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ÎN CINSTEA CONGRESULUI PARTIDULUI

Raport de întrecere
ar
ro

to, 
lu-

rii din echipa lui Irimescu sau cei 
din echipele lui Vasile Stolemir, 
Nicolae Corciovei și Popa Zaharia, 
văzînd întreaga mișcare de oameni 
care trasează, taie metalul, sudea
ză, nu poți să nu-i dai dreptate to
varășului Ghelț. Intîlnești aici oa-

• DOBROGEA
CONSTANȚA (de la corespondentul nostru).
Oamenii muncii din unitățile economice ale 

regiunii Dobrogea, întîmpină cel de-al IV-lea 
Congres al partidului cu importante succese 
în întrecerea socialistă. Astfel, planul semes
trial la producția globală a fost depășit cu 
peste 30 milioane lei, iar la producția marfă 
cu mai bine de 45 milioane lei, ambele cifre 
depășind cu mult angajamentele luate. Aceste 
rezultate se datoresc creșterii productivității 
muncii cu 1,8 Ia sută, peste sarcina planifi
cată. Pînă la 1 iulie au fost obținute peste 
prevederile planului 11 700 tone de ciment, 
3 470 tone concentrate barită, 431 tone acid 
sulfuric și 70 tone de hîrtie.

a Șantierul naval din 
Galați, oamenii trăiesc 
zilele fierbinți ale lan
sărilor la apă, cînd va
sele construite aici 
borează pavilionul 
mânesc și pleacă

prima cursă pe oceanele 
mii. Acum se face bilanțul 
unei etape de întrecere și, întot
deauna, în asemenea momente to
tul devine incandescent la flacăra 
vie a întrecerii. RAPORTĂM 
PARTIDULUI CĂ NE AM ÎN
DEPLINIT ANGAJAMENTELE 
LUATE IN CINSTEA CONGRE 
SULUI“. Acesta e gîndul fiecăruia. 
Rostit sau nerostit el se aude în 
fiecare faptă de muncă.

Insule de oțel

• TG. MUREȘ
TG. MUREȘ (de la corespondentul nostru), 
îndeplinindu-și angajamentul luat în cinstea 

celui de-al IV-lea Congres al partidului, co
lectivele de montori și instalatori de pe șan
tierul Combinatului de îngrășăminte azotoase 
din Tg. Mureș raportează terminarea înainte 
de termen a stației de transformare 110/6 kV, 
a conductei de aducțiune a apei industriale 
lungă de 5 700 metri, a două gazometre de 
azot și oxigen, depozitului de ape amoniacale 
și a altor obiective.

Zilele acestea, au început probele la priza 
de apă și Ia canalul de aducțiune a apei in
dustriale. Au început, de asemenea, probele 
de verificare a mecanismelor și de punere sub 
tensiune a stației de 110/6 kV care va ali
menta secțiile combinatului cu energie elec
trică.

Lungi de 48 de metri și largi de 
34 m fiecare, cele două plutitoare 
în formă de potcoavă, puse cap la 
cap vor forma o insulă de oțel pe 
Dunăre. Pe această insulă vor 
funcționa macarale și compresoare, 
iar în interiorul ei se va înălța un 
batardou. Corpul de oțel va ocroti 
cu două brațe de uriaș pe cei care 
vor lucra 
sub albia 
Fier.

— Pînă
maistrul coordonator Constantin 
Ghelț — vrem să lansăm la apă u- 
nul dintre ele. Sînt convins că vom 
reuși.

Văzînd cum muncesc constructo

la turnarea betoanelor 
Dunării, la Porțile de

la Congres — spune

Printre

constructorii

de nave
meni mai mulți ca în orice alt loc 
de muncă. Aflînd despre această 
construcție destinată Porților de 
Fier, fiecare s-a simțit chemat să 
pună umărul. S-au format echipe
le, s-a întocmit un grafic original 
de lucru — în ciclu de operații. Și 

se face că la 6

dintre plutitoare — în timp ce ma
caraua mai „ținea" sudorilor o 
parte din punte — la celălalt ca
păt apăruseră dulgherii care insta
lează podeaua de lemn. Curînd, a- 
ceastă insulă plutitoare va călă
tori de la Galați la Porțile de Fier. 
Aceasta e o construcție originală pe 
care cei din șantier n-au văzut-o 
la început decît cu ochii minții și, 
încrezători în capacitatea lor crea
toare, îi dau viață într-un termen 
record.

