,15: 20,30), Flamura (10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30). CAIDUL (comple
tare GURA LUMII): Victoria (10;

14; 16,15; 18,30; 20,45). IANO- 
• cinemascop (ambele serii): 

Central (9,30; 13; 16,30; 20). BĂ
DĂRANII (completare NOI ȘI SOA- 

: Lumina (9,30; 11,45: 14: 
. . 18,30; 20,45). SPRE CULMI-.

Union (15,30; 21). (Program de fil
me documentare orele 18), Dacia 
(9—17 în continuare ; 19; 21). PRO
GRAM PENTRU COPII: Doina (o- 
rele 10 ’ ‘ - - - ■
CE S-A 
ZILELE 
(11,30; ____
TREI GRĂSUNI 
LA HOTARUL A DOUĂ LUMI — 
ACOLO UNDE CARPAȚII 1NTIL- 

2 DUNĂREA: Timpurj Noi 
■21 în continuare). CASA Rl- 

CORDI : Ciulești (15; 18; 21).
FEMEIA NECUNOSCUTĂ: Stadio
nul Dinafno (Șos. Ștefan cei Mare

— orele 20,30), Arenele Libertății
(Parcul Libertății — orele 20,30), 
Buzești (9,30; 12; 15,30; 18), Mo
dern (9,30 ; 12 ; 14,30 ; 17.
La orele 19,30 rulează SETEA). 
BUFONUL REGELUI : Grădina

i (Str. Buzești fir. 9—11 
orele 20,30). VESELIE LA 

ACAPULCO (completare ARTlȘU 
AMATORI): Cultural (10,30; 14,30; 
16,45; 19; 21,15). NEAMUL SOI- 
MĂREȘTILOR — cinemascop (am
bele serii): înfrățirea între popoare 

. ‘ ire ȘOP1RLE - 10,30;
16,15; 19,30). CAN-CAN - cine
mascop: Excelsior (completară O

'“7 SPRE INIMA REȘitBl 
,30: 16,30; 19,45). MOF

TURI 1900 (completare CO- 
S MORI DE ARTĂ ROMÂNEASCĂ)! 
w Cringași (16, 18,15; 20,30).

ii 
I 
I 
I
112, 14, 

ȘIK - 
Central

IDARA1 
RELE): 
16,15; 1

I
I 
I
INESC 

(10-2 
CORD

IFE 
nu

I
■ BUFON 

Buzești

— or:

I
Ibele serii] 

(completa 
16,15; 19,:

Imascop: Ej
CĂLĂTORIE

— 9,30; 12,3

(9; 11,30; 14; 16,30;
la grădină — ora

SĂRITURĂ ÎN ÎNTU- 
(Completare ARTA CHI- 
DE DECUPARE) Flbreas- 
16; 18,15; 20,30). JUNGLA

dimineața). ASTA-I TOT 
1NT1MPLAT (completare 
SIGHIȘOAREI) : Doina

13,45; 16; 18,15; 20,30).
" CAII ARABI —



Mafie la o 
„recapitulare“

u două deôènii în urină, chimia repre
zenta pentru țara noastră o disciplină 
teoretică, o problemă a viitorului. Men- 
ținîndu-se la stadiul formulelor abstrac
te, chimia nu reușise să treacă pragul 
laboratoarelor, să se realizeze la scara 
industrială. Pentru a fi superior valorifi

cate, zăcămintele subsolului nostru luau calea străi
nătății. ,

Politica înțeleaptă a partidului a prevăzut, mea de 
acum zece ani, perspectivele industriei chimice și a 
pus bazele primelor Unități de acest fel în țara noas
tră. Cel de al 111-lea Congres schițează cu precizie 
fizionomia și locul uzinelor chimice în ansamblul 
economiei naționale. Atunci, în 1960, s-a vorbit pen
tru prima oară cu certitudine despre aluminiul româ
nesc, despre cauciucul sintetic, despre celuloza fabri
cată din stuf și paie, despre creșterea rapidă a pro
ducției de mase plastice.

Pentru perioadă 1960—1965, valorificarea supe
rioară a resurselor naturale à constituit unul din ele
mentele caracteristice ale industrializării. Pe ramură, 
ponderea producției noilor unități în domeniul chi
miei, cauciucului sintetic, hîrtiei si celulozei, progra
mate sa intre în producție, se arăta că trebuie să fie 
in 1965 de 41 la sută. Un deosebit accent s-a pus, 
ta cel de al Ill-lea Congres, pe gospodărirea judi
cioasă a rezervelor de țiței și pe construirea noilor 

. instalații, bazate pe cele mai moderne procedee de 
reformare catalitică, hidrocracare, hidrofinare catali
tică la rafinăriile de la Brazi, Borzești, Teleafen.

Bilanțul pe care îl facem la sfîrșitul șăsenalului, 
arată că toți acești indici au fost realizați și depășiți. 
Alături de celelalte, ramuri ale industriei socialiste, 
în plin avînt, chimia cunoaște un ritm de dezvoltare 
dintre cele mai rapide. Proiectele dé Directive ale 
celui de al IV-lea Congres arată că producția glo
bală. a industriei chimice va crește cu Un ritm mediu 
anual de circa 18,5 la sută.

Numeroase sînt consecințele dezvoltării industriei 
chimice pentru întreaga economie naț mlă. Azi, 
aproape că nu există domeniu în care s iu fi pă
truns unul din numeroasele produse chimice, dai 
fără îndoială că unitățile constructoare de mașini și 
agricultura sînt cele ce au mai mult de folosit de aici.

Ca de atîtea ori, trăind sentimentul operelor împli
nite, vă invităm și astăzi la un scurt drum. în lumea 
chimiei românești, propunîndu-vă o recapitulare a 
ceea ce știm., o privire nuli departe, în perspectiva 
viitorului nostru luminos.

Arbori 
de oțel

Forma fiecărei flori seamănă cu un sunet, 
spunea cineva. (K. Mansfield). Forma fiecărui 
combinat seamănă cu o sonată, deoarece arhi
tectura industrială are atîta armonie și varie
tate de ritmuri, incit gîndul te duce imediat la 
structurile savante ale muzicii. Peisajul tării 
noastre a căpătat sute de noi instrumente, care 
execută o imensă partitură, desăvîrșit orches
trată. Oriunde te-ar duce trenul, obiectivele in
dustriale îți apar în fața ochilor. Pe cimpul cu 
gtîu, sondele de țiței. Pe dealuri, petetăse de 
vie, trec convoaiele pilonilor de înaltă tensiune, 
aceste compase care măsoară cerul cu vîrfurile 
lor de diamant. Dunărea, forfotind de șlepuri și 
vapoare, a fost strînsă în diguri puternice, care 
îi șlefuiesc malurile și o împiedică să năvălească 
pe terenurile joase ale Luncii. Marele fluviu a 
devenit arteră industrială.

Fiecare sunet seamănă cu o floare și nu ne 
mai amintește de ceva trist, pustiu, mic și pro
vincial. Porțile de Fier ne fac să suprapunem 
peste grandoarea naturii, grandoarea operei 
noastre. Turnu-Măgurele înseamnă port indus
trial, cetate a chimiei, tot așa cum numele de 
Călărași și Brăila ne aduc în minte priveliști 
moderne. Delta, raiul păsărilor ce vin aici tocmai 
din Australia, ca să-și petreacă lunile de vară, 
s-a prefăcut într-o colonie de vase. O întreagă 
flotă stuficolă, asociată cu zeci de tractoare de 
plaur, o străbat și o recoltează. Maliuc înseamnă 
uvertura stufului și apare îndrăzneț pe un „pă- 
mînt nou“, cu numeroasele lui blocuri și labo
ratoare.

