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Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Exploatările miniere Teliuc 

și Ghelar au depășit cu mult an
gajamentele luate în cinstea Con
gresului partidului. S-au extras 
în prima jumătate a anului cu 
43 800 tone de minereu de fier 
mai mult decît era prevăzut, spo- 
rindu-se conținutul de fier, față 
de cel planificat, cu circa 5,5 la 
sută.

Constructorii care lucrează 
la modernizarea laminorului vechi 
de 800 mm de la Combinatul si
derurgic Hunedoara au realizat 
sîmbătă, cu 7 zile mai devreme, 
angajamentul luat în cinstea Con
gresului partidului de a termina 
construcția metalică la primele 
10 cuptoare adinei și la platfor
mele de lucru ale acestora.

(Agerpres)

La sfîrșitul primelor șase luni ale 
anului, colectivele de muncă din in
dustria regiunii Maramureș au ra
portat importante realizări, rezultat 
al întrecerii socialiste organizate în 
cinstea Congresului partidului. Ast
fel, în perioada amintită, la valoarea 
producției globale date peste plan 
s-a înregistrat suma de 61 milioane 
lei. In același timp valoarea produc
ției marfă livrată peste angajamente 
în întîmpinarea Congresului se ci
frează la 107 milioane lei, adică cu 
30 milioane mai mult. Aceste im
portante depășiri rezultă și din creș
terea productivității muncii cu 2,4 
la sută peste sarcina planificată.

Se cuvine a fi evidențiată contribu
ția colectivelor de muncă aparținînd 
Trustului minier Baia Mare, Combi
natului chimico-metalurgic „Gheor
ghe Gheorghiu-Dej“, Uzinei „1 
Mai“ Baia Mare.
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La Uzina de metale neferoase

La Uzina de metale și aliaje neferoa
se din București a început să producă 
și cea de a doua secție — de cupru și 
aliaje din cupru. Acum întreprinderea 
lucrează cu capacitatea prevăzută în 
prima etapă de

înălțată pe șoseaua Că
lărași, aproape de Brănești, 
Uzina de metale nefe
roase, prelungește în cîm- 
pie verticalele și lumi
nile orașului. Constructorii 
de la întreprinderea de 
construcții și montaje 
București au ridicat-o, ca 
pe multe altele, într-un 
timp relativ scurt. Mari 
hale din beton și sticlă ale 
celor două secții — de 
plumb și aliaje de plumb 
și cupru, aliaje de cupru 
—- clădiri ce adăpostesc 
laboratoare și grupuri so
ciale, coșul de evacuare a 
fumului industrial neobiș
nuit de înalt, platforme 
pentru depozitarea mate
rialelor și a produselor fi
nite... totul arată că am pă
truns pe porțile unei în-

construcție.
treprinderi mari, moderne. 
Ce se prelucrează aici ? 
Care e materia primă și 
care produsele finite ? Și 
ce loc ocupă această nouă 
unitate în ansamblul in
dustriei noastre socialiste ? 
Nu e greu să-ți dai seama 
chiar și fără explicațiile 
însoțitorilor. Șirurile de 
movile din dreapta și din 
stînga sînt din deșeuri de 
plumb și aliaje ale plum
bului ; celelalte, din de
șeuri de cupru și alămuri. 
Acestea sînt, în mare, ma
teria primă: deșeurile de 
plumb și cupru, ca și alia
jele lor, aduse aici din 
toată țara. Prin înființarea 
noii întreprinderi speciali
zate de mare capacitate se 
realizează, pe ansamblul 
întregii industrii, economii 
însemnate.

De aici vor pleca, de 
acum înainte, lingourile-de 
plumb tipografic ; aliajele 
pentru lagăre cerute în 
cantități considerabile de 
depourile și atelierele de 
întreținere ale C.F.R.-ului 
și de industria constructoa
re de mașini; aliajele pro- 
porționate după rețete 
stricte, la miligram, uti
lizate în industria electro
tehnică, în construcția u- 
tilajelor și aparatelor me
dicale. între movilele 
deșeurilor oxidate, pă- 
mîntii, și lingourile de 
metal strălucitor purtînd I 
etichete ce indică nu
mele și proporția între e- 
lementele aliajelor — totul 
consemnat cu minuție și 
acuratețe farmaceutică — 
se înscrie întregul proces 
tehnologic. Pentru necu
noscători, un drum com
plicat și interesant.

GHEORGHE BACIU

(Continuale
In pag. a Ill-a)

Crește numărul S. M. T.
La Scomicești, în regiunea Ar

geș, a început construcția unei 
îoi stațiuni de mașini și tractoa
re. Noua unitate va cuprinde un 
atelier mecanic, remiză, garaj, 
magazie, platforme de parcare, 
căi de acces betonate. Pentru sa- 
lariații care o deservesc se con
struiesc un bloc administrativ și 
unul social cu 12 apartamente.

Alte S.M.T.-uri urmează să se 
construiască în comunele Crîn- 
guri. Drăgănești-Olt, Găneasa și 
la Curtea de Argeș. Aceasta din 
urmă va deservi bazinele pomî- 
viticole din raioanele Curtea de 
Argeș și Muscel.

(Agerpres)

In probe tehnologice
Colectivele servi

ciilor de centralizare 
și telecomandă din 
cadrul Regionalelor 
C.F.R. Brașov și 
București au pus, în 
probe tehnologice, in
stalația de conducere 
centralizată a circu
lației din complexul 
C.F.R. Brașov.

Cu ajutorul acestei 
instalații se dirijează 
de la distanță circu
lația trenurilor și e- 
fectuarea manevrelor 
din toate stațiile din

jurul Brașovului și de 
pe secția Brașov — 
Predeal.

Comanda și contro
lul se fac de un dis
pecer de la un pupi
tru pe care apar sche
matic toate dispoziti
vele da linii și maca- 
ze din zona de co
mandă și control, iar 
pentru urmărirea des
fășurării comenzii, 
pupitrul are o sem
nalizare optică. Solu
ția tehnică a implicat 
folosirea unor meca
nisme de transmitere

prin cod de frec
vență a informațiilor, 
de înregistrare, selec
ție, memorizare și 
alte dispozitive care 
permit ca procesul 
complet de pregătire 
a parcursului să se 
poată face prin ma
nevrarea a cîtorva 
butoane. Prin coor
donare și dirijare u- 
nică se realizează o 
productivitate sporită, 
și o siguranță deplină 
a circulației.

(Agerpres)

Vizita primului ministru 
al Republicii Somalia

Președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Române, Chivu Stoica, a 
primit sîmbătă pe primul minis
tru al Republicii Somalia, Abdi- 
răzăk Haji Hussein, și persoanele 
care îl însoțesc.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă cordia
litate, au asistat Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului de 
Stat, și Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe.

★
La Consiliul de Miniștri al 

R. P. Române au continuat sîm
bătă convorbirile oficiale româ- 
no-somaleze.

La amiază a avut loc solem
nitatea semnării Comunicatului 
comun. Documentul a fost sem
nat de președintele Consiliului 
de Miniștri al R, P. Române, Ion 
Gheorghe Maurer, și de prim-mi- 
nistru Republicii Somalia, Abdi- 
razak Haji Hussein. Au fost de 
față persoanele oficiale române și 
somaleze care au participat la 
convorbiri.

♦
Primul ministru al Republicii 

Somalia, Abdirazak Haji Hussein,

a oferit sîmbătă un dejun în 
cinstea președintelui Consiliului 
de Miniștri al R. P. Române, Ion 
Gheorghe Maurer.

în timpul dejunului, primul 
ministru al Republicii Somalia și 
președintele Consiliului de Mini
ștri al R. P. Romîne au rostit 
toasturi.

In pag. a IlI-a

Toasturile rostite 
de primul ministru 
al Republicii Soma
lia și de președinte
le Consiliului de Mi
niștri al Republicii 
Populare Române.

★

Sîmbătă, primul ministru al 
Republicii Somalia, Abdirazak 
Haji Hussein, a făcut o vizită 
ministrului afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu, cu care a 
avut o convorbire cordială.

(Agerpres)

Cu două zile în urmă, ultimul angajament 
luat în ■ cinstea Congresului partidului de 
colectivul Uzinei de pompe ,,București" — 
livrarea celui de-al 24-lea agregat de pom
pare pentru export — a fost îndeplinit. La 
producția globală, angajamentul a iost de
pășit pină acum cu 2,5 milioane lei, iar la 
producția marfă, cu 1,5 milioane lei. Printre 
tinerii care s-au evidențiat în mod deosebit 
prin activitatea depusă în primul semestru 
se află și strungarul Gheorghe Iordan, dese- 
natoarea Sofia Camburu și sculerul Ion Mol- 

doveanu (de sus în jos)
Foto: GH. CUCU

Chenarul de aur
al certitudinii

de AL. ANDRITOIU r

Proiectul noii Constituții — mărturisea fru
mos cineva — face parte din biografia noastră și 
din conștiința noastră socială. Așa stind-lucru
rile, noi, poporul întreg, conduși de partid, sîn- 
tern autorii noilor legi fundamentale și de a- 
ceea, pe întreg cuprinsul țării, o unanimă miri- 
drie patriotică a salutat cu entuziasm eveni
mentul.

Ca să putem rosti astăzi, cu limbajul laconic 
al lucrului bine înfăptuit, că socialismul este 
felul totalitar de a exista al patriei noastre, e 
un fapt in aparență simplu și normal. Stadiile 
politic, social și economic converg, tustrele, ca 
o deltă mirifică cu trei brațe spre Marea aces
tei victorii istorice. Dar inima vede in limbajul 
laconic al paragrafelor din Constituție nu numai 
formularea, ci și adînca ei consistență. Inima și 
cugetul știu cd din prologul Insurecției armate 
și pină la articolul unu al proiectului de Con
stituție, partidul nostru de avangardă a fost 
arhitectul celor două decenii de luptă și muncă, 
a fost autorul simplu, prin măreția lui, al fie
cărui succes și al fiecărei campanii.

In prezent, cuvintele anii și campanii rimează 
deplin. Este, cred eu, o coincidență simbolică

întrucit acești două zeci de ani fierbinți pe 
care-i numără libertatea noastră omenească au 
iost toți, dimpreună și fiecare în parte, partea 
și integritatea, fragmentul și sfera unor consec
vente campanii ale spiritului nostru de partid. 
Deci ale spiritului creator și monumental.

Partidul mi se Înfățișa puternic și clarvăză
tor, în toate evenimentele cruciale. Atunci îl 
vedeam pe baricade, în fruntea noastră, și sim
țeam stenicul lui curent istoric. Dar și in eve
nimentele obișnuite, fără faze de înalt voltaj 
istoric, în faptul cotidian, aparent insignifiant, 
Incepînd cu scăpărarea clipei și isprăvind cu 
ciclul anotimpurilor, noi simțeam existența 
majoră a partidului care ne inspira și ne dădea 
certitudini. Clasicismul unei istorii îi dă certi
tudinea.

Marile evenimente ?
Cronica lor începe cu Însuși actul de naș

tere a partidului, simbolic și el, în prag de 
lună a lui Florar, in plin miez de primăvară. 
Și, dacă ne oprim la Grivița Roșie, o facem cu 
toții, noi, poeții hîrtiei, alături de poeții muncii

(Continuare la pag. a II-a)
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Vedere generală a grupului anorganic de la Combinatul de chimizare complexă a gazului 
metan de la Craiova Foto: AGERPRES

Expoziție 

de inovații
Activitatea rodnică a inova

torilor din Arad, care în acest 
an au rezolvat peste 500 de 
probleme tehnice cu o eficien
ță economică de aproape 5 mi
lioane lei, este oglindită.într-o 
expoziție de inovații deschisă 
recent în localitate.

Un colectiv de ingineri și 
tehnicieni de la Uzina de 
vagoane a conceput și rea
lizat o mașină-agregat ver
ticală cu reglare rapidă, 
care permite prelucrarea si
multană a două sau mai 
multe seturi de piese, aducînd 
o economie anuală de circa 
100 000 de lei. La uzina de 
strunguri, îmbunătățirea pre
lucrării mecanice a carcaselor 
de mașini-unelte a fost solu
ționată cu ajutorul unui semi- 
agregat adaptat la mașinile 
de găurit și alezat.

• Cînd nu pot lucra combinele, să are tractoarele! • Imperios 
necesar: redistribuirea mașinilor • Staționări nepermise 

la bazele de recepție
n plin platou al 
Bărăganului, sece
rișul este în toi. 
Vremea foarte căl
duroasă, cu atmos
fera în cea mai 
mare parte uscată,

impune efectuarea acestei lucrări 
cu maximă operativitate. Este 
respectat acest imperativ în uni
tățile trustului Gostat Slobozia ?

S-a prevăzut ca, prin folosi
rea la întreaga capacitate a ce
lor 370 de combine, strîngerea 
recoltei de pe cele peste 19 000 
de hectare cultivate cu păioase 
să se termine în 10 zile. Buna 
organizare a muncii în unele 
gospodării de stat din cadrul 
acestui trust, precum și măsuri
le care se iau operativ în funcție 
de fiecare situație în parte, asi
gură o viteză zilnică de lucru ri
dicată. La G.A.S. Slobozia de 
exemplu, dacă într-o zi nu s-a 
putut intra în lan decît două ore, 
s-au folosit din plin aceste două 
ore ; unde densitatea griului era 
prea mare, s-a lucrat numai cu 
jumătate din masa de tăiere a 
combinei. Cînd timpul a fost u- 
med și nu s-a putut secera, me
canizatorii au drămuit fiecare 
ceas remediind defecțiunile ivite 
la combine, făcînd întreținerea 
mașinilor astfel îneît a doua zi 
lucrul să meargă în plin. Așa se

explică rezultatul obținut pină a- 
cum : recolta de grîu a fost strîn- 
să de pe jumătate din cele 2 500 
hectare cultivate.

Asemănător s-a procedat la 
G.A.S. Ciochina, unitate care a 
avut în felul acesta posibilitatea 
să trimită în ajutorul vecinilor 
de la Ograda 20 de mecanizatori.