La capătul celălalt al șantierului, 
pe cala nouă, se află în construcție 
3 vase dintre care două cargouri 
de 4 500. Cala, o platformă din be
ton armat secționată din loc în loc 
de linii, a fost dată în folosință 
anul acesta. Este una dintre con
strucțiile destinate îmbunătățirii 
gradului de tehnicitate și extinde
re ale șantierului.

Printre oamenii care lucrează 
aici, care fac să prindă viață cu
vintele cuprinse în planuri, am în
tîlnit, firește, și mulți tineri. Unul 
dintre aceștia este și sudorul 
H. Ovidiu. El ne-a prezentat și pe 
ceilalți frați ai săi. Vasile este teh
nolog, Nicolae — constructor. Ta
tăl lor a lucrat tot la vase, meca
nic în port, pe vremea cînd șantie
rul era în fașă.

L-am rugat pe tinărul sudor șef 
de echipă să ne vorbească despre 
prima zi de lucru la acest cargou.

VICTOR CONSTANTINESCU
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iarnă despre seceriș

Raidul nostru
in regiunea Ploiești

La 11 iulie, seara, situația operativă arată în 
limbajul lapidar al cifrelor că în raionul Bu
zău strîngerea recoltei și celelalte lucrări ale 
campaniei de vară se desfășoară intens. Orzul 
fiind aproape în întregime recoltat, toate for
țele s-au concentrat asupra griului. Au fost 
secerate 12 933 hectare, ceea ce reprezintă 55,4 
la sută din suprafața totală. Cele mai mari 
suprafețe erau recoltate în cooperativele agri
cole de producție din comunele Maxenu, 
Udați, Smeeni și altele. Cu o zi in urmă, insă, 
țăranii cooperatori din Unguriu, Cîndești, Niș- 
cov și alte unități agricole nu intraseră încă 
în lan sau abia tăiaseră cîteva brazde. O pri
mă concluzie, deci, suprafața recoltată repre
zintă media unor rezultate foarte diferite, ceea 
ce denotă că nu peste tot munca este sufi
cient de bine organizată, că mașinile sint 
inegal folosite. Dacă adăugăm că terenurile 
sînt eliberate dt> paie cu... încetinitorul și că 
doar 855 de hectare au fost arate din 25 000 
avem mai clar în față modul în care se des
fășoară această campanie in raionul Buzău. Să 
vedem cum stau lucrurile la unități, ce mă
suri a luat consiliul agricol raional pentru ca 
recolta să fie strinsă la timp și fără pierderi.

era și firesc, atenția principală a fost îndreptată■ um
spre folosirea cu randament sporit a tuturor com
binelor. Dar în raionul Buzău griul se afla într-un 
stadiu diferit de coacere. Combinele nu puteau fi 
folosite în toate unitățile agricole. O primă măsură 
a consiliului agricol raional a fost gruparea lor în 
unitățile și pe solele în care se putea lucra. Măsura 

viza, firește, utilizarea încă de la început ă tuturor combinelor. 
Ea a dat roade.