TraVersînd Moldova în avion, am privit uimit 
desfășurarea peisajului prin tremurul de elitră 
al elicii. Valea Trotușului mi-a apărut ca o 
strălucitoare orgă, instalată pe mai bine de o 
mie de hectare. Am zărit de la prima ochire 
uzina de cauciuc sintetic, care produce anual 
materia primă necesară pentru anvelopele a 
250 de mii de autocamioane. La Roznov, umbra 
și lumina se jucau pe un imens cadran solar. 
Săvineștii au răsărit brusc din neguri, ca un alb 
meteorit străjuit de impunătoare baterii de tur
nuri aeriene. La Suceava, ca și la Iași, uni
tățile industriale au apărut însoțite de cohortele 
de blocuri, alături de vechile orașe istorice. Tîr- 
gu-Mureș, cu uzinele de îngrășăminte azotoase, 
îmbină, ca și Turnu-Măgurele, formele geometri
ce ale blocurilor, cu formele atît de variate ale 
conductelor st.rinse în estacade, ale parcurilor de 
bazine și rezervoare metalice. Combinatul de chi
mizare complexă a gazului metan de la Craiova 
ne arată forme de nai, de radiatoare, de locomo
tive argintii, stive de conducte, 20 de mii de tone 
de construcții metalice și instalații.

Cu adîncă uimire am străbătut laboratoarele 
Institutului Petrochim din Ploiești, vizitînd acele 
galerii în care „telescoape“ electronice privesc 
cu atenție constelațiile moleculare ! Ce viziuni 
misterioase și tulburătoare ! O lume inversă, 
mică, să nu poată fi văzută cu ochiul liber, as
cunsă în acest fel de mama natură pînă la data 
cind omul a găsit posibilitatea să-și mărească e- 
norm puterea ochiului și să descopere micro
cosmul. E o mare bucurie să-ți dai seama că 
posesiunile noastre sînt infinit mai întinse, că 
sîntem stăpîni pe avuții pînă mai ieri ignorate, 

neștiute, că sîntem foarte bogați și foarte puter
nici din momentul în care am cucerit domeniul 
lumii invizibile.

Turlele, arborii de oțel inoxidabil, plantațiile 
stranii, feericele vegetații nocturne, febrilele or
ganisme de pe cîmpul de la Brazi redau, la 
scară majoră, ceea ce specialiștii au experimen
tat și descoperit la dimensiuni de laborator. 
Ceea ce văzusem la Institutul Petrochim confec
ționat din sticlă (reactoare, eprubete), ceea ce 
se prezenta în stațiile-pilot la proporții echita
bile, aici, pe cîmpia industrială, toate au căpă
tat dimensiuni hiperbolice. Un munte de metal, 
un oraș cu cartiere, șosele, parcuri de rezervoare, 
aceasta reprezintă Rafinăria și Combinatul pe
trochimic Brazi, două Unități industriale ultra
moderne, îh care se produce, de la cocs și gu- 
droane, pînă la benzina cu cifră octanică ridi
cată, și de la polietilenă, la oxidul de etilenă, 
glicoli, anhidridă ftalică.

Pe un platou, în vecinătatea orașului Slatina, 
Uzina de aluminiu este o apariție tot atît de sur
prinzătoare, ca și celelalte unități ale industriei 
chimice, răsărite adeseori pe neașteptate în 
locuri fără nici un fel de reputație. Aici, prin 
electroliză, se naște ca dintr-un nesecat izvor rîul 
de aluminiu românesc — „ALRO“. Drumul lui în
cepe în Munții Apuseni, sub forma minereului 
de bauxită, cunoaște forma de pulbere argintie 
în Uzina de alumină din Oradea, ca să se pre
facă în lingouri, sîrmă, tablă și bare la Slatina. 
Că să dea viață metalului alb, s-au unit la Sla
tina, ca într-un păienjeniș, liniile de înaltă ten
siune ce vin de la Paroșeni și Luduș, de la Doi- 
cești, Argeș și București, furnizînd uzinei de 
aluminiu o cantitate de electricitate egală cu 
jumătate din capacitatea hidrocentralei de la 
Bicaz.

Ev nou 
in imperiul 

stufului
Cea mai întinsă arie stuficolă a lumii, Delta 

Dunării a atras numeroși reprezentanți ai trus
turilor străine, încă de lâ începutul secolului, 
care ar fi pornit lâ exploatarea ei, dacă nu s-ar 
fi înspăimintat de marile investiții și de proble
mele organizatorice puse în fața lor de o atare 
industrie, care nici măcar nu promitea profi
turi imediate. Delta, continentul păsărilor, are o 
suprafață de 434 mii de hectare, dintre care 270 
de mii sînt acoperite cu stuf. Material de con
strucție, materii prime pentru fabricarea celu
lozei, hîrtiei, celofibrei, zahărului, alcoolului, 
furfurolului, stuful se dovedește a fi dotat cu 
însușiri foarte rare și foarte prețioase. Din re
colta de pe 50 de mii de hectare, se pot fabrica 
plăci de stufit pentru construcții, în asemenea 
cantitate, îneît să înlocuiască 700 mii mc lem
nărie sau peste un miliard de cărămizi normale. 
Din aceeași cantitate se poate fabrica atîta ce
luloză, îneît fiecărui locuitor al țării să-i revină 
9 kg de hîrtie și 7 kg de pînzeturi, iar din re
ziduuri să se mai producă trei milioane litri de 
alcool, o mare cantitate de drojdie furajeră și 
peste zece mii de tone brichete de ars.

Marele avantaj al stufului constă in aceea că 
se regenerează în fiecare an, în timp ce unei 
păduri de rășinoase îi trebuie 50—60 de ani ca 
să se refacă. Mai mult decît atît, fiecare hectar 
de stuf poate înlocui la fabricarea celulozei 
două hectare de pădure rășinoasă. Nu se putea 
ca o asemenea bază de materie primă să ră- 
mînă părăsită în anii noștri. O dată cu con
struirea Combinatului de celuloză și fibre sinte
tice de la Brăila, au fost săpate zeci de kilo
metri de canale în Deltă, s-au construit plat
forme de depozitare. O flotă de peste 200 de vase 
transportă pe Dunăre prețioasa încărcătură. Du
nărea participă cu pasiune la toate fenomenele 
vieții moderne. Pe malul ei, la Brăila, portul stu
fului deține macarale uriașe, garnituri de tren 
și locomotive. Stivele de stuf, puternic luminate 
în timpul nopții, sînt înșirate ca niște piramide.

In turnul fierbătoriei, cele 12 autoclave, ro- 
tindu-se lent, produc amestecul efervescent, 
reacția între soda caustică și maldării de stuf, 
eliberînd necontenit cascadele vîscoase ale ce
lulozei. La capătul liniei, această celuloză ia 
forma cartonului duplex și a lungilor pînze de 
hîrtie. Din celuloza provenită astfel, se fac nu
meroase sorturi de hîrtie: cretată groasă, cu po
lietilenă, cu folii de aluminiu, parafinată, hîr
tie mătase, hîrtie de scris, carton, hîrtie filtru.