Și Ia Ograda unele brigăzi fo
losesc fiecare oră prielnică lucru
lui în cîmp. Altele însă... în- 
tr-una din zilele trecute, de pil
dă, în timp ce mecanizatorii din 
brigăzile întîi și a treia au lu
crat cu combinele pînă cînd s-a 
lăsat seara, tovarășii lor din bri
gada a doua și-au încetat activi
tatea Ia ora 17 pe motiv că plo
uase... dimineața. Nu s-au în
grijit nici măcar să-și pună la 
punct mașinile așa cum făceau 
oaspeții lor din Ciochina, veniți 
să-i ajute. Iată un canal prin 
care se pierd ore prețioase.

De neînțeles sînt însă motivele 
pentru care atunci cînd combine
le nu pot intra în lan, tractoare- 
rele nu sînt folosite la arături. 
Pentru că, pînă acum două zile, 
nici una din cele 10 gospodării de 
stat din cadrul trustului Slobozia 
nu a tras nici o brazdă în mi
riște. Timpul trece, pămîntul se 
usucă și arăturile se vor face 
mult mai anevoios.

Ore, care, adunate, se trans
formă în zile, se pierd și la si

lozul din Slobozia. Spre deose
bite de alte baze, aici descăr
carea se face manual; utilajele 
prin care se. poate mecaniza a- 
ceastă operație costisitoare ca 
timp, n-au fost verificate, repa
rate și. nu merg. O singură bas
culă funcționează ; mai e una, 
dar nu are gestionar (! ?)

Măsurile pe care le impun si
tuațiile amintite sînt evidente. In 
gospodăriile de stat trebuie să 
s.e stabilească cu hotărire ca a- 
tunci cînd, din cauza timpului, 
combinele nu pot lucra, o parte 
din mecanizatori (și cei reparti
zați la presele de balotat paie)

să se ocupe de remedierea defec
țiunilor care s-au ivit la aceste 
mașini, iar ceilalți să intre cu 
tractoarele la arat. La Baza de 
recepție, să se repare urgent ben
zile transportoare, șnekurile etc., 
să se pună fără întârziere în 
funcțiune și cea de-a doua bas
culă și să se întocmească un 
grafic orar de afluire a mijloa
celor de transport. In zilele aces
tea fiecare oră costă multe tone 
de grîu.

I. MARCOVICI

(Continuare în pag. a ll-a)

TELEGRAMĂ

Secerișul griului e In toi la cooperativele agricole de producție „11 Iunie’ din Pi chea, regiunea Galați (stinga) șt Valea Plopilor raionul Drăgănești-Vlașca (dreapta)

Tovarășului JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revolutionär Mongol 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Mongole

Tovarășului JAMSARANGHIIN SAMBU 
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole

ULAN-BATOR
în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Ro

mân, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Populare Române, al poporului român și al nostru personal, 
vă transmitem dumneavoastră și prin dumneavoastră Comite
tului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, Pre
zidiului Marelui Hural Popular, Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Populare Mongole și poporului mongol sincere feli
citări cu prilejul celei de-a 44-a aniversări a Revoluției Popu
lare Mongole.

Fie ca prietenia și colaborarea frățească care s-au statornicit 
între țările noastre să se dezvolte în interesul popoarelor român 
și mongol, al cauzei socialismului și păcii in lume.

Folosim acest prilej pentru a vă ura dumneavoastră și po
porului mongol noi succese în opera de construire a socialis
mului în Republica Populară Mongolă.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Muncito-esc 

Român

CHIVU STOICA 
Președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii Popula: 

Române

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare 

Române



Festivalul internațional
?l filmului medico-științific 

de la Torino

FILME
ROMÂNEȘTI
PREMIATE

La cel de-al 5-lea Festival in
ternațional al filmului medico- 
științiiic ce a avut toc la To-, 
rino (Italia), filmele „Radioma- 
nometria electronică a căilor 
biliare“ și „Transplantul de mă
duvă osoasă", realizate de Cen
trul de documentare al Minis
terului Sănătății și Prevederilor 
Sociale, au primit premiul „Mi- 
nerva Medica" — cea mai Înal
tă distincție ce se acordă filme
lor științifico-medicale prezen
tate la această manifestare.

(Agerpres)

In orașul de la poalele Timpei

Informații
între 6 și 10 iulie, delegați din 

Albania, Bulgaria, Grecia, Iugo
slavia și Turcia au participat la 
consfătuirea de la București cu 
privire la reluarea activității 
Uniunii interbalcanice a matema
ticienilor. S-a căzut de acord ca 
cel de-al IlI-Iea Congres al Uniu
nii interbalcanice a matematicie
nilor să se desfășoare, anul viitor, 
în Capitala țării noastre.

în cursul vizitei, oaspeții au 
avut întrevederi cu academicieni 
și alți oameni de știință din do
meniul matematicii și 
localități pitorești de 
Prahovei.

Colocviu despre viitor

au vizitat
Pe Valea

Cintare României

★
Expoziția de desene 

lor din diverse orașe 
înfrățite cu orașul Coventry (An
glia), care pînă acum a fost des
chisă la Dresda, Volgograd, Bel
grad, Sarajevo, a poposit la Ga
lați. Ea cuprinde desene ale co
piilor din Anglia, Australia, Aus
tria, Canada, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Islanda, Iugoslavia, 
Polonia, Ungaria, S.U.A., Uniu
nea Sovietică și din alte țări, pre
cum și lucrări ale copiilor din 
Galați, de asemenea înfrățit cu 
Coventry.

ale 
ale

copii-
lumii

(Agerpres)

ndiferent de natura sa lirică parti
culară, poetul contemporan, cu sen
timentul unei mari și valoroase tra
diții, este un neobosit cîntăreț al 
înfloririi României socialiste, căreia 
îi datorează propria sa descoperire 
și împlinire umană. De altfel, identi

ficarea rapsodului cu obiectul mîndriei lui patrio
tice e una din modalitățile lirice foarte frecvente, 
semnificînd o concordanță de destin, întrucît, cum 
foarte frumos scria nu de mult un tînăr poet, 
„patria e în fiecare din noi". Unitatea aceasta 
dintre eul liric și obiectul cîntării lui emoționate 
e un rezultat, firește, la obținerea căruia veacuri 
la rînd poporul, prin cei mai buni fii ai săi, a 
lucrat temeinic, cu dăruire și patos revoluționar. 
Iată de ce, considerînd versul poetului „Viitor 
de aur țara noastră are“ un deziderat patriotic, o 
întreagă lirică ce i-a urmat consemnează momente 
esențiale din întinsul efort prin care patria a de
venit simbolul de împlinire al fiecărui reprezen
tant al ei. în această particularitate cardinală stă 
noutatea de conținut al liricii contemporane des
pre patrie, iar recenta culegere alcătuită de poeții 
Niculae Stoian și Victor Tulbure o ilustrează te
meinic.

De la versurile de o tulburătoare gravitate ale 
lui Tudor Arghezi („Mă simt ca un stihar de 
voievod / Țesut încet cu degetele calde / Ale 
întregului năpăstuit norod. / Atît îs de bogat și-n 
adîncime, / Atît îmi mișună mătasea împrejur, / 
Că-mpletiturile rămase din vechime / Și-aduc 
aminte fostul lor murmur“) și pînă la acelea de 
un pronunțat patetism ale unuia din cei mai ti
neri poeți ai Republicii („Ne așteaptă și febra 
înaltelor astre / Și-un viitor de-o limpezime al
bastră, / Pentru că soarele patriei noastre / Ră
sare în patria noastră“) lirica patriotică strînsă în 
paginile acestui volum e un neîntrerupt elogiu 
vibrant adus patriei de azi și constructorilor ei 
înflăcărați. Sentimentul construcției naște și dez
voltă mîndria față de țară ca operă desăvîrșită de 
întregul popor, condus de partid. Pentru câ pa
tria nu e doar moștenire îndreptățită de veacuri 
luptătoare dar și o ctitorie contemporană de stră
lucire fără precedent. Este firească tendința poe
tului de a sublinia, cîntînd patria, efortul crea
tor al omului a cărui semnătură e descifrabilă 
în tot ce ne înconjoară : „Acesta e pământul nos
tru. / Noi am făcut, schița acestor ape și munți. / 
Fiecare floare a răsărit după indicațiile noastre. 
/ Peisajul poartă semnătura noastră. / Da. / Pen
tru fiecare centimetru am luptat și am gîndit. / 
Stngele și visul nostru e amestecat, pretutindeni". 
Sensul acestor versuri, ca și al multor altora

(dintre care mai cităm aceste versuri dintr-un 
frumos poem de Ana Blandiana : „In orașele noi 
anotimpurile nu se repetă, / nici o priveliște nu 
poate fi revăzută, / lumina nu încremenește cu 
nuanțe de cretă / pe nici un cadru știut de mulți 
ani pe de rost (...) Culege ziua, va scrie-n lozinci 
pe portaluri, / pentru că mâine va fi o alta, alt
fel, / culege ziua, anotimpurile nu se repetă, / 
soarele și-a părăsit desuetul lui carusel") e dat 
de înțelegerea patriei în spirit lucrativ și deter
mină îndată profunda contopire a poetului cu 
lucrarea întregului popor : „Pe-ogorul fără mar
gini, pe schela cea înaltă / Cu cei care muncesc 
fii pururi laolaltă. / — Oriunde-ntorc urechea, 
din Dunăre-n Ceahlău, / Ciocanele grozave ră
sună pe ilău. / — Nici tu nu sta visînd, zidește, 
stânca roade, / Adună vara grîul, culege toamna 
roade. / — Către cetate zilnic deschide-voi o 
ușă, / Și vatra curăți-voi de zgură și cenușă“ 
(G. Călinescu : „Cu cei care muncesc“).

însușindu-și cele mai valoroase idei care au 
animat marea noastră lirică patriotică, poeții con
temporani subliniază geografia dinamică a patriei 
care reduce din spațiul simplei contemplări lirice. 
Patria e creație umană în continuă perfecționare, 
o construcție din zilnicul efort al poporului. E 
o creație în care se oglindește fidel personalitatea 
constructorilor ei, așa cum au gîndit-o cei care 
i-au pregătit ivirea și au săvîrșit-o, comuniștii, 
pecetluind începutul în zilele și nopțile furtuno
sului august: „Nu s-au mai auzit, noaptea, că
lăreții pe drum. / N-am mai bătut, în toacele de 
lemn, alarmele. / Dar partidul, știind, a spus : 
Acum! / Și-o armată neștiută și-a ridicat ar
mele (...) Și de aceea n-au mai sunat buciumele, 
pe drum, / și n-au bătut, în toace de lemn, alar
mele. / Partidul, țîșnind din străf unduri, a spus r 
AcumI / Și țara și-a luat, de mult pregătite, 
armele“ (Mihu Dragomir : „Insurecție“).

C. STÄNESCU

Andersen și moda
55reinterpretărilor44

între Pitești și Slatina a 
fost dat în folosință un nou 
sistem de comunicație alcătuit 
din 24 de căi telefonice, care 
rezolvă problemele legate de 
intensificarea traficului pe a- 
ceastă arteră. în alte localități 
din regiunea Argeș — la 
Bașcov, Merișani și Băiculești 
— au fost date în exploatare 
primele clădiri P.T.T.R. pre
văzute în lucrările de auto
matizare a traficului telefonic 
pe traseul Pitești—Curtea de 
Argeș—Rm. Vîlcea. De-a lun-

gul acestei linii sînt în stadiu 
de finisaj alte clădiri asemă
nătoare la Curtea de Argeș, 
Tigveni, Blidari. O dată cu 
sistematizarea orașului, la Pi
tești se extind rețelele de ca
bluri urbane și se instalează o 
nouă centrală telefonică auto
mată cu 50 de linii, la Govora 
a fost montată încă o centra
lă telefonică, iar la Călimă- 
nești se extind centralele e- 
xistente cu încă 100 de linii.

(Agerpres)

TG. MUREȘ (de Ia corespon
dentul nostru). — La Palatul 
culturii din Tg. Mureș tinerii 
din oraș s-au intîlnlt cu tov. 
Iosif Banc, prim-secretar al Co- 
mitelului regional 
Mureș-Autonomă 
care le-a vorbit 

obținute 
în anii 
minunatele 
care le deschid pro- 

de Directive ale ce
ai 

pentru dezvoltarea și 
socialiste.

de partid 
Maghiară, 

despre rea- 
de poporul 

șesenalului, 
perspec-

rașele Cluj, Turda, Aiud, Bistri
ța, Năsăud numeroși oameni ai 
muncii participă la simpozioane 
ca : „România — orizont inter
național 1965“, „Regiunea Cluj 
în plină dezvoltare“, „Orizontul 
luminos al României socialiste", 
„Bilanț însuflețitor, perspecti
ve luminoase“.

politice și de literatură beletris
tică apărute în perioada dintre 
cele două congrese.

Spectacol iestiv

Pentru a cunoaște cit mai multe din trecutul de 
luptă al partidului, in aceste zile sute de elevi 

din întreaga țară vizitează Muzeul Doftana
Foto : GR. PREPELIȚĂ

Intr-una din obișnui
tele emisiuni literare 
ale televiziunii, tele
spectatorii au putut 
face cunoștință cu ope
ra marelui scriitor da
nez Hans Christian An
dersen prin intermediul 
documentatei expuneri 
ținută de conferenția
rul universitar Zoe 
Dumitrescu -Bușulenga. 
Mare ne-a fost sur
priza, însă, cînd ni s-au 
servit drept ecranizări 
după povestirile clasi
cului nordic niște pre
parate scenice în genul 
teatrului bulevardier.