Nu toate combinele dau, însă, același randament. în timp ce 
mecanizatorii Zotoiu Constantin și Vlad Constantin de la Găvă- 
nești, Lungu Gheorghe de la Pleșcoi, Munteanu Ion de la Scur- 
tești „bat“ în mod constant între 18 000—24 000 de kg pe zi, alții 
lucrează sub norma zilnică, realizînd doar 6 000—8 000 kg. în acest 
ritm diferit de lucru al combinelor trebuie căutată principala re
zervă de mărire a vitezei zilnice de recoltare. Și viteza zilnică nu 
se realizează pentru că munca nu este încă suficient de bine 
organizată. Iată un exemplu. La cooperativa agricolă din comuna 
Gudiți dimineața combinele nu intră în brazdă imediat ce paiul 
este suficient de uscat: opririle prea dese — fără motiv justificat 
— duc la irosirea unor minute prețioase (adunate pe întreg raionul 
ele însumează ore și zile întregi de staționare). Apoi, descărcarea 
sacilor de pe combină durează prea mult, uneori dintr-o distri
buire nejudicioasă a oamenilor destinați acestei munci, alteori din 
cauza întîrzierii atelajului care transportă sacii la punctul de cîn- 
tărire. Urmarea : un ritm scăzut de lucru.

Reparațiile operative în lan nu sînt deloc... operative. La 
Luciu, repararea unei combine a durat trei zile ; mecanicii de la 
S.M.T. Pogoanele trebuind să se deplaseze de cîteva ori la ma
gazie, întrucît nu aveau piesele de schimb necesare la îndemînă. 
Dacă ar fi singurul caz. Dar ele sînt foarte frecvente. Despie 
„mobilitatea“ de melc a atelierelor de reparații ale S.M.T. Pogoa
nele și Padina s-a vorbit și în ședința comandamentului raional 
pentru organizarea campaniei de vară — ședință la care au par
ticipat toate organele locale, interesate în problema recoltării dar 
de la care au lipsit tocmai directorii celor două stațiuni. Ce efi
ciență practică a mai avut atunci discuția ? Cei doi directori ar 
putea afla, însă, cum trebuie organizată munca mecanizatorilor 
cercetînd experiența vecinilor.

în cursul zilei de 8 iulie în sectorul deservit de S.M.T. Poșta 
Cîlnău n-am întîlnit nici o combină defectă. O întîmplare ? Nu.

(Continuare în pag. a 11-a)
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HUNEDOARAe

ta Té. Jiu sc construiește

(Agerpres)

Mecanizatorii de Ia G.A.S. 
Dragalina lucrează cu în
treaga capacitate a combi
nelor la recoltatul griului

vestea îndeplinirii înainte de ter- 
planului semestrial, o știre sosită 

cunoscut faptul că unitățile

iulie la unul

Marea Conștiință
de NICULÀIE STOIAN

De tind în talpa de țăran crăpată 
Cîntau în voie greieri toată vara 
Și scîrțiiau ca o neunsă roată 
Căznite, oasele, pe prispă seara.

Cînd î-ar pieri surîsul care-nbună 
Pe orice om ca pe-un pămînt o apă, 
La suferinți muiat în mătrăgună, — 
O tragedie-atunci ar fi să-nceapă.

Cămașa, numai petice-n spinare. 
Curată însă, ca un bob de rouă, 
Curată, cum dorea ca fiecare 
Să-nvețe a păstra puterea nouă.

Cîmpiei largi i-e tatăl bun și fiul 
De cind îl cunoscu întîia oară, 
Spre satele-oltenești grăbind ca Jiul 
Cînd printre munții — tobogan coboară ;

Că trebuie tractoarele să fie
Sirenele care trezesc pămîntul 
'Nainte ca din lut vreo ciocîrlie
Să-și zvirle-n soare, gingaș fulger, cîntul.

Nu-i bate-n zori la ușă niciodată. 
E prea tirziu pentru-a-1 afla acasă. 
Cerneala-ntr-adevăr e nezvîntată 
Pe fila albă ca o chiparoasă

Erou de tragedie-ai Zice, poate, 
Pornit a-ți înstruni o gravă liră. 
Dar prin schimbarea zilnică din sate 
Ca prin plămînii proprii el respiră.

Și de privirea lui, mai radiază 
Fosforescente, literele-n carte, 
Dar pașii lui cu-a zilei primă rază 
Plini de nădejdi răsună-n cîmp, departe.

Și trebuiește trasă brazda dreaptă 
Cea după care stolul negru vine 
Și holda încercată, de e coaptă. 
Cu spicele de pînea țării pline.