Ca pe un cadran, la un alt punct al Dunării, 
la Călărași, o altă unitate chimică, un alt com
binat de celuloză și hîrtie, produce pe bază tot 
atît de ingenioasă, industrializînd paiele nesfîr- 
șitelor holde ale Bărăganului.

Combinate 
pentru 

agricultură
In ultimii ani, chimia a pătruns pe Ogoare, 

în viața plantelor, a făcut să se vorbească des
pre „medicina vegetalelor“, ă declanșat ofensiva 
împotriva insectelor care atacă lanurile și plan
tațiile. Deși țară agricolă, România de odinioară 
nu avea o industrie proprie de îngrășăminte chi
mice, dar azi agricultura nu poate fi concepută 
fără sprijinul mecanizării și chimizării. îh pro
iectele de Directive ale Congresului al IV-lea, 
se arata că, în 1970, agricultura urmează să pri
mească peste 1,1 milioane tone de îngrășăminte 
chimice în substanță activă, ceea ce va face ca 
fiecărui hectar de teren arabil să i se repartl-
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zeze circa 110 kg de îngrășăminte. Aceasta în
seamnă că, practic, nici o palmă de teren nu va 
rămîne în afara efectelor binefăcătoare ale știin
ței, ale chimiei. Combinatele chimice din Făgă
raș și Tîrnăveni, Uzinele de acid sulfuric și su- 
perfosfat din Năvodari și Valea Călugărească, 
Combinatul de îngrășăminte azotoase Piatră 
Neamț, combinatele de la Craiova, Turnu Mă
gurele, Tîrgu Mureș sînt organisme care, în bă
tălia cu timpul, cu climă, cu zgîrcenia pămîntu- 
lui și a norilor, au de spus un cuvînt hotărîtor. 
Chimia ajută plantele să crească mai repede, 
grăbește perioada de coacere a fructelor, men
ține prospețimea florilor, întărește rădăcinile.

Diferite substanțe chimice, produse în combi
natele noastre, vin în apărarea plantelor, ferin- 
du-le de dușmani. Rozătoarele și buruienile care 
aduc grînelor pagube în valoare de peste trei 
miliarde lei, cu numai cinci la sută din totalul 
acestei sume pot fi stîrpite. Cele șase sute de 
boli cunoscute la speciile principale de plante, 
cei peste opt sute de mii de dușmani ai plan
telor din rîndul insectelor își găsesc în substan
țele chimice un adevărat cimitir. împotriva bu
ruienilor se utilizează vreo două sute de substan
țe, ceea ce i-a făcut pe țărani să vorbească des
pre plivitul chimic.

Cu ce arsenal intră chimia în ofensiva de pe 
ogoare, o spun în mod elocvent Capacitățile de 
producție finale ale noilor combinate: 300 000 tone 
azotat de amoniu, 100 000 tone uree, 40 000 tone 
ape amoniacale la Craiova; 400 000 tobe îngrășă
minte compuse granulate la Turnu Măgurele ; 
150 000 tone azotat , de amoniu la Tîrgu Mureș —- 
ca să cităm numai cîteva din produsele și cantită
țile celor mai noi combinate de îngrășăminte chi
mice. Toate aceste unități VOr acoperi cîmpiile 
roditoare ale țării cu pulberea, lichidele și gra
nulele hrănitoare, vor sili porumbul să atingă 
înălțimi necunoscute și spicul griului, pe paiul 
înalt, să tragă greu la cîntar.

Metale
sintetice

Casele de mode, atrase întotdeauna de ma
terialele noi, și-au îndreptat privirile pline de 
speranță spre Săvinești. încă din 1960 se știa 
că peste puțin timp, datorită producției de 
fire sintetice de la Săvinești, oricine avea să ca
pete posibilitatea de a îmbrăca țesături transpa
rente, stofe neșifonabile, blănuri moi și căldu
roase, ciorapi, mănuși, bluze de relon. Melana 
și firele sintetice de la Săvinești, după primii 
ani de producție, au ajuns să înlocuiască pro
ducția de lină a mai bine de patru milioane 
de oi.

Numeroase însușiri au adus binemeritatul 
prestigiu maselor plastice. Firul de relon este 
foarte fin, de cîteva ori mai rezistent la rupere 
și frecare decît mătasea. Se poate trage în gro
simi mult mai mici decît firele naturale, este 
moale, elastic și ușor, nu absoarbe apa, nu e 
sensibil la acțiunea agenților chimici. Dar ma
terialele plastice nu sînt numai concurentul fi
relor naturale, ci și al metalelor, pielei, sticlei, 
lemnului, porțelanului, cimentului etc. și se pot 
obține în afară de petrol și gaz metan, din Căr
bune, sare, nisip și multe alte materii prime 
naturale.

Cea mai prețioasă calitate a maselor plastice 
o constituie, în primul rînd, marea lor rezisten
ță fizică și chimică. Ele pot fi ușor prelucrate 
mecanic, se pot strunji și tăia, pot fi sudate și 
lipite, turnate sau presate, se pot vălțui și tra
ge în foi, șlefui și poliza, pot fi topite și prefă
cute în benzi, fire și tuburi. Din aceste motive, 
prelucrarea maselor plastice este mult mai ief
tină decît a metalelor sau a altor materiale și 
din ele pot fi obținute piese care să nu mai ne
cesite finisări ulterioare. Materialele plastice au 
creat noi posibilități în domeniul mecanic. în 
raport cu metalele, ele nu se degradează ușor, 
nu sînt supuse coroziunii, au indici scăzuți de 
absorbție față de vaporii de apă, greutate mică, 
rezistență la tracțiune. Prin fabricarea pieselor 
pentru mașini din mase plastice, s-a ajuns la 
scăderea greutății motoarelor și la ridicarea 
productivității lor. în scurt timp, piesele din 
mase plastice au înlocuit lagăre de bronz, rul
menți, table și site metalice în uzinele de la Re
șița, la „23 August“, „Semănătoarea“, „Unirea“, 
la uzinele de utilaj pe croi ier, în șantierele na
vale, la construcția vagoanelor. Numai prin înlo
cuirea fontei cu poliamida, la confecționarea 
cilindrilor distribuitori pentru semănători, se 
obțin economii anuale în valoare de peste 750 
de mii de lei.

în construcțiile de locuințe, masele plastice au 
început să-și spună un cuvînt foarte accentuat. 
Din ele se fac țevi, dale pentru pardoseli, tape
te pentru capitonarea pereților, plăci pentru în
locuirea faianței, vopsele exterioare de vinacet, 
care au deschis fața orașelor noastre, le-a dat 
ö înfățișare vie, veselă, deschisă. Masele plas
tice se folosesc pentru pereți exteriori și inte
riori, pentru luminatoarele teraselor, pentru uși 
și ferestre, pentru treptele scărilor, rulouri și 
jaluzele, stîlpi și tavane. în agricultură, foliile 
de polietilenă acoperă răsadnițele (Popești-Leor- 
deni). Lalelele, sub filmul de rilson, folosit la 
construcția serelor, au un colorit mai viu, sînt 
mai proaspete decît atunci cind cresc sub aco
periș de sticlă, la fel ca și roșiile. Prin geamul 
de rilson razele ultraviolete trec mai ușor. Con
fortul modern nu poate fi, iarăși, despărțit de 
materialul plastic, din care se confecționează 
tot ce poate înlocui cristalul, vasele, tacîmurile, 
concurînd metalul și lemnul, culorile naturale 
și ebonitul, ca să capete un loc impresionant 
de mare în viața noastră de toate zilele.
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Miracole 
cotidiene

Specialiștii au arătat că practic se cunosc 
peste trei mii de substanțe derivate din țiței, 
dar că cifra lor nu poate fi limitată, e nesfîrși- 
tă. Un arbore genealogic pe care nu și-l poate 
visa nici un alt element, nici un alt zăcamînt al 
pământului.