Binecunoscuta poves
te cu caracter satiric a 
împăratului care apare 
dezbrăcat în fața curte
nilor convins fiind că 
hainele sale nu pot fi 
văzute de cit de cei 
foarte inteligenți, devi
ne un stufat „moderni
zat“. Acțiunea se petre
ce, pare-se, in zilele 
noastre și intr-un prin
cipat mediteranean cu 
tripouri. Autorul aces
tor dramatizări, Romu- 
lus Vulpescu,a scris pur 
și simplu un moment 
vesel de estradă la coada 
căruia a adăugat pen
tru circumstanță poves
tea cu hainele împăra
tului. Din povestea e- 
moționantă a soldatului 
ie plumb s-a confecțio
nat, de ademenea, un 
erzaț din care lipsesc 
cu desăvârșire poezia și 
generozitatea textului

original. Asemenea in
tervenții brutale în tex
te clasice și binecunos
cute ni se par cel pu
țin bizare. Nu ne ridi
căm împotriva preluării 
unor teme întâlnite în 
literatura clasicilor și 
adaptării lor pentru e- 
cranul cinematografic 
sau al televizorului, 
dacă acest lucru e fă
cut cu diligență și în 
spiritul operei autoru
lui. Dar cînd 
„modernizări“ 
tive 
în cadrul unei emisiuni 
literare ce-și propune 
să ne prezinte opera 
unui scriitor, atunci ne 
declarăm în total de
zacord. Căci ce i-a pu
tut rămîne în minte 
telespectatorului care, 
să presupunem, n-a 
luat, cunoștință cu ope
ra lui Andersen decât 
din dramatizarea lui 
Romulus Vulpescu ? 
Că acest Andersen era 
un autor comic, ceva 
în genul lui Mircea Cri- 
șan sau Alexandru Stă- 
nescu.

Televiziunea fusese 
ferită pînă acum de 
moda „reinterpretări- 
lor“, a „viziunilor ine
dite“, a „demistificări- 
lor“ care de fapt misti
fică și era bine. Să fie 
oare dramatizarea după 
Andersen un început 
de „stil“ sau numai un 
accident regretabil ?
TOMA ATANASIB

aceste 
nstenta- 

sînt făcute chiar Excursie in Cheile Oltețului
' Foto: AGERPRES

lizările 
nostru 
despre 
tive pe 
iectele 
lui de al IV-lea Congres 
P.M.R.
înflorirea României
Arătînd că în țara noastră oa
menii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, se bucură de 
drepturi egale și muncesc cot 
la cot, în deplină unitate și 
frăție pentru înflorirea patriei 
socialiste, vorbitorul a subli
niat că documentele ce vor fi 
adoptate de Congresul al IV-lea 
al partidului deschid tineretu
lui noi porți pentru înfăptuirea 
celor mai îndrăznețe visuri, un 
cîmp larg pentru afirmarea ti
neretului și capacității sale în 
toate domeniile vieții sociale. 
Sutele de tineri muncitori, in
telectuali, elevi și studenți din 
Tg. Mureș, prezenți Ia întîlnîre 
și-au exprimat hotărîrea 
a-și consacra toate forțele 
făptuirii mărețelor planuri 
urite de partid.

Întîlnirea s-a încheiat cu 
program artistic prezentat 
actori ai Teatrului de Stat 
Tg. Mureș și de formațiile 
tlstice de amatori din 
tale.

Festivalul Ulmului

PITEȘTI (de la coresponden
tul nostru). — în cinstea celui 
de al IV-lea Congres al parti
dului, Comitetul regional Argeș 
al U.T.M., în colaborare cit co
mitetul regional pentru cultură și 
artă, au organizat în perioada 4 
iulie—1 august, festivalul filmu
lui pentru tineret. în această 
perioadă în cele 380 de unități 
cinematografice sătești tinerii Vor 
viziona peste 100 filme artistice și 
documentare. Se organizează CU 
această ocazie numeroase mani
festări cultural educative pentru 
tineret (seri literare și cinemato
grafice, simpozioane, concursuri 
„Cine știe, cîștigă“ etc.

GALAȚI. — Sîmbătă a avut 
loc pe stadionul „Dunărea“ din 
Galați spectacolul festiv „Slavă 
partidului“, închinat Congresului 
partidului. Sub lumina reflectoa
relor au evoluat pe cea mai 
mare scenă a orașului formații 
artistice de amatori fruntașe din 
orașul și regiunea Galați, colec
tivul de actori ai Teatrului de 
stat și ai Teatrului muzical din 
localitate, orchestra simfonică de 
stat.

Simpozioane

Expoziție plastică 
regională

de 
în- 
fă-

un 
de 

clin 
ar- 

locali-

BACĂU (de la corespondentul 
nostru). — La Bacău a avut loc 
vernisajul primei expoziții regio
nale de artă plastică. Găzduită în 
sălile Galeriei de artă a Muzeu
lui regional, manifestarea s-a 
bucurat de o largă participare. 
Expoziția cuprinde peste 8() de 
lucrări de pictură, sculptură, gra
fică, executate de 20 de artiști 
plastici din regiune.

Decada cărții politice

CLUJ (de la corespondentul 
nostru). — în întreprinderi din 
orașele Cluj, Turda, Aiud, Cîm- 
pia Turzii s-au deschis expoziții 
care ilustrează dezvoltarea dife
ritelor ramuri industriale din re
giunea Cluj. Expoziția din holul 
universității clujene înfățișează a- 
vîntul crescînd al învățămîntu- 
lui superior din țară și din ora
șul Cluj. La filiala din Cluj a A- 
cademiei R.P.R. a avut loc sesi
unea științifică pe tema: „P.M.R. 
forța conducătoare a activității 
științifice în țara noastră“. în o-

SUCEAVA. Sîmbătă a în
ceput în toate librăriile din re
giunea Suceava decada cărții po
litice organizată în cadrul mani
festărilor culturale închinate ce
lui de-al IV-lea Congres al parti
dului. în librării au fost amena
jate standuri și expoziții care cu
prind lucrări ale clasicilor marx- 
ism-leninismului și ale condu
cătorilor partidului și statului 
nostru.

în întreprinderi și instituții, 
gospodării de stat și S.M.T.-uri 
au fost organizate standuri și ex
poziții unde se difuzează cărți

Peisaj la Herculane
Foto AGERPRES

Scintala 
tineretului

Finalele universitare

AZI-ULTIMUL ACT!
Cele 10 zile de sărbătoare a spor

tului studențesc — în care o mie 
de tineri din 14 centre universi
tare ale tării au încîntat de nenu
mărate ori exigentul public bucu- 
reștean cu meciuri de fotbal, hand
bal, volei și baschet — se încheie 
astăzi după-amiază pe stadionul 
Republicii, tot acolo unde in ziua 
de 2 iulie se deschisese, și tot 
cu fotbal. Au fost zile de afirmate 
puternică a sportului nostru uni
versitar, ce se dezvoltă necontenit 
antrenînd tot mai mulji studentl 
(peste 60 000 în acest an) și ridi- 
cînd In permanentă elemente de 
valoare pentru echipele de perfor
manta ,,Știin|a* — prezente în nu
măr mare în fiecare campionat al 
tării. Din întîlnirile frumoase pri
lejuite de iinalele de la București 
— întîîniri care s au desfășurat, 
potrivit aprecierilor făcute de spe
cialiști, la un nivel general mai ri
dicat decit în edițiile anterioare — 
au avut de cîștigat jucătorii înșiși, 
spectatorii, sportul studențesc, 
sportul nostru național.

Lupta sportivă, desfășurată tot 
timpul dîrz, dar colegial, în spirit 
prietenesc și de respect reciproc, a 
continuat pînă la ultimul fluier al 
ultimului meci, 
prin aceasta

dovedindu-se și 
cîf de disputate au 

fost aceste finale. Cel mai ilustra
tiv exemplu l-a constituit handba
lul masculin: aseară, în umbra în
serării și sub amenințarea ploii, se 
mai juca încă meciul Petroșani — 
Cluj, de al cărui rezultat depindea 
ordinea în clasament a nu mai 
puțin de 6 echipe. Petroșănenii au 
învins pînă la urmă și ploaia și 
adversarii (pe aceștia cu 13—8), 
cucerind un binemeritat loc II (de 
la doi Ia șapte, ordinea a iosl 
stabilită numai la un punct sau 
chiar la golaveraj). Handbalul fe
minin s-a încheiat și ei, așa cum 
era de așteptat, cu un meci deo
sebit de disputat (cel mai frumos 
al turneului). Fetele de Ia Bucu
rești I și Timișoara, care nu cunos-

cuseră Infrîngerea pînă ieri, au 
terminal competiția tot neînvins« 
(6—6), oferind „tribunelor" agitate 
de pe „Progresul" un recital de 
handbal care nu va ii uitat multă 
vreme de bucureșteni: au condus 
pe rînd ambele echipe, au abundat 
fazele măiestre și s-au dat goluri 
spectaculoase, unul mai „gustat" 
decit altul, a fost arătată, cu alte 
cuvinte, adevărata frumusețe a 
acestui sport în care noi, româ
nii, avem școală mondială.

...Baschetul, voleiul n-au fost 
nici ele mai prejos, trăgînd, de a- 
semenea, cortina peste aceste fi
nale cu întîîniri dintre cele mai 
reușite. Așadar, bravo handbaliști- 
lor și handbalistelor, voleibaliștilor 
și voleibalistelor, baschetbaliștilor 
și baschetbalistelor, bravo tuturor 
sportivilor participanți Ia finale 
pentru tot ce au realizat mai bun 
în aceste zile de Întrecere! Bravo, 
dorim să putem spune și după- 
amiază fotbaliștilor de la Galafi și 
Craiova, de la care așteptăm mult. 
(Meciul lor Începe la ora 16,15, în 
deschidere la cuplajul anunțat).

G. MITROI

PE SCURT • PE SCURT
Stadionul Re

publicii din Ca
pitală găzdu
iește astăzi un 
bogat program 
fotbalistic. In- 
cepînd de 
ora 16 se 
disputa

Ia 
va 

finala 
universitar, 

echipele Știința
eampionatului 
care va opune 
Craiova și Știința Galați. In 
continuare se va desfășura fi
nala campionatului republican 
de juniori în care se întilnesc 
echipele Știința Cluj și Pro
gresul București. In nocturnă, 
de Ia ora 20,15, va avea Ioc în- 
tilnirea dintre cele două fina
liste ale „Cupei R.P.R.“ : Știin
ța Cluj șl Dinamo Pitești.

In jocul de azi, cele două 
echipe vor alinia următoarele 
formații:

Știința : Moguț — Marcu, 
Georgescu, Grăjdeanu, Cîm- 
peanu — V. Alexandru, Neșu
— Ivansuc, Szabo, Adam, 
Bretan.

Dinamo : Niculescu — Radu, 
Stoenescu, Ilie Stelian, Badea
— Țircovnicu, Dobrin — C. 
Ionescu, Țurcan, Naghi, Davîd.

In caz de egalitate partida 
se va prelungi cu cîte două re
prize a cîte 15 minute, iar 
dacă egalitatea se va menține, 
atunci partida se va rejuca.

★
Aseară, pe ringul de pe sta

dionul Republicii din Capitală, 
în fața a aproximativ 10 000 de 
spectatori, s-au desfășurat fi
nalele campionatelor republi
cane individuale de box. Cu 
acest prilej au fost înregistra
te cîteva rezultate surpriză. 
Dintre acestea menționăm vic-

toria obținută de Ion Pițu, ca
re l-a învins prin abandon pe 
campionul de anul trecut C. 
Niculescu, precum și succesul 
lui Gh. Chivăr, care a cîștigat 
la puncte partida cu Ion Ol- 
teanu și el campion al ediției 
precedente. Iată celelalte re
zultate : C. Ciucă bate la 
puncte pe S. Costescu; N. Gîju 
învinge la puncte pe P. Cova- 
liov; A. Simion dispune la 
puncte de M. Goanță; V. An
tonio cîștigă prin abandon la 
V. Gheorghe; I. Dinu obține 
victoria la puncte în fața lui 
Gh. Manea; V. Dobre bate prin 
K.O. în repriza a IlI-a pe E. 
Constantinescu; Ion Monea în
vinge prin abandon în prima 
repriză pe St. Panduru; V. 
Mariuțan bate la puncte pe 
I. Ivan.

Clasamentele definitive
HANDBAL (M). 1. București I; 2. Petroșani; 3. Galați; 4. Iași; 5. Timi

șoara; 6. Cluj; 7. Brașov; 8. Bacău; 9. Craiova; 10. Tg. Mureș; 11. Bucu
rești II; 12. Oradea; 13. Constanța; 14. Suceava.

HANDBAL (F). 1. București I; 2. Timișoara; 3. Galați; 4. Cluj; 5. Bucu
rești II; 6. Iași;

VOLEI (M).
5. Iași; 6. Cluj; 
cău; 12. Pitești.

VOLEI (F). 1.
6. Galați.

BASCHET
6. Galați; 7.
șani.

BASCHET .
II; 6. Tg. Mureș; 7. Brașov; 8. Galați.

FOTBAL. 1, 2. Galați, Craiova (finala — azi); 3. București I; 4. Petro
șani; 5. Cluj; 6. București II; 7. Timișoara; 8. Constanța; 9. Iași; 10. Tg. 
Mureș.

Clasament pe centre universitare

7.
1.
7.

Petroșani.
București I; 2. Brașov; 3. București II; 4. Petroșani; 
Timișoara; 8. Galați; 9. Craiova; 10. Oradea; 11. Ba-

București I; 2. București II; 3. Cluj; 4. Craiova; 5. Iași;

(M). 1. București I; 2. Cluj; 3. Iași; 4. Timișoara; 5. Craiova; 
București II; 8. Brașov; 9. Oradea; 10. Tg. Mureș; 11. Petro-

(F). 1. București I; 2. Cluj; 3. Timișoara; 4. Iași; 5. București

Atribuind, la fiecare probă in parte, primei formații atitea puncte cile 
echipe au concurat și dcscrescînd în continuare punctele pînă Ia 1 (pen
tru ultima) — am alcătuit un interesant clasament pe centre universitare 
(neoficial, evident).

1. București I (66 pct.); 2. Cluj (47 pct.); 3, 4; Timișoara, Galați
(40 pct.); 5. Iași (39 pct.); 6. București II (36 pct.); 7. Petroșani (31 pct.); 
8. Craiova (30 pct.); 9. Brașov (25 pct.); 10. Tg. Mureș (11 pct.); 11, 12. 
Bacău, Oradea (9 pct.); 13, 14; Pitești, Suceava (1 pct.).

Chenarul de aur 
al certitudinii

(Urmare din pag. I)

și vieții civice, ca să rostim cu 
mîndrie că atunci, în 1933, s-a 
dat prima ripostă de mare an
vergură, pe plan mondial, fas
cismului. De aceea, în August 
1944 și, apoi, pe tot parcursul 
războiului din vest, Partidul 
Comunist Roman nu făcea alt
ceva decit să continue politica 
sa, de direct resimțită atitudine 
antifascistă. Prologul a fost 
Grivița Roșie, iar epilogul a 
fost iscălit, tot cu singe, pe 
munții Tatra.

Marile evenimente? în Piața 
Palatului, cind comuniștii stă
teau cu frunțile ridicate în fața 
călăului Rădescu, pentru înscă
unarea totalitară a puterii 
populare. Apoi, pe ogoarele 
țării, la Înfăptuirea reformei a 
grare. Tot cu victime. Au fost 
comuniști uciși cu carabina de 
boierii care, cum era și de aș
teptat, nu își ofereau moșiile 
pe tavă. Așa că Lazăr Cernescu 
de la Rusca este in același timp 
și un simbol al operei numero
șilor eroi anonimi care și-au

dăruit viața pentru mutarea 
pămintului in alt destin istoric.

Trebuiesc amintite acele eve
nimente tragice, și soldate cu 
jertfe, deoarece, știut este, so
cialismul nu a fost construit cu 
mănuși și nici cu sfaturi spuse 
la ureche. Măreția partidului 
nostru constă tocmai in lucidi
tatea cu care își cunoștea forja 
și aderența maselor. Stăruie in 
memoria mea participarea in
comensurabilă la mitingul din 
Piafa Națiunii, cind a luat cu
vin! ui primul secretar, mereu 
neuitatul erou al poporului ro
mân, Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
De asemenea, participarea ma
sivă a minerilor de pe Jiu, cind 
același devotat fiu al României, 
printr-o mutare metaforică a 
numit losta Vale a Plingerii în 
viitoarea Vale a Fericirii. Noua 
metaforă poate fi văzută astăzi 
cu ochii.

Noi, ziariștii, — pentru că am 
fost ziariști in acele zile de 
neuitat I — am văzut multe și 
am participat la multe eveni
mente. Personal n-am să uit 
prezența mea la Cooperativa 
Agricolă din Luna de Jos (re
giunea Cluj), proaspăt Înființa

tă și, apoi, la cea din Livedea, 
de asemenea, nou Înființată — 
ambele fiind pioniere ale coo
perativizării totale a agricultu
rii și prime ecouri ale isto
ricei Plenare din 3—5 martie.

Pentru tineri — adică pentru 
noi — partidul a fost generato
rul marelui patos patriotic. îmi 
aduc, aminte primele sedii de 
/rartid, modeste, pe cit de mo
deste pe atit de ospitaliere. 
Acolo veneau primii brigadieri 
și de acolo s-au desfășurat 
epopeile de la Agnita-Botorca, 
Salva-V ișeu, Filiași-Bumbești- 
Livezeni. Am fost la Bicaz cind 
se lucra la străpungerea tunelu
lui de aducțiune și apoi, cind 
era isprăvit, și am văzut grija 
conducătorilor de partid pentru 
securitatea oamenilor din tune/ 
ca și pentru promovarea cadre
lor valoroase, ca și pentru ținu
ta estetică a hidrocentralei, ca 
și pentru tot ceea ce poate îm
bina patriotismul eu umanismul, 
și utilul cu estetica.

în cultură, deci in zona mea 
de muncă și luptă, prezența 
partidului a fost simțită Încă de 
la lovitura pe care voiau să

ne-o dea „criziștii“, cind nu nu
mai că ne contestau, dar și dis- 
prețuiatt formula artei anga
jate. Arta este, de fapt, anga
jată de la Ilomer încoace, bine
înțeles numai atunci cind e 
artă, nu și atunci cînd e neant 
desenat cu grație. La principa
lele noastre întîîniri am avut 
bucuria de a ști prezența și 
sfatul conducătorilor de partid 
alături de noi. De altfel, în plin 
prolog al Directivelor, primul 
secretar al Partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a avut 
un folositor sfat cu oamenii de 
cultură, sfat din care avem 
datoria să tragem concluzii 
practice.

Grija partidului pentru patrie 
și popor este pentru partid o 
datorie pe care și-a îndeplinit-o 
cu cinste și demnitate. Modes
tia și simplitatea caracterizea
ză cele două relerințe, din 
proiectul de Constituție, care 
se rostesc despre glorioasa 
noastră avangardă. Laconismul 
și simplitatea slnt, însă, limba
jul celui puternic și luminat, 
celui sigur de munca și lupta 
sa, celui serios și reflexiv. Gă

lăgia e a celor nesiguri, dezo
rientați și neconsecvenți.

Noi sintem siguri de viitorul 
României socialiste pentru că îi 
cunoaștem trecutul acestei Ro
mânii și, toți, avem în inimă 
lumina sa de azi, creatoare. Ca
pacitatea. de conducere, de ins- 
pirare și organizare a partidu
lui, a fost chezășia etapei pe 
care o Încheiem glorios și este 
coordonata sigură a etapei vii
toare.

Este mîndria omului și a po
porului, in chenarul de aur al 
certitudinii. Clasicismul istoriei 
noastre este bine conturat.

Secerișul
(Urmare din pag. I)

cu sece-

avut 1,ul‘ 0
IlfHBWmî varășul Mircea Mi- 

trea, vicepreședinte 
al Consiliului agricol raional.

— în cooperativele agricole 
din raionul nostru, grîul ocupă 
peste 37 000 de hectare. Condi

țiile din acest an au impus mă
suri deosebite pentru strîngerea 
la vreme și fără pierderi a re
coltei. Pentru ca să atingem vi
teza zilnică planificată (4 695 
hectare), pe lingă cele 282 de 
combine am prevăzut participa
rea la seceriș a unui număr de 
peste 40 000 brațe de muncă pe 
zi. Unele unități, cum ar fi Se
cui«, Segarcea, Galapăr dau o 
atenție deosebită organizării lu
crărilor. în aceste cooperative a- 
gricole au fost judicios reparti
zate forțele, în funcție strictă de 
necesități: pe combine, la trans
portul recoltei, la strîngerea paie
lor, în echipele de cosași și sece- 
rători. Astfel a fost posibil ca 
aici să se stângă recolta de pe 
mai mult de jumătate din su
prafețele cultivate cu grîu.

— Vorbeați de viteza zilnică 
planificată. Cum se realizează ea 
de la o zi la alta ?

— In ultimele zile a fost în 
creștere. Pe data de 7 iulie s-a 
secerat grîul de pe 1 660 hecta
re, iar pe 8 iulie de pe 3 143. To
tuși, n-a fost atinsă cifra prevă
zută. Cauze sînt mai multe: în 
primul rînd nu sînt bine folosite 
combinele. Pe data de 8 iulie, 
de exemplu, au lucrat numai 122. 
Cîteva sînt defecte, iar cele re

partizate în unitățile din nord 
nu au intrat încă în lan. In li
nele locuri nu se respectă reco
mandările de a se croi prin lanuri 
drum pentru combine și de a se 
grupa rațional aceste mașini ast
fel îneît să se evite aglomerarea 
lor pe suprafețe mici. S-a întâm
plat, de aceea, ca pe o solă mică 
să fie repartizate cinci combine, 
una s-a defectat și s-au oprit și 
celelalte. Se mai pune apoi pro
blema respectării disciplinei de 
producție (chiar dacă slnt rare 
cazurile de încălcare a ei). La 
Preajba, de pildă, combinerii în
cep lucrul mult prea tîrziu. A- 
poi în unitățile din nord, cum ar 
fi Urdinișa, Gogoșul, Gogoșița și 
altele încă nu s-a intrat în lan, 
deși grîul a dat în pîrgă Și ast
fel timpul trece, viteza zilnică 
planificată nu se realizează, gri
ul se răscoace.

— Avînd în vedere această si
tuație, ce măsuri operative s-au 
luat pentru înlăturarea deficien
țelor semnalate ?

— în primul rînd, membrii 
consiliului agricol raional vor 
merge îndeosebi în unitățile ră
mase în urmă pentru a ajuta di
rect la organizarea muncii, la dis
tribuirea judicioasă a forțelor de 
muncă din fiecare cooperativă a- 
gricolă. Totodată, vom redistri

bui combinele în funcție de sta-, 
rea lanurilor și de stadiul sece- . 
rișului în diferite părți ale ra
ionului. în nord am recomandat 
folosirea, alături de combine, a 
mijloacelor simple, care să re
colteze grîul în pîrgă. Se cîști
gă astfel timp.

★
Sînt măsuri hune (puteau fi 

luate mai din timp). Ar mai fi de 
adăugat în plus :

1. Chiar acum, o parte din
combinele repartizate în unitățile 
mai nordice, și mai ales acoh- 
unde griul fiind culcat de vînt ni 
se poate recolta mecanic, să ti 1 
îndreptate către cooperativele <i 
gricole care au suprafețe întins 
cu această cultură și unilc hon 
bele au ajuns și au depășit chiu 
faza de coacere deplină. ,

2. în toate unitățile să fie ar ' 
trenați la recoltat, alături de m: 
șini, toți cosașii și secerători 
care să lucreze pe solele neme 
canizabile. în această privință ' 
organizațiilor U.T.M. le revine 
îndatorirea importantă de a-i an
trena la secerat, la transportul sa
cilor, la strîngerea paielor de pe 
miriști, pe toți tinerii țărani coo
peratori.

N. BARBU



DEJUNUL OFERIT DE PRIMUL MINISTRU

AL REPUBLICII SOMALIA
Toastul primului ministru Toastul președintelui Consiliului

al Republicii Somalia de Minis tri al R. P. Romàne
Domnule președinte,
Excelențe,
Doamnelor și domnilor,

0-

Do- 
Pretutindeni am fost 
cu copleșitoare mani- 
spontane și entuziaste 
venit.

Am marele privilegiu și
■' noarea de a exprima, în nu

mele delegației mele, cele mai 
adînci sentimente de mulțu
mire și recunoștință dumnea
voastră, Domnule Președinte, 
guvernului dumneavoastră și 
poporului României pentru 
primirea călduroasă și foarte 
prietenească făcută delegației 
noastre, de la sosirea în țară. 
Potrivit programului aranjat 
în prealabil am putut vizita 
o serie de centre importante 
din regiunile Ploiești și 
brogea. ~................
primiți 
festări 
de bun

x Doresc, Domnule Președin
ți te, să exprim o înaltă apre

ciere față de Excelența Voas
tră, guvernul și poporul R. P. 
Române pentru realizările e- 
conomice, sociale și tehnice 
remarcabile, care, fără îndo
ială, oglindesc hotărîrea și 
înaltul grad de eficiență în 
conducerea țării.

Vorbind ca un conducător 
african, mă simt dator să ex
prim poporului român apre
cierea noastră cea mai înaltă 
pentru solidaritatea și spriji
nul prețios acordat de Repu
blica Populară Română celor 
care, în Africa și în alte părți 
ale lumii, au luptat și luptă 
pentru lichidarea deplină a 
tuturor formelor colonialis
mului, neocolonialismului și 
imperialismului. De asemenea, 
constatăm cu satisfacție că 
R. P. Română s-a opus cu 
consecvență și vigoare detes
tatei politici de discriminare 
rasială, de culoare și religie, 
ca aceea practicată de guver
nele minoritare din Africa de 
Sud și Rhodesia (fosta Rhode- 
sie de sud).

îmi este deosebit de plăcut, 
Domnule Președinte, să subli
niez că unul din principiile 
fundamentale ale politicii noa
stre externe este cel al neali
nierii. Ghidîndu-se în rela
țiile internaționale după 
ceastă politică, guvernul Re
publicii Somalia susține, 
asemenea, că pentru a preveni 
orice încălcări posibile ale 
păcii și securității internațio
nale, toate bazele militare 
străine trebuie să fie lichidate. 
Respectînd cu strictețe aceas
tă politică, guvernul meu sus
ține și promovează, atît în 
vorbe cît și în fapte, principiul 
coexistenței pașnice șl nea
mestecului în treburile inter
ne ale altor națiuni, indiferent 
dacă sînt mari sau mici, boga
te sau sărace.

Mai mult, sîntem ferm hotă- 
rîți să ne alăturăm altor na
țiuni iubitoare de pace care 
năzuiesc la îndepărtarea ime
diată a tuturor surselor de a- 
menințare ce reprezintă un 
pericol pentru pacea și secu
ritatea internațională. După 
părerea guvernului meu, este 
de o importanță fundamentală 
ca, pentru obținerea unei păci 
durabile, să se realizeze fără 
nici o întîrziere dezarmarea 
generală și totală, să fie inter
zisă producerea de arme nu
cleare și termonucleare, să fie 
distruse stocurile existente, e- 
liberînd astfel omenirea de 
teama iradiațiilor atomice și 
mai ales a posibilității unui 
război nuclear. Mai mult decît 
atît, noi credem sincer că u- 
riașele cantități de bani și e- 
nergie umană destinate fabri
cării acestor arme distrugă
toare trebuie să fie îndrepta
te spre alte domenii de impor
tanță vitală și imediată pen
tru bunăstarea omenirii, ca 
cel al combaterii foametei, bo
lilor și ignoranței.