Ne-am putea oare imagina un dialog între 
osia carului și arborele cotit al motorului de 
tractor ? Desigur că da. Numai că glasul ar
borelui cotit nu are voie să se audă, în timp ce 
osia carului a înfiripat multe romanțe pe dea
lurile satelor de odinioară și, pe alocuri, mai 
continuă să înfiripe și azi. Arborele cotit — a- 
lingînd de curînd, o dată cu un tractor jubiliar, 
numărul de o sută cincizeci de mii — iese din 
strungurile de precizie de la Brașov purtînd in 
inele străluciri solare. Pentru a executa mișca
rea sa de răsucire, el nu se mulțumește cu pă
cura neagră și vîscoasă, ci pretinde ceea ce se 
numește ulei, dar nu ulei simplu, ci ulei cu a- 
ditivi. Despre acești aditivi ne pot spune multe 
lucruri motoarele care funcționează singure, 
așezate pe socluri fixe, la hala motoarelor de 
la Institutul Petrochimic din Ploiești. Aici, pre
ferințele, gusturile din ce în ce mai rafinate ale 
arborelui cotit, ca și ale altor piese de la mo
toarele cu explozie, sînt cercetate cu cea mai 
mare atenție. Dar tainele arborelui nu pot fi 
ușor pătrunse șl pentru aceasta omul trebuie 
să fie înarmat cu unelte și mijloace din cele mai 
fine. Să numim doar acele containere care 
poartă în interiorul lor izotopii radioactivi, u- 
tilizați la Institutul Petrochimic pentru a con
trola eficiența uleiurilor, măsura în care aces

Perspective
Interviu cu tov. ing. I. DELEÀNU, 
adjunct al ministrului industriei 

petrolului și chimiei

I IJJMl ntrebîndu-l despre problemele ce 
j se pun in fața tineretului, prin con-

tinua acțiune de perfecționare in
ii ^0 dustrială, tovarășul ing. I. Deleanu, 

j . adjunct al ministrului industriei
l| pfKpw I petrolului și chimiei, ne-a răspuns 

următoarele;
— Dezvoltarea industriei noastre chimice, introdu

cerea pe scară largă a tehnologiilor moderne au ri
dicat probleme complexe în activitatea de pregătire 
a cadrelor. între anii 1950—1964, școlile profesionale 
și tehnice ale ministerului nostru au fost absolvite de 
20 534 muncitori și maiștri. Din ultima promoție ur
mează să fie repartizați în industria chimică de 
aproape trei ori mai mulți maiștri și muncitori decît 
media absolvenților din anul școlar 1959—1960. O 
dată cu sporirea numărului de elevi, s-a lărgit și no
menclatorul de meserii de la cîteva, în 1955, la 43 
de meserii și specialități în anul școlar 1964—1965. 
Programele de învățămînt în Universități și Institute 
politehnice au fost astfel organizate, îneît să cuprindă 
noile ramuri ale industriei chimice, să formeze ingi
neri și chimiști care să facă față nevoilor tot mai 
complexe ale industriei chimice. Numai în anul a- 
cesta numărul cadrelor cu pregătire superioară, soli
citate pentru repartizare de ministerul nostru, se ri
dică la circa 1 000. Ritmul rapid în care iau naștere 
noi secții, uzine și combinate, îi obligă pe ingineri și 
chimiști să-și însușească temeinic, și într-o perioadă 
scurtă, complicatele procese tehnologice bazate pe 
un înalt grad de mecanizare și automatizare. Pentru 
a face față acestei cerințe, planul de angajare și 
pregătire a cadrelor se eșalonează odată cu docu
mentația tehnică pentru construirea de noi uzine și 
fabrici. încă din timpul construcției noilor obiective, 
cadrele necesare sînt incluse în forme organizate de 
pregătire. Potrivit specificului unității, se organizează 
cursuri de pregătire pe o durată de 6—12 luni, se 
efectuează practica Ia întreprinderi cu profil asemă
nător. Tinerii muncitori, ingineri și tehnicieni au 
create toate condițiile pentru ca, din prima zi de 
lucru, să corespundă marilor cerințe ale producției.

— Ce perspective se deschid în domeniul Chi
miei 7

— Colectivele din întreprinderile noastre, din in
stitutele de cercetări și proiectări, studiază cu entu
ziasm proiectele de Directive ale Congresului al 
IV-lea, care deschid noi orizonturi industriei chimi
ce. Producția globală în această ramură va crește de 
circa 2,3 ori în 1970 față de 1965, cu un ritm mediu 
anual de circa 18,5 la sută.

în viitorul cincinal, industria chimică va fi orien
tată, în principal, spre valorificarea cît mai complexă 
a resurselor naturale ale țării. Accentul va fi pus pe 
chimizarea gazului metan și a produselor petroliere. 
O dezvoltare corespunzătoare se va realiza și în do
meniul industriei chimice de bază. în comparație cu 
anul 1965, în 1970 se vor produce de 3,8 ori mai 
multe îngrășăminte chimice, de 2,2—2,6 ori mai multe 
fire și fibre sintetice, de 2—2,3 ori mai multe mate
riale plastice și rășini sintetice, de 1,7 ori mai mult 
cauciuc sintetic și de 1,3—1,5 ori mai multă hîrtie. 
Aceste sporuri de producție vor fi obținute prin in
trarea în funcțiune a noi unități productive și prin 
dezvoltarea celor existente. O preocupare importantă 
a chimiștilor va fi îmbunătățirea calității produselor, 
pentru ca ele să corespundă cerințelor pieței interne 
și externe.

Țara noastră numără 22 de combinate și uzine 
chimice, 21 secții noi în fabricație la uzinele 
existente, 28 instalații chimice cu capacitate de 
producție dezvoltate, ceea ce face ca, în unele 
ramuri, valorificarea tonei de țiței să crească 
pînă la 100 de ori, intră în competiția internațio
nală ca o forță demnă de invidiat.

Harta continentelor industriale face să trea
că peste întinsul României „izoterme“ și ,,izo
bare" chimice, marchează în itinerariile inter
naționale — ca mari laboratoare ale globului — 
localități pînă mai ieri neștiute, ca Orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej, Săvinești, Piatra Neamț, 
Brăila, Călărași, Orașul Victoria, Craiova, Tîrgu 
Mureș, Oradea, Năvodari, Slatina și multe altele. 
Toate reprezintă trepte ale progresului și civili
zației socialiste, opere moderne în repertoriul 
chimiei și al viitorului de aur, pe care, cu o vi
brantă certitudine ni-l înfățișează acum, în pra
gul celui de-al IV-lea Congres al partidului, 
proiectele de Directive.

tea ajută mașinii să-și conserve piesele, să mic
șoreze roaderea metalelor în timpul fricțiunii.