Teribilele răni cauzate lu
mii de dezastrul de nedescris 
al ultimului război mondial 
au început să se vindece și 
lumea s-a redresat după dis-

a-

de

O nouă secție produce
(Urmare din pag. I)

Pentru cei din fabrică, pentru 
Cei care au contribuit direct Ia 
construirea și utilarea secțiilor — 
un drum pavat, dacă se poate 
spune așa, cu multe ore-muncă, 
cu multe inițiative și izbînzi. Un 
drum care înlănțuie instalații 
complexe de prelucrare și de se
parare a deșeurilor de impurități, 
poduri rulante, cuptoare electri
ce dintre cele mai moderne, ma
șini de turnare, aparate la fel 
de moderne de dozare și măsu
rare a aliajelor. Majoritatea poar
tă marca uzinelor „23 August“ și 
„Grivița Roșie“, „Independența“- 
Sibiu, „Unio“-Satu Mare. Liniile 
tehnologice din ambele secții — 
de plumb și de cupru — sînt 
mecanizate și, în parte, automati
zate. Un exemplu : piocesul de 
șarjare în cuptoarele electrice 
pentru plumb e automatizat, iar 
nivelul șarjei la cuptoarele cu 
cuvă din secția cupru e controlat 
cu ajutorul izotopilor radioactivi. 
Laboratorul central e dotat cu 
aparatură modernă, cu tot ce e 
necesar pentru efectuarea rapi
dă și exactă a analizelor și pro
belor cerute de producție. Cu a- 
jutorul cuantometrelor existente 
aici în circa 2—4 minute se fac 
determinări pentru 10—12 ele
mente dintr-un aliaj. în afara la
boratorului central, fiecare secție 
e dotată cu cîte un laborator 
pentru efectuarea probelor și a- 
nalizelor specifice și pentru con
trolul interfazio. 

trugerile economice și sociale, 
în fața ei deschizîndu-se pro
mițătoare perspective. Astăzi 
este de neconceput să se în
cerce măcar repetarea unui alt 
măcel.

Avînd în vedere uriașul pro
gres științific și tehnic, cre
dem că nici un popor sau con
tinent nu-și mai poate permi
te să trăiască în izolare sau 
indiferență față de restul lu
mii. In consecință, guvernul 
somalez nu numai că urmează 
dar și promovează o politică 
îndreptată spre întărirea unei 
colaborări internaționale du
rabile și rodnice între na
țiuni, indiferent de situarea 
lor geografică și sistemul loi 
politic și social.

în această privință noi sîn
tem de părere că cel mai co
respunzător for pentru a se 
ocupa de problemele comuni
tății națiunilor este Organiza
ția Națiunilor Unite. Avînd 
această convingere, Republica 
Somalia a sprijinit cu consec
vență O.N.U. pentru că ea o 
consideră drept cel mai adec
vat instrument pentru menți
nerea păcii și securității in
ternaționale. Ceea ce este mai 
important, pe lîngă garanțiile 
pe care le oferă națiunilor 
mai mici, rezidă în faptul că 
ea constituie cel mai eficace 
instrument pentru asigurarea 
emancipării și independenței 
teritoriilor și popoarelor ră
mase dependente.

Totuși, în lumina experien
ței ultimilor 20 de ani și în 
special a creșterii uimitoare a 
numărului membrilor O.N.U., 
noi, animați de dorința arză
toare de a întări acest for 
mondial, ne pronunțăm sincer 
pentru o revizuire realistă a 
componenței sale actuale, 
pentru ca să reflecte realita
tea, să asigure o reprezentare 
echitabilă a tuturor statelor 
membre și să fie mai efi
cientă.

După cum știți, Domnule 
Președinte, popoarele conti
nentului african au suferit 
destul de mult sub jugul co
lonial, nu numai în sensul o- 
primării fizice, ci și în cel al 
demnității morale și spiri
tuale. Patrimoniul și moște
nirea culturală africană au 
fost în mod brutal suprimate 
și arbitrar înlocuite cu cul
turi străine. Frontiere artifi
ciale care de atunci despart și 
mutilează popoarele din punct 
de vedere etnic, lingvistic și 
al omogenității tradiționale în 
două, trei, patru sau, în ca
zul poporului somalez, în 
cinci părți, au fost trasate 
fără cruțare numai pentru in
terese coloniale egoiste și fără 
consimțămîntul și cunoștința 
popoarelor • direct afectate, 
în această ordine de idei, aș 
dori să subliniez, Domnule 
Președinte, că guvernul meu, 
interpretînd aspirațiile legiti
me ale poporului somalez 
spre reunificare națională, va 
continua să urmeze linia 
sa politică 'ja trasată pen
tru a asig' materializarea 
acestor aspirații prin mijloa
ce legale și pașnice, mai ex
plicit, prin aplicarea dreptu
lui Ia autodeterminare.

în încheiere, nu pot decît să 
exprim din nou satisfacția 
mea personală și cea a dele
gației mele pentru înțelegerea 
și dorința plină de simpatie 
arătată de guvernul dumnea
voastră în a stabili o colabo
rare reciproc avantajoasă în
tre cele două țări ale noastre 
în domeniul diplomatic, eco
nomic și tehnic.

Permiteți-mi, Domnule Pre
ședinte, să vă rog să transmi
teți Excelenței Sale, Președin
telui Consiliului de Stat, gu
vernului și poporului Repu
blicii Populare Române sin
cerele mulțumiri ale delega
ției și ale mele personal pen
tru ospitalitatea cordială ce 
ne-a fost acordată din prima 
zi a sosirii noastre în frumoa
sa dumneavoastră țară.

Maistrul Grigore Nedoiu a 
lucrat 30 de ani la „Sol£x“. El 
e pentru generația tînără de 
muncitori de aici ceea ce este 
„Solex“ pentru uzina de metale 
neferoase. O spune singur. Ca 
specialist, și în același timp și 
secretar al organizației de partid, 
poate spune că închide în sine 
toată istoria și experiența vechii 
fabrici „Solex“. Acum, a ținut să 
fie prezent la scrierea primelor 
file din istoria noii întreprinderi.

O dată cu noua uzină a 
crescut o întreagă generație de 
muncitori și tehnicieni. Inginerii 
Iordan Ioanide, Cezar Corici, 
maistrul Ion Veniamin, șeful de e- 
chipă Gheorghe Drăgușin — care 
au lucrat și la „Solex“ — în ul
timul timp și-au îmbogățit mult 
experiența luînd efectiv parte la 
rezolvarea problemelor de pro
ducție și de utilare a noilor sec
ții. Destul de tineri Cezar Corici 
și Iordan Ioanide, sînt acum, pri
mul șeful serviciului producție, 
celălalt șeful secției de cupru. 
Iar lui Gheorghe Drăgușin și lui 
Ion Veniamin li s-au încredințat, 
de asemenea, munci de răspun
dere în procesul de producție al 
noii unități.

Topitorii și o dată cu ei toți cei 
care au contribuit la construi
rea și echiparea acestei noi uni
tăți. industriale, au ținut ca, prin 
livrarea primelor cantități de me
tal, să întîmpine cu cinste cel 
de-al IV-lea Congres al parti
dului.

Excelență, 
Stimați oaspeți, 
Domnilor,

Vă rog să-mi permiteți 
să-mi exprim satisfacția de a 
fi din nou împreună cu dis
tinșii noștri oaspeți și să mul
țumesc călduros Excelenței 
Sale Domnul prim-ministru 
Abdirazak Haji Hussein pen
tru amabilele cuvinte rostite 
la adresa țării noastre și a po
porului român.

Sîntem bucuroși că, în tim
pul scurtei vizite în țara noa
stră a Excelenței Voastre și a 
personalităților care vă înso
țesc, ați putut cunoaște unele 
din realizările poporului ro
mân, care, ca și poporul soma
lez, este angajat într-o muncă 
pașnică și creatoare, pentru o 
viață mai bună.

îmi este deosebit de plăcut 
să constat că discuțiile pur
tate, în spirit prietenesc și în
țelegere reciprocă, au oferit 
prilejul de a ne cunoaște mai 
bine și de a pune bazele unei 
colaborări multilaterale între 
Republica Populară Română 
și Republica Somalia.

Convorbirile cordiale pe ca
re le-am avut cu Excelența 
Voastră au scos în evidență 
identitatea sau apropierea 
punctelor de vedere ale guver
nului român și guvernului so
malez în problemele majore 
ale situației internaționale, a- 
tașamentul profund al po
poarelor noastre față de cau
za păcii și preocuparea comu
nă pentru statornicirea unor 
relații de încredere și colabo
rare între popoare.

Politica externă a țării noa
stre se întemeiază pe princi
piile de neclintit ale respectă
rii suveranității, independenței 
naționale, egalității în drepturi 
și avantajului reciproc, nea
mestecului în treburile interne 
ale altor state.

Fiind vital interesată în a- 
părarea și consolidarea păcii, 
România militează pentru în
făptuirea dezarmării generale, 
distrugerea și interzicerea ar
mamentului atomic, pentru re
tragerea trupelor și lichidarea 
bazelor străine de pe terito
riul altor state.

Ultimele realizări în domeniul 
tehnologiei construcțiilor de ma
șini au constituit, timp de trei 
zile, obiectul unei sesiuni tehni- 
co-științifice a Institutului de 
cercetări de specialitate din Ca
pitală. Referatul care a atras cel 
mai mult atenția participanților 
a evidențiat perspectivele moder
nizării continue a turnătoriilor 
din țara noastră, cunoscînd fap- (Agerpres)(Agerpres)

Perspeotivd asupr-a lacului d® acumulat» Bicai Foto: AGERPRES

MATOGRAFE Televiziune
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). INTlLNIRE LA IS
CHIA — cinemascop: Republica 
(completare 180 DE ZILE IN 
ATLANTIC — 8,30; 11; 13,30; 
16,15; 19; 21,40), București (comple
tare LA CEL MAI INALT 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 MlINE ÎNCEPE AZI — 
10; 16; 19,30), Flacăra (16; 19,30), 
Miorița (10; 13,15; 16,30; 20). GHE
PARDUL (ambele serii):
păți (9,30; 13; 16,30; 20). CUM
SE REUȘEȘTE IN DRAGOSTE: 
Capitol (9; 11,30; 14, 16,30;
19; 21,15; la grădină — ora
90,30), SĂRITURĂ 1N 1NTU- 

Car

împărtășesc părerea Exce
lenței Voastre că resursele 
astfel eliberate trebuie să fie 
folosite pentru construcția 
pașnică, pentru bunăstarea o- 
menirii.

Pe linia politicii sale de 
prietenie și colaborare inter
națională cu toate statele, in
diferent de orînduirea lor so
cial - economică, Republica 
Populară Română dorește să 
dezvolte multilateral relațiile 
sale cu țările care luptă pen
tru consolidarea independen
ței și suveranității lor națio
nale, pentru bunăstare și pro
gres.

Poporul român își exprimă 
solidaritatea deplină cu lupta 
popoarelor pentru libertate și 
independență națională ; se 
pronunță pentru respectarea 
dreptului inalienabil al acesto
ra de a-și organiza viața în 
conformitate cu propriile lor 
interese și aspirații, pentru 
lichidarea neîntîrziată a ulti
melor vestigii ale colonialis
mului ; condamnă cu energie 
politica de discriminare rasia
lă incompatibilă cu drepturile 
omului și demnitatea umană.

Excelență, 
Stimați oaspeți,

Vizita dumneavoastră în 
R. P. Română ne-a făcut o 
deosebită plăcere, ea consti
tuind o manifestare elocventă 
a legăturilor de prietenie exis
tente între popoarele noastre 
și o contribuție de preț la 
adîncirea acestor legături.

Rog pe Excelența Voastră să 
transmită poporului somalez 
sentimentele de stimă și prie
tenie ale poporului român și • 
urările cele mai călduroase 
de noi succese în construcția 
unei vieți îmbelșugate și feri
cite.

Permiteți-mi să ridic paha
rul în sănătatea Excelenței 
Sale, prim-ministru Abdirazak 
Haji Hussein și a distinșilor 
oaspeți somalezi, pentru pros
peritatea poporului somalez, 
pentru prietenia dintre țările 
și popoarele noastre.

Trăiască prietenia româno- 
somaleză !

tul că mai mult de 40 la sută 
din piesele folosite în construc
ția de mașini sînt realizate în a- 
ceste sectoare.

Conform prevederilor de dez
voltare, turnătoriile uzinelor con
structoare de mașini vor atinge, 
în anii următorului cincinal, per
formanțe tehnice de cel mai înalt 
nivel.

NERIC: (Completare ARTA CHI
NEZĂ DE DECUPARE) Floreas- 
ca (11; 16; 18,15; 20,30). JUNGLA 
TRAGICĂ: Festival (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21; la 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: 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,45). IANO- 
ȘIK — cinemascop (ambele serii): 
Central (9,30; 13; 16,30; 20). BĂ
DĂRANII (completare NO) ȘI SOA
RELE): Lumina (9,30, 11,45; 14;
16,15; 18,30; 20,45). SPRE CULMI: 
Union
(9—17 în continuare ; 19; 21). PRO
GRAM PENTRU COPII: Doina (o- 
rele 10; 11,15; 12,30). ASTA-I TOT 
CE S-A INTIMPLAT : Doina 
(13,45; 16; 18,15; 20,30). TREI
GRĂSUNI — CAII ARABI — 
LA HOTARUL A DOUĂ LUMI — 
ACOLO UNDE CARPAȚII 1NTIL- 
NESC DUNĂREA: Timpuri Noi 
£0—21 CASA RI-

(15; 17; 19; 21), Dacia

«s toi .: '*> ȘKS SâȘSS». - -

Tovarășe de muncă și prietene, filatoarele Ana Vesa și Eleo- 
nora Morarii de la Întreprinderea „Țesătura"-Iași, sint nedes
părțite și pe panoul de onoare al întrecerii socialiste : amin- 

două sint evidențiate lună de lună, rezultatele obținute fiind 
totdeauna peste media realizată in secția fleiere

Librarii se sfătuiesc
Folosirea celor mai bune me

tode de popularizare și difuzare 
a cărții la sate a fost obiectivul 
unei consfătuiri care a avut loc 
la. Oradea cu participarea res
ponsabililor librăriilor sătești din 
regiunile Cluj, Mureș-Autonomă 

Crișana. 
evidență 
în difu- 
obținute 
regiunea

Maghiară, Maramureș și 
Consfătuirea a scos în 
metodele bune folosite 
zarea cărții și succesele 
de librarii sătești din 
Crișana. In prima jumătate a 
acestui an librăriile sătești din 
regiune au organizat peste 1 800 
expoziții, colțul noutăților, vitri
ne speciale cu cărți, precum și

Expoziție de îmbrăcăminte
de protecție

O expoziție interesantă s-a des
chis sîmbătă în strada Gabroveni 
din București. Ea cuprinde peste 
420 de prototipuri de articole de 
îmbrăcăminte de protecție pentru 
muncitorii din diverse sectoare. 
Unul din standuri prezintă îm
brăcăminte din asbest aluminizat 
care se utilizează în oțelării, pre
lucrarea metalelor și în alte locuri 
de muncă unde se lucrează Cu 
materiale incandescente sau la 
temperaturi înalte. Alături sînt 
expuse costume din piele pentru 
sudori, forjori etc. Se pot vedea 
numeroase articole, ca: încălță-

CORDI : Giulești (15) 18, 21).
FEMEIA NECUNOSCUTA: Stadio
nul Dinamo (Șos Ștefan cel Mare
— orele 20,30), Arenele Libertății 
(Parcul Libertății — orele 20,30), 
Buzești (8) 12; 15,30; 18; 21,30), 
Modern (orele: 9,30; 12; 14,30; 17. 
La orele 19,30 lulează TUDOR — 
cinemascop — (ambele serii). BU
FONUL REGELUI: Grădina Bu
zești (Str. Buzești nr. 9—11
— orele 20,30). VESELIE LA
ACAPULCO: Cultural (orele 10;
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), NEA
MUL ȘOIMĂREȘTILOR — cinema
scop (ambele serii) : înfrățirea în
tre popoare (completare ȘOPIRLE
— 10,30; 16,15; 19,30). CAN-CAN 
—■ cinemascop : Excelsior (com
pletare O CĂLĂTORIE SPRE INI
MA REȘIȚEI — 9,30; 12,30; 16,30; 
19,45). MOFTURI 1900 (completare 
COMORI DE ARTĂ ROMÂNEAS
CĂ) : Crîngași (16; 18,15; 20,30). 
WINETOU —■ Arta (orele 9, 11; 
14, NS» MJfe 90,804 wUdină 9045). 

numeroase consfătuiri cu cititorii 
și posesorii de biblioteci perso
nale. Prin librăriile sătești și prin 
difuzorii voluntari au fost vîndu- 
te cărți din diferite domenii de 
activitate a căror valoare întrece 
cu aproape 600 000 lei cea din 
primul semestru al anului trecut. 
Numărul cooperatorilor agricoli 
care și-au format biblioteci per
sonale depășește 7 000.

Cu acest prilej participanții au 
vizitat librăriile sătești din comu
nele Ceica, Ținea .și orașele Sa- 
lonta și Beiuș.

căști, apărătoare 
cauciuc și mate- 
pentru protecția

în 
de 
la- 
bi-

minte, mănuși, 
pentru față din 
riale plastice 
muncitorilor din triine, industria 
chimică și din alte sectoare, 
alte standuri se găsesc haine 
protecție pentru lucrătorii din 
boratoare, spitale, magazine, 
rouri etc. După experimentare, 
aceste prototipuri vor fi introduse 
în producție de serie.

Expoziția a atras încă din prima 
zi atenția a numeroși specialiști 
din ministere și organizații eco
nomice centrale.

la
DUMINICA 11 IULIE

8,50 Gimnastica de înviorare 
domiciliu. 9,00 Rețeta gospodinei. 
9,30 Emisiune pentru copii și tine
retul școlar: Aventurile echipajului 
Val-Vîrtej, telejurnalul pionierilor. 
Demonstrații de hipism. 11,00 Emi
siune pentru sate. 19,15 Dialog la 
distanță: Emisiune-concurs interre
gional — Ploiești, Brașov, Bucu
rești. 21,15 Transmisie de pe sta
dionul Republicii a reprizei a doua 
a întîlnirii de fotbal dintre echi
pele Știința Cluj — Dinamo Pitești 
— finala Cupei R.P.R. 22,00 Repor
taj filmat: Oltenia contemporană. 
In încheiere: buletin de știri, bu
letin meteorologic.

LUNI 12 IULIE
19,00 Jurnalul televiziunii. 19,20 

Pentru tineretul școlar: Ascultați, 
judecați, dezlegați I 20,00 Vitrina 
iiterară. 20,45 Spectacolele săptă- 
mînii. 21,00 „20 de minute din
timpul dv...‘ 21,20 Film: „Molturi 
1900". In Încheiere: Buletin de 
Sttri. Buletin meteorologic.

CA VÎNTUL,
CA GINDUL...

Titanii nu mănîncă jar 
Confort în viteză maximă 
Impiegatul invizibil

Roata încă nu fusese desco
perită dar oamenii bătători
seră drumuri întinse între 
așezările ior, pentru schim
burile de mărfuri, cîntece, 
obiceiuri. Epoca modernă a 
înlesnit aceste utile schimburi 
și astăzi folosim automobilele 
rapide, avioane cu reacție, 
vapoare capabile să înfrunte 
uraganul și mai ales tunuri
le, Da noi, a trecut relativ 
puțină vreme de cînd s-a 
inaugurat linia ferată Bucu
rești — Giurgiu, semnîndu-se 
astfel 
Căilor 
atunci 
ultimii 
riul țării s-a împînzit cu sute 
de km de linie ferată, cu gări 
moderne, tuneluri, viaducte 
cu linii elegante, poduri de 
fier parcă xiligranaie, loco
motive, vagoane de călători 
și marfă, intr-un cuvînt, o 
scrie întreagă de mijloace 
tehnice moderne. „Pe linia 
trasată de partid — ne-a 
spus tov. rilip Cone, director 
din Ministerul Transporturi
lor și Telecomunicațiilor, Di
recția generală a C.F.R. — 
a fost promovată tehnica 
nouă, fiind in curs de intro
ducere sau extindere cele mat 
noi cuceriri ale tehnicii mon
diale“.

Deci a fost deschisă cale 
liberă progresului tehnic în 
toate sectoarele, în toate a- 
paratele care formează uria
șul organism feroviar. Indus
tria noastră socialistă, agri- 
cultura-socialistă, oamenii, în 
variatele, multiplele și intere
santele lor ocupații, fie că 
este vorba despre o călătorie 
în interes de serviciu, fie că 
străbat țara în călătorii de 
plăcere solicită 
nență mijloace de transport 
rapide, confortabile. In pe
rioada dintre cel de al III-lea 
și al IV-lea Congres al parti
dului nostru toate ramurile 
de transport au cunoscut un 
ritm intens de dezvoltare, 
încă din Directivele celui de 
al III-lea Congres se prevedea 
înzestrarea căilor ferate cu 
locomotive Diesel. Iar în pro
iectul de Directive ale Con
gresului al IV-lea al partidu
lui se precizează continuarea 
masivă a dotării căilor ferate 
cu diferite tipuri de locomoti
ve Diesel 
astfel că 
trenurile 
motive cu

actul de naștere al 
Ferate Române. De 
încoace, îndeosebi în 
15—20 de am, terito-

in perma-

In pe-

raie 
tra-

pu-

de viteză 
de capacitate 

a liniilor
de

ar fi înfruntarea di- 
asemenea a doi aliați 
pe culoarele aceleeași 
două locomotive, una

fabricate în țară, 
pînă în anul 1970 
remorcate cu loco- 
aburi vor mai exis

ta într-un procentaj mai 
de 25 la sută din totalul 
ficului feroviar.

Cunoaștem cu toții și 
tem spune că ne-am familia
rizat cu apariția tumultoasă 
pe drumul de fier a locomo
tivei fără fum, a acestui ti
tan produs de industria noas
tră care nu mănîncă jar, dar 
lunecă pe șine și remorchează 
trenuri accelerate, rapide și 
de marfă cu viteze de peste 
100 km pe oră. Titanul de cu
loare albastru-sidefiu oferă 
nenumărate avantaje față dc 
„calul de foc“, locomotiva cu 
abur. Chiar dacă am lăsa 
deoparte confortul modern 
oferit 'călătorilor, sau faptul 
că mecanicul conductor poate 
mînui 2100 C.P. putere prin 
ușoare apăsări pe butoane și 
manete, lista avantajelor, 
dintre care enumerăm doar 
cîteva, este destul de lungă :

— Spor de siguranță în cir
culație

— Spor
— Spor 

circulație
— Consum specific de com

bustibil scăzut
Dacă cineva ar vrea să facă 

o experiență pentru a de
monstra avantajele operației 
de dieselificare a transportu
lui feroviar, cel mai nimerit 
mijloc 
rectă : 
porniți 
piste, 
cu abur și alta Diesel, pornite, 
să zicem, din Craiova la a- 
ceeași oră, minut, secundă, 
avînd aceeași garnitură de 
vagoane, cu aceeași încărcă
tură. Titanul sidefiu-albastru 
va ajunge de două ori mai re
pede.

Și cu aceasta am spus 
aproape totul.

Intr-adevăr, toate par ne
spus de simplu. Dacă așa stau 
lucrurile nu avem decît să 
scoatem din depou locomoti
vele cu aburi, să solicităm in
dustria și să introducem pes
te noapte numai Diesele nou- 
nouțe. Dar lucrurile nu stau 
tocmai așa. în primul rînd o 
locomotivă Diesel costă foarte 
mulți bani. Chiar dacă ea 
aduce o economie de 1 400 000 
lei anual, 
realizarea 
după 7 ani 
spunem că 
pectul esențial. Dar introdu
cerea titanului în exploatare 
a ridicat o mulțime de pro
bleme de ordin tehnic și eco
nomic pentru a căror rezol
vare multe minți și-au pus tot 

suma investită în 
ei se amortizează 
de funcționare. Să 
acesta nu ar fi as-

potențialul în bătaie: care 
este soluția cea mai bună ?

Dacă tu, tînăr din regiunea 
Cluj, de pildă, îți prinzi cu 
duioșie logodnica de mină și 
o inviți să petreceți o parte 
din concediu pe litoral, și do
rești că mergi cu 160 km pe 
oră, deci în tot confortul și 
cu o viteză apreciabilă, să știi 
că pentru bucuria aceasta 
simplă, frumoasă și omeneas
că, s-a lucrat foarte mult în 
cadrul ministerului, în direc
țiile regionale C.F.R., în fie
care haită, în fiecare stație. 
Mulți,. foarte mulți kilometri 
de cale ferată pe care îi par
curgi ca vîntul, fumînd liniș
tit țigara și admirînd peisa
jul, au fost înlocuiți. Joantele 
au fost înlocuite și ele prin 
sudarea liniei, s-au instalat 
și se vor instala, în continua
re, traverse de beton... Ai con
statat singur că aspectul va
goanelor se schimbă mereu, 
ele devin mai elegante, mai 
comode. Trecînd prin stații ai 
băgat de seamă că rapidul 
lunecă cu ușurință de pe o 
linie pe alta, că se aprind și 
se sting lumini galbene, verzi 
roșii și trenul are iarăși cale 
liberă. S-au perfecționat și 
se continuă perfecționarea in
stalațiilor de semnalizare și 
centralizare, automatizarea 
proceselor de exploatare și se 
promovează multe alte în
noiri. Și unde mai pui reca
lificarea personalului ? Cine 
ar putea, invățînd, de pildă, 
meseria de pivnicer, să trea
că dintr-odată la manevrarea 
unei nave cosmice ? Compa
rația pare puțin deplasată, 
dar ilustrează saltul făcut în 
anii aceștia în pregătirea pro
fesională a ceferiștilor noștri, 
începînd cu politețea cu care 
ți se adresează conductorul la 
urcarea în tren și pînă la 
constructorii de poduri zvelte 
și tuneluri betonate. La sfîr- 
șitul acestui an, titanul side- 
fiu-albastru cum îmi place 
să-i spun Dieselului, va inva
da liniile noastre ferate, im- 
părțind în egală măsură 
munca efectuată cu bătrînele 
locomotive cu aburi : 50 la
sută. în 1970 acest procent va 
fi de circa 70—75 la sută. Pen
tru că pînă în acel an, care va 
marca finalul cincinalului, 
volumul total al transportu
rilor cu mijloace de deservire 
generală va crește cu 55—60 
la sută 
trăim.

Și, în 
să nu 
dacă intrînd într-o gară oa
recare, împreună cu logodni
ca ta, poate de data aceasta 
întoreîndu-te de la mare, nu 
vei vedea nici o uniformă al
băstruie de ceferist. Apăsa
rea unui buton sau a altuia 
îți va oferi și informația do
rită și biletul de tren. Iar la 
plecarea rapidului, impegatul 
de mișcare nu va mai ieși 
grăbit din birou, cu chipiul 
său roșu și cu paleta verde, 
nu va mai da „liber“ trenu
lui. Comenzile vor fi înfăp
tuite automat. Ca o garanție 
a viitoarei realizări stau ac
tualele instalații de teleco
mandă și cenbralizare-dispe- 
cer, cu cod de polaritate, pen
tru comanda macazelor din 
zone îndepărtate, folosind re
lee electromagnetice sigure și 
simple. în centre feroviare 
mari cum ar fi Dej, Suceava, 
Petroșeni, Brașov s-au insta
lat capacități superioare de 
coduri de comandă și con
trol, folosindu-se așa-numitele 
coduri de frecvență. După 
cum se vede specialiștii fe
roviari colaborează intens cu 
fizicienii.

Am vorbit mai pe larg des
pre confortul anilor viitori în 
ceea ce privește transportul 
călătorilor. In acest sens tre
buie amintite și liniile elec
trice duble între București — 
Brașov și linia Graiova — Ca
ransebeș — Cîlnic. Importan
ța masivă a introducerii pro
gresului tehnic în complexul 
feroviar va avea o bună în- 
rîurire asupra deplasamentu
lui mărfurilor, a transportului 
materiilor prime spre uzine 
și combinate, a aprovizionării 
piețelor de desfacere 
genurile.