Dozați cu contorul, izotopii radioactivi sînt in
troduși în ulei. După o anumită perioadă de 
funcționare a motorului, prin determinarea in
tensității radiante a uleiului, se constată gradul 
de uzură a pieselor, deoarece particolele meta
lice din ulei se încarcă cu radioactivitate și pot 
fi înregistrate eu precizie. După ce a fost pro
dus un aditiv cu calități potrivite, el se adau
gă uleiului. Numai la tractoare aceasta duce la 
o mărire a perioadei de schimb a uleiului de la 
60 de ore la 300 de ore, realizîndu-se astfel eco
nomii în valoare de 30 de milioane lei pe an.

Pentru a merge cu comparația noastră mai 
departe, după ce am ascultat acest închipuit dia
log între osia carului și arborele cotit al trac
torului, ambele hrănite cu produși ai țițeiului, 
să vedem ce miracole se produc la Combinatul 
petrochimic de la Brazi, unde avem un panou 
cu peste cinci mii de aparate de măsură și con
trol. Un colos de instalații și utilaje, turle, Cup
toare care ridică temperatura propănului pînă 
la 850 de grade și i-o scoboâră, în detentoare 
puternice, pînă la 157 de grade sub zero, func
ționează automat, condus doar de la simplul 
panou de comandă. Giganticul combinat pare 
părăsit în cîmpie. Rar, cîte un operator răsu
cește un ventil sau verifică o articulație a tur
nului de cracare. Compresoarele înșirate la rînd 
ca locomotivele, scot mugete de avioane cu reac
ție. întreaga instalație pare o unitate indepen
dentă, care înaintează grație propriilor sale legi, 
în focul zilelor de vară, cînd soarele pîrjolește 
Bărăganul, aici, la Brazi, compresoarele creea
ză, pe dimensiuni industriale, temperaturi pe 
care nici pămîntul nu le poate produce, la po
lul frigului, la Verhoiansk. Ca să ne închipuim 
ce înseamnă o temperatură de minus 157 de 
grade, trebuie să știm că în aceste condiții me
talele cele mai rezistente se prefac în cristale, 
se pulverizează, se sparg ca sticla, devin casan
te. Materialul din care sînt confecționate ase
menea mașini este un aliaj complex, capabil să 
reziste la temperaturi extrem de scăzute, fără 
să-și piardă proprietățile inițiale.



Se pregătește o nouă lovitură 
de stat la Saigon?

0 sfidare a protestelor 

opiniei publice

După cum anunță corespondentul din Saigon al a- 
genției United Press Internațional, in capitala 
Vietnamului de sud se vorbește în mod deschis 

despre posibilitatea unei noi lovituri de stat, in scopul 
prevenirii ei, autoritățile sud-vietnameze au între
prins toate măsurile de siguranță, în jurul Sai- 
gonului au fost dizlocate trupe de securitate, poliție 
și armată.

Reprezentanții cercurilor militare din Saigon au 
confirmat autenticitatea știrilor despre posibilitatea 
unei noi lovituri de stat. Agenția U.P.I. afirmă că ar 
fi posibil ca această lovitură de stat, în eventualita
tea că ea ar avea loc, să fie condusă de colonelul 
Pham Ngoc Thao, pe care autoritățile de la Saigon 
l-au condamnat la moarte în contumacie.

patrioți cu mortiere. Un pur
tător de cuvînt militar ameri
can a declarat la Saigon că 
„s-au înregistrat pierderi 
mari“, fără a face însă preci
zări.

Potrivit relatărilor agențiilor 
de presă, în cursul zilei de joi 
au continuat luptele dintre 
forțele Frontului de eliberare 
națională și trupe ale guver
nului de la Saigon, sprijinite 
de trupe americane și austra
liene, în așa-numita zonă „D“.

In perimetrul nord-vestic al

acestei zone, la aproximativ 60 
km de capitala sud-vietname- 
ză, o unitate a trupelor guver
namentale a căzut într-o am
buscadă, organizată de forțele 
patriotice în localitatea Dau 
Tieng. Trupele guvernamenta
le care au încercat să vină in 
ajutorul celor încercuiți au 
fost, de asemenea, atacate de

Ambasadorul S. U .A. 

la Saigon a demisionat

Agenția France Presse anunță 
că la Washington a fost comu
nicată oficial demisia generalu
lui Maxwell Taylor din funcția 
de ambasador al S.U.A. în Viet
namul de sud. în același timp 
s-a anunțat numirea lui Henry 
Cabot Lodge în funcția de am
basador al S.U.A. la Saigon.

La cererea președintelui John
son, ministrul apărării al S.U.A., 
Robert McNamara, va însoți pe 
Henry Cabot Lodge la Saigon.

Substanțe toxice 

din nou folosite
Misiunea ae legătură a 

Înaltului comandament al 
armatei populare vietname
ze a adresat Comisiei in
ternaționale de suprave
ghere și control din Viet
nam un protest energic în 
legătură cu folosirea pro
duselor chimice toxice de 
către agenții americanilor 
din Vietnamul de sud.

In ultimele două săptă- 
mîni, de pe urma răspîn- 
dirii substanțelor toxice pe 
o suprafață pe care se află 
șase sate, peste 30 000 de 
persoane au fost intoxicate, 
ceea ce depășește conside
rabil totalul victimelor din 
ultimii patru ani. Aceste 
acțiuni reprezintă o încăl
care a normelor dreptului 
internațional.

F

d o ÿ.o e
hot are

aptele se acumulează. Știrile din Paris reflectă 
hotărîrea franceză de a nu mai participa la activi
tatea principalelor organisme economice occiden
tale. După anunțarea absenței reprezentantului 
francez la lucrările Pieței comune, o hotărîre si
milară se referă la EURATOM și Uniunea cărbu
nelui și oțelului. Prin urmare, spun observatorii 
politici, distanțarea Franței de unele organisme 
militare exprimată, de pildă, în atitudinea sa față

de S.E.A.T.O., este urmată de o politică oarecum similară în 
ce privește organismele economice occidentale. Aceasta nu 
este considerată ca o cotitură spectaculoasă în politica fran
ceză pentru simplul fapt că în ultimele luni Franța a oferit nu
meroase mostre ale rezervei sale față de promovarea unei po
litici comune a occidentului în diferite domenii.

Reacția la hotărîrile franceze urmează linii diferite. în esen
ță, comentatorii sînt de părere că în discuție sînt practic puse 
toate repercusiunile contradicțiilor interoccidentale. Atît neîn
țelegerile franco-ațnerieane, cît și cele franco-vest-germane ie.» 
la iveală în acest moment. Refuzul francez de a participa î» 
continuare ia lucrările organismelor economice occidentale 
confirmă sfîrșitul antantei franco-vest-germane. „De Gaulle, 
scria GUARDIAN, a căutat inițial să modifice starea lucrurilor 
alăturîndu-se Germaniei occidentale. Dar după ce Adenauer a 
părăsit postul de cancelar, tratatul a rămas literă moartă". La 
Bonn se examinează în ce măsură obligațiile decurgînd din 
tratatul de la Paris ar putea duce la o reexaminare a lucruri
lor și la o eventuală modificare a atitudinii franceze. La Paris, 
ministrul informațiilor, Peyrefitte, declară că „tratatul franco- 
vest-german nu este afectat". Observatorii sînt însă de cu 
totul altă părere. Și rezervele lor sînt întemeiate. Hotărîrea 
franceză nu presupune deloc o respectare a literei și spiritului 

tratatului de la 
Paris și 
nici un 
poate fi 
nată ca
buind la acele 
teluri în nu
mele cărora A- 
denauer și de 
Gaulle și-au pus 
semnăturile pe 
documentul a- 
mintit.