„Cum să te duc, 
mos, ca vîntul sau 
dul ?“... Frumoasele visuri din 
poematicele basme ale po
porului nostru au devenit 
realități obișnuite, cotidiane. 
Și această „minune“ a fost 
posibilă datorită muncii noas
tre avîntate, a tuturor, sub 
conducerea și îndrumarea pli
nă de înțelepciune, grijă și 
dragoste de oameni a parti
dului comuniștilor.

PA VEL AIOANEI

față de anul în care

acest apropiat viitor, 
te cuprindă mirarea

de toate

Făt-fru- 
ca gîn-



Ieri, Ia Helsinki s-a deschis

Congresul mondial pentru pace
Peste 1 200 de delegați 

din 1OO de țări — printre 
care și delegația mișcării 
pentru pace din țara 
noastră - au sosit Ia Hel
sinki pentru a participii 
la lucrările Congresului 
mondial pentru pace, in
dependență națională și 
dezarmare generală.

Deschiderea lucrărilor congre
sului a avut loc sîmbătă dimi
neața la ora 10 în prezența pre
ședintelui Republicii Finlandei, 
Urho Kekkonen. In prezidiu au 
luat loc John Bemal, președintele 
executiv al Prezidiului Consiliu
lui Mondial al Păcii, și cunoscuți 
reprezentanți ai mișcării parti
zanilor păcii din întreaga lume 
printre care și conducătorul de
legației române acad. A. loja.

După salutul rostit de preșe
dintele Comitetului finlandez de 
pregătire a Congresului, Veikko 
Svinhufvud, a luat cuvîntul pri
mul ministru al Finlandei J. Vi- 
rolainen. El a făcut cunoscută i- 
nițiativa finlandeză privind ri
dicarea în Helsinki a unui monu
ment închinat păcii și coexisten
ței pașnice și a prezentat dele- 
gaților — în aplauzele asistenței 
— macheta acestui monument,

de criză?
Criza de guvern din Belgia, una 

din cele mai lungi și mai grele 
din istoria contemporană a a- 
cestei țări, pare să se apropie de 
sfîrșit în cea de-a 47-a zi de 
criză, Pierre Harmel, însărcinat 
de regele Baudouin cu misiunea 
de a încerca formarea unui nou 
guvern, a prezentat conducerilor 
partidelor socialist și social-creștin 
un program guvernamental menit 
să ducă la soluționarea crizei. 
Așadar, Harmel s-a oprit în cele 
din urmă asupra variantei unui 
guvern bipartizan, care ar urma 
să reediteze fosta coaliție guver
namentală existentă înainte de a- 
legerile de la 23 mai. Se știe că 
partidul liberal, care a realizat un 
cîștig important de voturi în 
aceste alegeri, a refuzat în mod 
categoric să participe la un gu
vern de „uniune națională“. Pro
gramul guvernamental alcătuit 
de Harmel, după îndelungi tra
tative cu reprezentanții celor 
două partide conține, după cum 
se afirmă, soluții pentru proble
mele economice și sociale ale 
țării, în problema reformei con
stituționale și pentru alte proble
me actuale din Belgia.

Conducerile celor două parti
de și apoi Congresele lor națio
nale urmează acum să aprobe 
programul, ceea ce se consideră 
a fi un act formal. Dacă lucrurile 
se vor petrece fără dificultăți, 
Harmel va putea probabil să pre
zinte componența noului guvern 
în decurs de două săptămîni.

d B P e

guvern nigerian

In ascunzătoare, lingă Westminster la bursa din Paris

Săptămîna neagră"

Sărbătoarea

care va fi realizat de Essi Ren- 
vall.

Apoi a luat cuvîntul John Ber- 
nal care a vorbit despre însem
nătatea deosebită a luptei pentru 
pace în actuala situație interna
țională. John Bernal a declarat în 
încheiere că starea sănătății îl o- 
bligă să se retragă din funcția 
de președinte executiv al Prezi
diului Consiliului Mondial al pă
cii.

Participanții la congres au în- 
tîmpinat cu entuziasm pe șeful 
delegației din Vietnamul de sud, 
Dinh Ba Thi, care a prezentat, 
în ședința plenară de după-amia- 
ză raportul intitulat „Sprijinul a- 
cordat de popoarele lumii po
porului vietnamez în lupta sa 
justă pentru independență, uni
tate și pace“.

In continuare a prezentat un 
raport pe aceeași temă, condu
cătorul delegației din R. D. Viet
nam, Le Dinh Tham.

★
Seara, în parcul Hesperia au 

avut loc o demonstrație și un 
miting cu prilejul „Zilei Vietna
mului", organizate de Comitetul 
finlandez pentru apărarea păcii.

ALGER 10. Corespondentul 
Agerpres, C. Benga, transmi
te : Colonelul Houari Boume- 
dienne, președintele Consiliu
lui Revoluției, a anunțat sîm
bătă constituirea noului gu
vern al Algeriei. (Nouă din 20 
miniștri au făcut parte și din 
vechiul cabinet).

Funcțiile de prim-minlstru 
și de ministru apărării al Al
geriei sînt deținute de colone
lul Boumedienne. Ministru al 
afacerilor externe a fost numit 
A'odel Aziz Bouteflika, minis
tru de Interne — Ahmed Me- 
deghri, ministru de finanțe — 
Ahmed Raid, ministru al agri
culturii și reformei agrare •— 
Aii Mahsas, ministru al infor
mațiilor — Bachir Boumaza 
(în precedentul guvern acesta 
deținea funcția de ministru al 
industriei și energiei), iar mi
nistru al industriei și energiei 
— Belaid Abdessalam. Rabah 
Bitat a fost numit ministru 
de stat.

O nouă construcție în orașul Ulan Bator, capitala Republicii Populare Mongole

hot are
Festivalul

va avea loc
în 1966

HELSINKI (prin telefon). — 
Comitetul internațional de pre

gătire a Festivalului Mondial al 
Tineretului și Studenților pentru 
solidaritate, pace și prietenie a 
hotărit ca cel de-al IX-lea Fes
tival să aibă loc în anul 1966. A 
fost constituit un grup de lucru 
care urmează să întreprindă con
sultări în vederea stabilirii datei 
și locului de desfășurare a Festi
valului.

A pele tulburate de furtuna parlamentară 
pe care a cunoscut-o parlamentul brita
nic săptămîna aceasta nu s-au liniștit în
că. Liderii laburiști nici acum încă nu 
și-au revenit după șocul pe care l-au în
cercat cînd de trei ori la rînd guvernul 
a fost pus în 
munelor.

minoritate în Camera Co-

poporului mongol

p
oporul mongol sărbătorește astăzi cel mai de seamă eve
niment din istoria patriei sale — a 44-a aniversare a 
victoriei revoluției populare.

Data de 11 iulie 1921 a intrat în istoria țării ca ziua 
în care la Ulan Bator, a fost proclamată în mod solemn 
victoria revoluției împotriva jugului feudal. Ca o încu
nunare a acestei victorii, la 26 noiembrie 1924, Marele 
llural Popular a proclamat Republica Populară Mongolă, 
adoptînd și prima constituție a țării.

Sub conducerea Partidului Popular Revoluționar, poporul mongol 
i trecut, în anii care au urmat după revoluție, la lichidarea înapoierii 
ieudale, la construirea societății socialiste. Desfășurând o vastă acti
vitate creatoare, poporul mongol se poate mîndri cu remarcabilele 
rezultate obținute în dezvoltarea industriei, agriculturii și culturii. în 
Mongolia, care în trecut nu avea nici o industrie, au fost create și se 
dezvoltă ramuri industriale ca cea energetică, extractivă, petrolieră, a 
construcțiilor, de pielărie, textilă, alimentară. A fost înfăptuită trans
formarea socialistă a agriculturii. Paralel cu creșterea animalelor — 
îndeletnicire tradițională a mongolilor — o importanță tot mai mare 
a căpătat-o cultivarea pământului. Agricultura mongolă dispune în 
prezent de peste 8 000 do tractoare și multe alte mașini agricole. în 
R. P. Mongolă a fost lichidat în întregime analfabetismul. Numărul 
elevilor și studenților a trecut de 170 000. Guvernul mongol acordă 
o mare atenție ocrotirii sănătății oamenilor muncii, construirii de lo
cuințe, îmbunătățirii vieții poporului.

Poporul român se bucură de succesele poporului mongol. Intre 
țările și popoarele noastre se dezvoltă continuu relații de prietenie 
și de colaborare frățească. Cu prilejul celei de-a 44-a aniversări a 
revoluției populare mongole, poporul și tineretul țării noastre trans
mit poporului și tineretului mongol un călduros salut și urarea de a 
obține noi succese în opera de construcție socialistă, în eforturile în
dreptate spre apărarea păcii.

® Cresterea venitului
în ultimii cinci ani, 

venitul național glo
bal al R. P. Mongole 
a crescut cu 50 la 
sută, în timp ce fon
dul de consum a 
crescut cu 33 la 
sută. în perioada ani
lor 1960—1963 fondul 
de salarii al muncito
rilor și funcționarilor

S O nouă
La Sarîn-hol, cen

tru industrial din 
R. P. Mongolă, a in
trat în fază finală 
construcția unei ex
ploatări miniere la

national
s-a mărit cu aproape 
30 la sută, iar veni
turile în bani ale 
membrilor uniunilor 
agricole ale araților 
au crescut în perioa
da 1960—1964 cu 
peste 90 la sută.

Revista „Novosti 
Mongolii“ arată că, 
în ultimii patru ani

ai celui de-al treilea 
plan cincinal, în R. P. 
Mongolă creșterea 
medie anuală a pro
ducției industriale a 
fost de 11 la sută. In 
anul 1964, producția 
industrială a crescut 
în comparație cu 1960 
cu 52 la sută.

exploatare minieră

De altfel, guvernul a acceptat 
în fapt înfrîngerea nemaiîncer- 
cînd să scoată din legea buge
tară clauza introdusă cu ajuto
rul votului conservatorilor și li
beralilor. Căci dacă ar fi încer
cat aceasta, cunoscînd procedura 
greoaie a Camerei Comunelor, la
buriștilor le-ar fi trebuit mult 
timp ceea ce ar fi fost pînă la 
urmă tot în defavoarea guvernu
lui, dat fiind că sesiunea parla
mentară se apropie de sfîrșit și

ansamblul legii bugetare nu ar 
mai putea fi adoptat.

între timp, conducătorii parla
mentari laburiști au luat cele mai 
riguroase măsuri pentru a evita 
orice nou incident în viitor. Lec
ția de miercuri noapte le-a fost 
îndeajuns de aspră. După dezba
teri îndelungate, la o oră înain
tată, o parte a deputaților con
servatori au părăsit incinta Ca
merei îndreptîndu-se spre mași
nile parcate în curtea Parlamen
tului. Laburiștii s-au crezut a- 
tunci în siguranță și unii deputați 
ai partidului domnului Wilson au 
plecat spre casele lor.

Atunci cînd nimeni nu se aș
tepta conservatorii au cerut să 
se treacă la Vot. Solicitarea ne- 
putînd fi respinsă, conform re
gulamentelor Camerei s-a trecut 
la vot. Spre surprinderea labu
riștilor, ca și a celor cîtorva cro
nicari parlamentari care întîrziau 
în loja presei, deputății conser
vatori au revenit la Westminster 
în cîteva minute. Ei se aflau as
cunși în clădiri apropiate de Par
lament unde au așteptat consem
nul pentru a veni să voteze. Ape
lurile telefonice disperate ale la
buriștilor, prezenți în Cameră, nu 
au fost de nici un folos. Depută
ții partidului de guvemămînt 
dormeau de mult liniștiți. Rezul
tatele sînt cunoscute t în cursul 
a trei voturi consecutive, opoziția

conservatoare, sprijinită de 5 de
putați liberali a obținut cu 14,13 
și din nou 13 voturi mai mult 
decît laburiștii. Premierul Wilson 
a aflat rezultatul votului abia 
joi dimineață, nimeni neîndrăz
nind la ora 2 noaptea să-l tre
zească din somn pe primul-mini- 
stru pentru a-i aduce o veste 
atît de proastă.

Presa laburistă încearcă să mi
nimalizeze incidentul calificîn- 
du-1 drept o „hărțuială“ parla
mentară. Ziarele conservatoare au 
publicat însă știrile de la Camera 
Comunelor sub titlul: „Demisio
nați". Acesta a fost de altfel și 
cuvîntul cel mai des pronunțat 
în Camera Comunelor miercuri 
noaptea după victoria conserva
toare. Joi, cînd laburiștii în for
mație completă, au obținut un 
vot favorabil, au încercat să ri
posteze prin aplauze repetate.

Un ziarist londonez remarca 
însă că nu există în fapt nici un 
motiv de bucurie în tabăra labu
ristă. Săptămîna aceasta nu nu- 
'mai în Parlament laburiștii au 
primit lovituri care dăunează 
prestigiului guvernului ci și în 
cadrul a două congrese sindicale. 
Un deosebit ecou l-a avut rezo
luția adoptată de Congresul sin
dicatului muncitorilor din trans
porturi, unul din cele mai mari 
din Anglia, numărînd 1500 000 
de membri. Rezoluția critică în 
termeni îndeajuns de violenți po
litica economică a guvernului 
care lovește în interesele salaria- 
ților.

Un vot critic la adresa guver
nului a fost înregistrat și la con
gresul sindicatului minerilor, 
care are 600 000 membri.

încă o săptămină proastă la 
bursa din Paris, subliniază a- 
genția France Presse în revista 
sa săptămînală privitoare la 
cursul valorilor. Scăderea 
cursurilor valorilor, care de 1 
a Început la 2 iulie, s-a prelun
git fără Întrerupere Intre 5 șl 
9 iulie, pentru a ajunge la unul 
din cele mai scăzute niveluri 
de Ia Începutul anului.

Oamenii de afaceri au luat 
foarte în serios criza ce a izbuc
nit în Piața comună, Ia stlrșitul 
săptămînii trecute, fapt care, 
după cum se vede, a avut grave 
repercusiuni asupra cursului va
lorilor la bursa din Paris. Se 
fac auzite semnale de alarmă 
nu numai din rlndul industria
șilor francezi, ci și al industria
șilor din celelalte țări ale Pieței 
comune. Există temeri că situa
ția s-ar putea Înrăutăți și mai 
mult.

Acord comercial

cehoslovaco-egiptean

PRAGA 10 (Agerpres). —

ANDREI MINCU

PRAGA 10 (Agerpres). — La 
Praga a fost semnat, între Ceho
slovacia și R.A.U., un acord co
mercial pe perioada 1966—1970. 
în baza acordului, care prevede 
mărirea schimbului de mărfuri, 
Cehoslovacia va livra mașini și 
utilaje, laminate, mărfuri indus
triale și de larg consum și va im
porta bumbac, produse textile, 
produse alimentare.

SAIGON; [secul unei „operații de curățire“

Solidari cu tineretul
dominican jfe

„Operația de curățire“ întreprinsă de forțe ale 
marinei americane pe o insulă situată la 5 km 
de baza de la Chu Lai (570 km nord-est de Sai
gon) a continuat în dimineața zilei de 10 iulie. 
Marinarii americani, relatează agenția FRANCE 
PRESSE, nu au reușit însă să intre în contact cu 
partizanii, care, la 9 iulie, au reușit să ocupe,

timp de mai multe ore, cartierul general al unei 
divizii navale. Aceeași agenție relatează că parti
zanii sud-vietnamezi care au reușit să pătrundă 
în interiorul cartierului general au scos din luptă 
16 militari sud-vietnamezi și 5 americani. Alfi 13 
soldați de marină au fost răniți.
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I București, Togoociin Ghenden,

® De pe
In instituțiile de în- 

vățămînt superior din 
R. P. Mongolă a luat 
sfîrșit sesiunea de 
examene. în curînd, 
noii absolvenți vor 
pleca în diferite re
giuni ale țării pentru 
a-și prelua posturile.

Cursurile Universi
tății de stat 
Bator sint 
anul acesta 
300 tineri.

din Ulan- 
absolvite 
de circa 
Numărul

Mitingul din tabăra internațională 
a studenților de la Costinești

VIETNAMUL DE SUD. A- 
gențiile de presă au anunțat 
că Ia baza aeriană Da 
Nang au fost debarcate alte 
efective militare americane. 
In fotografie : aspect din 
timpul unei recente debar

cări

suprafață, care va da 
o producție anuală de 
circa un milion de 
tone cărbune. Se esti
mează că zăcămintele 
vor putea fi exploa-

tale 40—50 de ani. 
Noua exploatare va 
asigura cu combusti
bil întregul complex 
energetic-industrial de 
la Darhan.

băncile facultăților
Institu-

din
absolvenților 
tului agronomic 
Ulan-Bator se ridică 
la circa 360, dintre 
care o mare parte 
vor fi repartizați în 
gospodării agricole de 
stat și uniuni agri
cole. Cursurile Insti
tutului de medicină 
sînt absolvite de 200 
tineri, dintre care 60 
la sută vor lucra în 
mediul rural. De ase
menea, din cei 256

absolvenți ai Institu
tului economic, marea 
majoritate vor fi re
partizați în diferitele 
regiuni ale țării.

în total, anul aces
ta cursurile instituții
lor superioare de în- 

țară 
de 
iar

me-

vățămînt din 
sînt absolvite 
1400 specialiști, 
cursurile școlilor 
dii de specialitate de 
peste 2 100 de tineri.

Ad una rea festivă

de la Ulan-Bator
ULAN-BATOR 10 (Ager

pres).— Oamenii muncii mon
goli sărbătoresc cea de-a 
44-a aniversare a revoluției 
mongole. în dimineața zilei 
de 10 iulie, conducători de 
partid și de stat ai R.P. Mon
gole și reprezentanți ai vieții 
publice au depus coroane de 
flori Ia cripta din Piața 
Suhe-Bator a conducătorilor 
Mongoliei populare : Suhe-Ba
tor și Cioibalsan.

In aceeași zi, la Teatrul de 
operă și balet din Ulan-Bator 
a avut loc o adunare festivă 
consacrată aniversării revolu
ției. D. Maidar, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.P.R.M., a prezentat un ra
port în care au fost subliniate 
principalele succese obținute 
de oamenii muncii mongoli 
sub conducerea P.P.R.M. și a 
guvernului popular în cei 44 
de ani de putere populară.

★ ★ ★

Cu prilejul celei de-a 44-a 
aniversări a Revoluției Popu
lare Mongole, tovarășul Corne
liu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe al R. P. Române, 
a trimis tovarășului Mangalîn 
Dughersuren, ministrul aface
rilor externe al R. P. Mongole, 
o telegramă de felicitare.

*

Cu prilejul aniversării Zilei 
Victoriei Revoluției Populare 
Mongole, sîmbătă la amiază 
ambasadorul R. P. Mongole la

a depus o coroană de flori la 
Monumentul Eroilor Sovietici. 
Au fost de față reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne și Ministerului Forțelor 
Armate, precum și I. K. Je- 
galin, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, și mem
bri ai ambasadei.

★
Seara, cu același prilej, am

basadorul R. P. Mongole a 
rostit o cuvîntare pentru tele
spectatorii din țara noastră.

(Agerpres)

O manifestare de solidaritate 
cu lupta poporului dominican și 
de profundă indignare față de 
acțiunile agresive ale imperia
liștilor americani îndreptate îm
potriva Republicii Dominicane, 
a avut loc sîmbătă după-amia- 
ză în tabăra internațională a stu
denților de la Costinești.

Cei peste 800 de studenți a- 
flați la odihnă în tabără s-au în
trunit intr-un miting desfășurat 
în cadrul săptămînii internațio
nale de solidaritate cu lupta po
porului și a studenților din Re
publica Dominicană, inițiată de 
U.I.S. Participanții la miting 
și-au exprimat solidaritatea cu 
poporul dominican iubitor de li
bertate, protestînd cu fermitate 
împotriva intervenției cercuri
lor imperialiste americane în 
treburile interne ale Republicii 
Dominicane.

„Alături de forțele progresiste 
din întreaga lume — a spus în 
cuvîntul său directorul taberei, 
Vasile Col una ■— poporul român 
și tineretul universitar al țării 
noastre dezaprobă cu toată ener
gia intervenția americană în Re
publica Dominicană. Această in

tervenție este condamnată de o- 
pinia publică mondială ca un a- 
mestec brutal în treburile inter
ne ale unor țări suverane“.

Studentul Vasile Lăzăroiu de 
la Universitatea din București a 
arătat că întregul popor al pa
triei noastre, care-și făurește în 
mod liber viitorul său, consideră 
că este sfînt dreptul poporului 
dominican, ca și al oricărui po
por, de a-și alege singur calea pe 
care dorește să meargă.

Au mai luat cuvîntul studenții 
Ion Iarca de la Institutul Poli
tehnic din Brașov, Georgeta Popa 
de la Institutul Medico-Farma- 
ceutic din Cluj, studentul irakias 
Talîb Saleh 'il-Nadaaf de la 
Institutul Medico-Farmaceutic 
din București.

In încheiere, participanții la 
miting au adoptat o telegramă a- 
dresată Uniunii Internaționale a 
Studenților, în care se exprimă 
solidaritatea studenților români 
și străini din tabăra de la Costi
nești cu lupta poporului și stu
denților din Republica Domini
cană.

G. MIHĂESCU

NOI BOMBARDAMENTE

ASUPRA TERITORIULUI

R. D. VIETNAM

HANOI 10 (Agerpres).— Avi
oane militare ale S.U.A. au bom
bardat la 9 iulie numeroase re
giuni populate și obiective eco
nomice din provinciile Tlianh 
Hoa, Nghe An și Ha Tinb, pre
cum și din orașul Vinh, distru- 
gînd numeroase școli, întreprin
deri, clădiri publice, anunță 
V.N.A. In capitala provinciei Ien 
Hai a fost distrus un spital, nu
meroase case de locuit, fiind pri
cinuite mari pagube. Misiunea de 
legătură a înaltului comanda
ment al Armatei Populare Vietna
meze a adresat Comisiei de con
trol din Vietnam un protest e- 
nergic în care denunță aceste 
crime ale imperialiștilor ameri
cani și cere să se pună capăt 
aotelor de război.

In capitala unuia 
dintre cei mai tineri 
producători de pe
trol din lumea ara
bă — Libia, se desfă
șoară lucrările celei 
de a 9-a conferințe 
a Organizației țări
lor exportatoare de 
petrol (O.P.E.C.).

Această organiza
ție a luat ființă în a- 
nul 1959 și a reunit 
inițial Arabia Saudi- 
tă. Iranul, Irakul, 
Libia, Kuweitul și 
Qatarul, cărora ulte
rior li s-au alăturat 
Indonezia și Vene
zuela.

prelucrare și comercializare a pe
trolului, practicat de marile com
panii internaționale.

în ciuda denumirii sale, siste
mul „fifty-fifty“ (50-50) nu este 
socotit nici pe departe ca fiind 
satisfăcător de către țările ex
portatoare. Potrivit acestui sis
tem, pentru fiecare tonă de pe
trol extras, părțile își împart un 
beneficiu egal. Dar o analiză mai 
atentă a situației, scoate la ivea
lă faptul că în realitate lucrurile 
nu stau deloc așa, căci prețul, 
este socotit la petrolul extras 
.brut., Acest preț, destul de fluc- 
tuabil, se menține totuși în Golful 
Persic la un nivel mediu de 16

• De la 16 cenți la 11 dolari • Revendicările statelor

din O.P.E.C. și poziția companiilor petroliere stràine

sînt o plată pentru epuizarea bo
gățiilor naturale concesionate, 
în timp ce, impozitul pe venituri 
este o taxă separată, percepută 
de orice stat suveran. Sistemul 
practicat de companiile petrolie
re duce de aceea la o serioasă 
reducere a beneficiilor țărilor 
producătoare. în cursul tratative-

tre cele 8 state membre ale 
O.P.E.C. — Iran, Kuweit, Libia, 
Qatar și Arabia Saudită. Celelalte 
trei — Irak, Venezuela și Indone
zia — au refuzat condițiile pro
puse de companii, relevînd că 
ele nu satisfac cererile minime 
prezentate de O.P.E.C. Paralel cu 
tratativele purtate în cadrul

I ■fifty“—inechitabilncă de la înființare, 
unul din obiectivele 
esențiale ale organi
zației a devenit a- 
ducerea „prețurilor 
afișate“ (stabilite de 
către marile com
panii petroliere care 
exploatează și pre

lucrează petrolul acestor țări) la 
nivelul de dinainte de 9 august 
1960, (dată Ia care societățile 
străine au scăzut prețurile cu 9 
cenți per baril) și modificarea 
formulei în vigoare de calcula
re a redevențelor plătite de so
cietățile străine țărilor producă
toare. Nemulțumirea care per
sistă în capitalele țărilor exporta
toare de petrol se datorește ine- 
chitabilității care stă la baza ac
tualului sistem de exploatare,

cenți per baril (un baril este e- 
gal cu aproximativ 160 kg). A- 
juns în porturile Europei occi
dentale, același baril devine de 
20 de ori mai valoros, iar consu
matorii îl plătesc cu 11 dolari. 
Țările exportatoare sînt nemul
țumite de faptul că din aceste 
adăugiri succesive, lor nu le re
vine .nimic. In plus, companiile 
petroliere obțin profituri supli
mentare și ca urmare a procedeu
lui de a socoti redevențele ca un 
avans asupra impozitului pe ve
nit. Dar, potrivit normelor drep
tului internațional redevențele

marile companii 
aceste state au 

pretins modificarea actualului 
sistem de calculare a redeven
țelor, obiectiv care odată reali
zat ar duce la o creștere a ve
niturilor țărilor exportatoare în 
medie cu 11 cenți per baril. Sub 
presiunea cererilor tot mai insis
tente și mai numeroase prezentate 
de O.P.E.C. în sprijinul acestei 
revendicări, companiile petrolie
re au fost nevoite să facă unele 
concesii parțiale, în această di
recție. Oferta companiilor a fost 
acceptată însă de numai 5 din-

lor purtate cu 
internaționale, 
pretins

O.P.E.C.-ului, fiecare stat mem
bra a purtat și discuții bilate
rale cu reprezentanții companii
lor care exploatează zăcămintele 
petrolifere din țara respectivă. 
Aceste tratative s-au dovedit, 
după cum era de așteptat, foarte 
anevoioase, deoarece companiile 
nu acceptă nici o scădere a pro
fiturilor lor. Actualmente se tin
de spre reluarea unor acțiuni co
lective, care să aducă o soluțio
nare acceptabilă pentru toate ță
rile membre ale O.P.E.C.

în discuțiile purtate la confe
rința ce se desfășoară la Tri
poli, problema sporirii participă
rii țărilor exportatoare de petrol 
la retribuirea beneficiilor reali
zate în procesul de prelucrare a 
petrolului brut a revenit ca un 
leit motiv, în toate luările de 
cuvînt. Stenografii conferinței au 
notat în procesele-verbale și în
grijorarea cu care numeroși vor
bitori s-au referit la procesul în
grijorător al reducerii continue a 
prețurilor la petrol. Referindu-se 
la problema prețurilor, delegatul 
Libiei. Fuad Kabazy, a declarat 
că reducerea continuă a prețuri
lor la. petrol face să se simtă 
nevoia unei colaborări mai strìn
se între țările producătoare de 
petrol. Totodată, chemarea adre
sată în cadrul lucrărilor de mi
nistrul minelor al Venezuelei, Pe
rez Guerrero, la extinderea cola
borării dintre țările O.P.E.C. în 
vederea dezvoltării și diversifică
rii economiei lor, constituie un 
indiciu că sfera de probleme care 
unește membrii organizației are 
perspective să se lărgească.
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