Reacția Lon
drei este cea 
mai ambiguă, 

lui Wilson să nu

ea în 
caz nu 
imagi- 
contri-

Editorialiștii unor ziare britanice recomandă 
încerce să caute motive pentru o „satisfacție britanică", în 
urma hotărîrii franceze. Experții economici laburiști îi suge
rează, în continuare primului ministru, să păstreze distanța 
față de C.E.E. Oricum, nimic nu îndreptățește presupunerea că 
Anglia ar putea cîștiga în acest moment de pe urma disensiu
nilor între cei șase.

Cele mai semnificative par reacțiile americane. Washingto
nul oficial nu a făcut nici un comentariu. Dar, această tăcere 
diplomatică nu înseamnă că nemulțumirea este cumva nedisi
mulată. Comentatorii francezi din capitala Statelor Unite amin
tesc faptul că S.U.A. au fost din totdeauna adepte ale Pieței 
comune, văzînd în integrarea economică europeană un mijloc 
de amestec propriu în afacerile acestor state. Pe de altă parte, 
cercurile economice din S.U.A. își etalează fățiș nemulțumirea, 
„întreprinderile americane, scrie JOURNAL OF COMMERCE, 
sînt alarmate de boicotul Franței". Din relatările ziarului re
iese că investitorii de capital american își puneau mari spe
ranțe în integrarea economică vest-europeană, dar evoluția 
lucrurilor și ultimele hotărîri fac ca „cercurile de afaceri ame
ricane să vadă pozițiile lor europene puse în cauză", scrie 
ziarul.

Se poate, de asemenea, bănui că lipsa oricărui comentariu 
oficial la Washington asupra hotărîrii franceze să aibă drept 
obiectiv o conservare oricît de parțială a lucrurilor pentru un 
eventual progres al tratativelor în cadrul „rundei Kennedy".

Dar, îrî Statele Unite se acordă atenție mai mult perspecti
vei decît momentului actual. Salzberger, în NEW YORK TI- 
MES, își pune întrebarea dacă nu cumva „pe linia dezintegrării 
urmează N.A.T.O." ca obiectiv politic al președintelui de 
Gaulle. „Gonflictul Pieței comune de la Bruxelles pare îrr 
ceputul unei noi crize occidentale. Indiferent de ceea ce se va 
petrece în comunitatea economică, va urma în mod inevitabil 
o convulsia in cadrul N.A.T.O...*.

P. NICOARÄ
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Agravarea situației
din Yemen

f'. tirile sosite în ultimele 24 de ore din Sanaa și Cairo indică 
k j agravarea crizei politice din Yemen. Miercuri seara, pre- 

4 ședințele Sallal a participat Ia o nouă reuniune a Consi
liului suprem al forțelor armate, organism creat cu două săptă
mîni în urmă cu scopul de „a mări potențialul de apărare al țării 
împotriva pericolului extern“.

Deși agențiile de presă au 
transmis știrea constituirii unui 
nou guvern yemenit, al cărui șef 
a devenit însuși președintele 
Sallal, pînă acum nu există o 
confirmare oficială că acest gu
vern a și fost constituit.

în dezacord cu președintele 
Sallal se găsește acum și un alt 
lider yemenit, Abdul Iryani, 
membru al Consiliului preziden
țial. După cum s-a mai anunțat, 
acesta se află la Cairo în fruntea 
unei delegații, reprezentînd comi
tetul creat la Conferința de pace

de la Khamer, cu misiunea de 
a-1 determina pe Noaman să re
vină în funcția de prim-ministru.

Miercuri însă, după ce a aflat 
că Sallal intenționează să forme
ze un nou guvern, Abdul Iryani 
a făcut o declarație coresponden
tului agenției Reuter la Cairo 
arătînd că „formarea Consiliului 
suprem al forțelor armate de că
tre președintele Sallal reprezintă 
un act neconstituțional“.

Potrivit unor știri din Cairo, se 
așteaptă ca președintele Sallal să 
sosească în capitala R.A.U.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI t

La Paris s-a anunțat că guvernul francez s-a declarat de a- 
cord să discute cu unii dintre parteneri — respectiv cu Olan
da și Belgia — problemele legate de criza izbucnită in Piața 
comună. într-o declarație oficială se arată că ministrul aîace- 
rilor externe, Couve de Murville, este gata să se întîlnească, 
separat cu ministrul de externe olandez, Joseph Luns și cu 
ministrul de externe belgian, Spaak, în cursul săptămînii vi
itoare, cînd aceștia vor sosi Ia Paris pentru a lua parte la re
uniunea extraordinară a Consiliului N.A.T.O. întrevederile 
au loa Ia cererea celor doi miniștri de externe oaspeți.
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„RĂMĂȘIȚĂ FEUDALĂ"

In cadrul conferinței sale a- 
nuale, Sindicatul din Marea 
Britanie al muncitorilor din 

transporturi st al muncitorilor ne
calificați a cerut într-o rezoluție 
adoptată cu o mare majoritate la 
8 iulie desființarea Camerei Lorzi
lor (Camera superioară a Parla
mentului britanic), calificînd-o 
drept „o rămășiță a sistemului 
feudal". Rezoluția precizează că 
desființarea acestei instituții tre
buie să fie inclusă în manifestul 
partidului laburist la viitoarele a- 
legeri generale.

întrevederile
lui U Thant

GENEVA 8 (Agerpres. — 
Secretarul general ai O.N.U., 
U Thant, a avut joi dimineața 
o întrevedere cu Adlai Steven- 
son, reprezentantul permanent 
al S.U.A. la O.N.U. Deși nu 
s-au făcut declarații oficiale re- 
feritoare la problemele discu
tate, din cercurile apropiate 
secretarului general al O.N.U. 
s-a aflat că discuțiile s-au re
ferit la situația din Vietnam.

Tot joi, U Thant a părăsit 
Geneva, sosind în aceeași zi la 
Paris. El a avut o întrevedere 
cu ministrul afacerilor externe 
al'Franței, Couve de Murville, 
consacrată examinării unor pro
bleme internaționale, îndeosebi 
a problemei vietnameze. Vineri, 
secretarul general al O.N.U. va 
sosi la Londra

Kasavubu și Chom
be își ofereau cu 
generozitate surîsuri. 
In tribuna ferită 
de soarele dogori
tor al sfirșitului de 
iunie, cei doi rivali 
creau impresia unui 
cuplu a cărui armo
nie nu este tulbura
tă de norii vreunei 
neînțelegeri. Convor
birea lor — atent 
urmărită de cei pre- 
zenți — părea ami
cală, chiar intimă.

Împăcare ? Unii, 
privind fotografia 
transmisă din . Leo- 
poldville de „Aso- 
ciated Press“ (și pe 
care am întilnit-o în 
paginile cotidianu
lui elvețian „La Tri
bune de Genève") 
dobindeau convinge
rea că vrăjmășia 
dintre Kasavubu și 
Chombe s-a stins. O 
fotografie făcută în 
prilejuri festive poa
te ii însă înșelă
toare...

Reconcilierea nu 
s-a realizat. Dețină
torul funcției prezi
dențiale și aspiran
tul la această func
ție își dispută șan
sele cu aceeași în
verșunare. Cel mai 
recent pretext l-a 
furnizat Munongo, 
ministrul de interne, 
socotit drept intimul 
nr. 1 al lui Chombe. 
Un proaspăt decret 
purtînd semnătura 
lui Kasavubu îl în
lătură din acest post- 
aheie pe Munongo. 
Decretul este justifi-

cat prin incompati
bilitatea între postul 
de ministru de in
terne și cei de gu
vernator provincial. 
Munongo a făcut im
prudenta de a can
dida pentru postul 
de guvernator al 
provinciei Katanga 
de nord. In realita
te el nu avea inten
ția să părăsească gu
vernul central spre 
a se retrage în ano
nimatul provincial. 
Dorea doar să-și ro
tunjească veniturile, 
deoarece a fi guver-

tă dispus să re
nunțe la protejatul 
său (o ii vreun nou 
element in scenariile 
politice pe care le 
imaginează ?). Pre
mierul l-a propus ca 
ministru de interne 
pe Kibwe, secretarul 
general al partidu
lui Conaco, formație 
sub firma căreia s-a 
prezentat în alegeri. 
Munongo sau Kibwe 
— diferența este mi
nimă. Kasavubu are 
însă propriul său 
candidat: este Nen- 
daka, șeful siguran-

R. F. GERMANĂ — în ca
drul acțiunii ,,1 iulie”, organi
zată ds studenții din Germania 
occidentală în sprijinul reven
dicărilor lor privind îmbunătă
țirea sistemului învățămîntului 
public, în 25 de orașe au avut 
loc mitinguri și demonstrații. 
Fotografia noastră înfățișează 
un aspect de la mitingul stu
dențesc care a avut loc la 
Bonn, unde a luat cuvîntul, 
printre alții și profesorul Hugo 
Moser, rectorul Universității 

din acest Oraș.

PE SCURT
Declarația lui W. Ulbricht

„Unitatea intre Bonn și Roma
nu este cusur“

® Dupa încheierea întrevederilor Erhard — Saragat
BONN 8 (Agerpres). — 

Miercuri s-au încheiat convor
birile dintre președintele Ita
liei, Giuseppe Saragat, și ofi
cialitățile vest-germane, prile
juite de vizita șefului statului 
italian la Bonn. într-un comu
nicat dat publicității se spune 
că cele două țări sprijină uni

de Gaulle-Frei
PARIS 8 (Agerpres). — Joi, 

președintele Republicii Chile, 
Eduardo Frei, a avut o nouă în
trevedere cu președintele de 
Gaulle.

Cei doi șefi de state, preci
zează agenția France Presse, „au 
ajuns la un acord deplin în toate 
marile probleme internaționale 
actuale abordate“. Printre che
stiunile discutate, un loc impor
tant l-a ocupat situația din A- 
merica Latină și relațiile acestui 
continent, pe de o parte cu 
S.U.A., iar pe de alta cu Europa. 
Ei au fost de acord asupra nece
sității dezvoltării legăturilor din
tre țările Americii Latine și Eu
ropa. Președintele de Gaulle „a 
subliniat în mod favorabil ten
dința manifestată de Chile de a 
se elibera de sub dominația eco
nomică și financiară și de a ate
nua influența americană. (A.F.P.)“.

Agenția France Presse amin
tește că și miercuri, în ziua so
sirii la Paris, președintele Edu
ardo Frei a avut o primă discu
ție cu președintele de Gaulle, în 
cadrul căreia s-au referit la u- 
nele probleme ale situației inter
naționale actuale. Poziția ce
lor doi șefi de state, subliniază a- 
genția, în aprecierea situației din 
Vietnam și Republica Domini
cană a fost identică.

ficarea politică a Europei 
(occidentale) și întărirea alian
ței occidentale. Referindu-se la 
criza din Piața comună, care 
a constituit unul din subiecte
le principale ale convorbirilor, 
comunicatul afirmă că oamenii 
de stat italieni și vest-ger- 
mani sînt pentru continuarea 
tratativelor de la Bruxelles 
„cu calm și încredere“ cu 
scopul de a se găsi soluții care 
„să țină seama de toate inte
resele“.

Unii observatori își exprimă, 
însă, părerea că în cadrul con
vorbirilor de la Bonn înțele
gerea nu a fost chiar atît de 
deplină precum o arată comu
nicatul. Ziarul francez „COM
BAT“ împărtășește acest punct 
de vedere publicînd joi di
mineață un articol intitulat: 
„Unitatea între Bonn și Roma 
nu este fără cusur după între
vederile Erhard-Saragat“.
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Tensiune în Ecuador
• închiderea școlilor și facultăților

In Ecuador tensiunea internă este în creștere. După inci
dentele de la Guayaquil, al doilea oraș al țării ca mări
me ,unde poliția a atacat pe studenții manifestanți care 

cereau înlăturarea regimului juntei militare, atmosfera de în
cordare s-a accentuat și mai mult. Autoritățile au ordonat ca 
toate școlile și facultățile din acest oraș să fie închise, iar gar
nizoanele militare din localitate să fie întărite.

O grupare politică formată din numeroase partide politice 
de opoziție a cerut populației să iasă în stradă și să ceară în
locuirea regimului militar printr-un guvern civil provizoriu 
care să elaboreze o nouă constituție și să organizeze alegeri ge
nerale.

Surîsuri
înșelătoare

nator se pare, repre
zintă in Congo o sur
să de ciștig de pro
porții inimaginabile.

Kasavubu a acțio
nat făcînd apel la 
texte de lege. Mu
nongo văzîndu-se in 
primejdie de a pier
de funcția ministe
rială a pretextat un 
accident de automo
bil, aminînd, în cea
sul al 12-lea, depu
nerea jurământului 
în calitate de 
vernator.

Chombe se

nu- 
ad- 

ai

gu-

ara-

țel. Nendaka se 
mără printre 
versorii notorii 
lui Chombe.

Va accepta Chom
be să piardă o pozi
ție esențială în me
canismul administra
tiv de la Leopold- 
ville ? Puțin proba
bil. O nouă repriză 
de ciocniri devine 
iminentă. Precedată 
poate de alte surî
suri înșelătoare în
tr-o tribună oficială.

M. RAMURĂ

ARGENTINA.— Vedere generală din Buenos Aires, capitala țării.

mensă, foarte slab populată, 
extraordinar de bogată, asi
duu curtată și controversată 
intens — iată numai cîteva 
din caracteristicile Amazo- 
niei, care, în prezent, pare 
să ii devenit o adevărată 
antologie de superlative.

Amazonia, adică regiunea
din zona fluviului Amazonas, este o 
parte a Braziliei. Ea însumează 3,5 
milioane km p reprezentînd cam 40 la 
sută din supraiața țării. Datorită atit 
condițiilor climaterice cît și unor îm
prejurări* Istorice. Amazonia este una 
din cele mai slab populate regiuni de 
pe glob (nici măcar 1 locuitor pe kilo
metru pătrat).

Și totuși, în această regiune 
există bogății fabuloase: rezer
ve forestiere inepuizabile, zăcă
minte minerale, nesfîrșite în
tinderi de pămînt favorabile 
dezvoltării agriculturii și zoo
tehniei. Trebuie avut în vedere 
apoi și uriașul potențial hidro
energetic al Amazoanelor (flu
viul varsă în ocean 80 000 pină 
la 120 000 metri cubi de apă în 
fiecare secundă). Toate aceste 
bogății sînt însă astăzi aproape 
integral nefolosite. Și tocmai 
de aceea în ultimii 20 de ani, a- 
trași de perspectivele unor cîș- 
tiguri nemaiîntîlnite, în Amazo
nia s-au ivit mai mulți preten- 
denți care au căutat să 
de la guvernul brazilian 
sionarea regiunii.

Astfel, încă in 1949, 
gestia americană, a fost 
mit un proiect de înființare 
unui „Institut internațional 
cercetare a Amazoniei". Criti- 
cile vehemente cu care opinia 
publică braziliană a întimpinat 
acest proiect au dus la abando-

narea lui. Iată insă că in ulti
mele săptămîni chestiunea a 
fost repusă pe tapet. E vorba, 
bineînțeles, de un alt proiect

obțină 
conce-

la su- 
întoc- 

a 
de

• IN TIMPUL CĂLĂTORIEI sale 
prin regiunea Rostock în cadrul 
„Săptămînii Mării Baltice" Walter 
Ulbricht a 
ting care 
Wolgast. 
ședințele 
R.D.G. a propus din nou crearea 
unui consiliu al întregii Germanii 
drept singura cale pentru reunifi- 
care.

în cuvîntarea sa W. Ulbricht a 
vorbit și de ultimele propuneri ale 
R. D. Germane adresate organelor 
de stat vest-germane cu privire la 
lichidarea anumitor rămășițe 
prima perioadă postbelică, în 
ce privește comunicația pe 
navigabile interne între cele 
state germane.

luat cuvîntul la un mi- 
a avut Ioc în orașul 

In cuvîntarea sa pre- 
Consiliului de Stat al

din 
ceea 
căile 
două

• NAVA COSMICĂ „Mariner-4‘ 
a început să fie atrasă de forța 
gravitațională a planete! Marte. 
Nava se alia în drum spre Marte 
de 221 de zile. La 14 iulie instala
ția de televiziune aflată Ia bordul 
navei urmează să Înceapă transmi
terea spre Pămînt a unor imagini 
ale planetei.

Sesiunea Sovietului Suprem

al R. S. F. S. R.
• LA PALATUL KREMLINULUI 

au început lucrările sesiunii Sovie
tului Suprem al R.S.F.S.R. La sesi
une participă Leonid Brejnev, 
Alexei Kosîghin, Anastas Mikoian 
și alți conducători sovietici. în 
ședința din 8 iulie, participanții la 
sesiune au luat în discuție pro
blemele îmbunătățirii aprovizionă
rii populației cu produse alimen
tare și mărfuri industriale.

• UN PURTĂTOR DE CUVlNT 
al guvernului Indiei a declarat joi 
dimineața că trupele țării sale 
care staționau de-a lungul frontie
rei din regiunea Kutch au fost re
trase complet în conformitate cu 
acordul de încetare a focului inter
venit la 30 iunie între Pakistan și 
India.

Remanierea guvernului

canadian
• LESTER. PEARSON, primul mi

nistru al Canadei, a efectuat o re
maniere a guvernului 
tează șapte portofolii, 
menționeze cauzele 
agențiile de presă 
asupra numirii lui Guy Favreau în 
postul de președinte al Consiliului 
privat, însărcinat în special cu 
problema relațiilor dintre provin
ciile federale. Totodată, se mențio
nează numirea lui Jean-Luc Pepin 
ca ministru de stat însărcinat cu 
problema transporturilor.

care afec- 
Fără să 

remanierii, 
atrag atenția

• 3 500 000 km p cu bogății fabuloase • Misterioase lucrări 
de cercetare • Controverse privind exploatarea Amazoniei

natorul statului Amazonia, Ar- 
thur Cezar Reis. Guvernatorul 
susține că „proiectul atinge su
veranitatea națională și pune 
in mîini străine un organism 
important ce trebuie să se afle 
in miini braziliene". El consi
deră că cercetarea resurselor 
Amazoniei trebuie să fie făcută 
de organisme strict naționale și 
în nici un caz pe baza unui plan 
de acțiune elaborat in exterior. 
După părerea lui Reis, accep-

Surse informate din capitala 
braziliană alirmă că între bo
gățiile spre care tind grupurile 
nord-americane în această re
giune primează minereul de u- 
raniu.

Nu de mult 'pe marginea pro
blemei exploatării Amazoniei 
a luat cuvintul însuși președin
tele Castello Branco. El a afir
mat că „strategia" in legătură 
cu Amazonia va fi „integrarea 
reală a zonei în ansamblul e-

VALURILE
AMAZOANELOR

prin care se urmărește crearea 
unei „fundații de cercetări 
tropicale" al cărei consiliu de
liberativ ar urma să funcțione
ze la... Washington.

Dezbaterile în legătură cu 
proiectata „fundație" au prile- 
/uit din nou aprige dispute și 
controverse care continuă și 
in prezent. Ca principal adver
sar al planului în discuție (plan 
care este tot de inspirație ame
ricană) s-a afirmat chiar guver-

tarea fundației propuse ar mai 
avea și alte implicații. Ea ai 
însemna „un atestat dat asupra 
incapacității noastre și demo
ralizarea institutelor braziliene 
care se ocupă de Amazonia". 
Guvernatorul a denunțat pre
zența în Amazonia a unei misi
uni americane care a intrat in 
țară și întreprinde „lucrări de 
cercetare misterioase", fără ști
rea și încuviiniarea guvernului 
brazilian.

conomico-social al țării, deschi- 
zînd-o in același timp spre ex
terior". In acest scop „nu tre
buie adoptată. strategia fricii 
sau a resentimentelor, ci este 
necesar să se dea Amazoniei 
dimensiunile la care are drep
tul. Vom accepta o cooperare 
străină disciplinată și controla
tă de guvern".

Declarațiile președintelui, în 
vădită contradicție cu opinia 
lui Reis (pe care, de altfel,

Castello Branco l-a și criticat 
indirect) au stirnit reacții pu
ternice în presa braziliană. Zia
rul „TRIBUNA DA IMPRENSA" 
consideră că cooperarea propu
să, oricît ar fi ea de „discipli
nată" și de „controlată", duce 
la „încredințarea Amazoniei 
capitalului străin" și că planul 
în ansamblu repetă tezele sus
ținute în ajunul încheierii a- 
cordurilor cu monopolul ameri
can „Hanna Mining" privind 
exploatarea minereurilor de fier 
braziliene. Ziarul își formulează 
concluzia astfel: „Este evident 
că dinamica aplicată de guver
nul actual 
dezvoltarea 
reprezintă 
de predare 
a securității și suveranității1 
atribute care, după cum se știe, 
sînt foarte scumpe brazilienilor. 

Critici similare au fost adu
se strategiei anunțate de pre
ședinte și de alte ziare, precum 
și de unele personalități care 
împărtășesc punctul de vedere 
al guvernatorului Reis.

Observatorii afirmă că diver
gențele acute de opinii cu pri
vire Ia Amazonia fac ca rezol
varea acestei probleme de im
portanță capitală să fie deosebit 
de dificilă.

pentru a promova 
regiunii amazonicc 
de fapt o strategie 
și nu de reafirmare
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