Vnui activist 
de partid de Ia sat

A
/w

Coloanele de 
de

Cum el o apără din ziua-aceea, 
Punîndu-și cinstea scut în orice clipă, 
Copiii-arar văzîndu-și și femeia
Mai mult din prag ; în foarte mare pripă

sinteză — secția amoniac — de la Combinatul 
îngrășăminte chimice Turnu Măgurele

Foto : N. STELORIAN

UN COMPLEX SCOLAR
1

La Tg. Jiu au început de cu- 
rînd lucrările unui complex 
școlar care va pregăti viitoa
rele cadre de specialiști pen
tru deservirea noii fabrici de 
ciment ce se construiește la 
Bîrsești. Complexul, pentru a 
cărui construcție au fost alo
cați 8 milioane Iei, va cuprin
de o școală, un cămin cu o ca
pacitate de 30(1 de locuri, un 
atelier, o microtermocentrală 
și o bază sportivă.

(Agerpres)

După 
men a 
ieri face 
economice din regiunea Hunedoara, prin 
gospodărirea judicioasă a materialelor și 
materiilor prime, au obținut economii su
plimentare în valoare de 40 700 000 lei, cu 
14 700 000 lei mai mult decît prevedea anga
jamentul luat în cinstea Congresului partidu
lui. In același timp, comparativ cu reali
zările din anul trecut, pe întreaga industrie 
a regiunii s-a obținut o creștere a producti
vității muncii de 12,4 la sută. Pe graficul 
întrecerii în frunte se află siderurgiștii, care 
au produs mai mult decît prevedea angaja
mentul cu 10 400 tone fontă și oțel, 5 500 
tone laminate finite, 50 vagoane cocs metalur
gic etc.

CITIȚI PAGINA A III-A

CADMIE DE UHM.

FRUNTE,
COMUNIȘTII

Cit timp aceasta nu e cu putință, 
Precum de soare nu desparți o rază, 
E-o conștiință-n Marea Conștiință
Ce pentru om dreptatea o veghează ;

Acasă peste tot, in larg oriunde 
Și-n cîmp și la brigada de tractoare — 
De toate-n fața cîmpului răspunde 
De-a dreptul în deschisele-i plenare.

întrecere cu timpul
„O atenție deosebită se va da în

grășămintelor eu azot. Pentru a- 
ceasta se va construi un combinat 
la Craiova... și un al doilea com
binat Ia Tg. Mureș care va da a- 
tnoniac și îngrășăminte concentrate“, 
(din Directivele Congresului al 
IlI-lea al P.M.R.).

Tg. Mureș 1965, în primele zile 
ale anului, la Combinatul de îngră
șăminte azotoase. Lucrările de mon
taj și instalație intră într-o fază ho- 
tărîtoare. Sute și sute de constructori 
apropie zi de zi, ceas de ceas, prin 
munca lor, momentul dării în folo
sință a acestui mare obiectiv al șe- 
senaluJui. Comuniștii, cei mai înain
tați oameni ai șantierului, sînt me
reu în frunte. Inițiativele și exem
plul lor a fost și este urmat cu în
credere, găsesc un larg ecou în rîn- 
dul maselor.

...Cine nu-1 cunoaște pe comu
nistul Nicolae Cherecheș, muncitor 
de înaltă calificare de la șantierul 
I.M.B. ? Nu există om din șantier

să nu-1 solicite într-o problemă sau 
alta de muncă. Cînd a venit aici, 
la Tg. Mureș, priceperea sa era 
certificată de combinatele de la Să- 
vinești și Piatra Neamț. Specialist 
priceput în meserie, contribuie și 
aici ,1a Tg. Mureș, cu experiența, 
răspunderea, cu nesecatul său spirit 
de inițiativă, la soluționarea multor 
probleme importante de pe șantier. 
Iată-I, de exemplu, în momentul 
montării podurilor rulante de cîte 
70 tone la o înălțime de 18—20 
metri pentru secțiile de separare a 
aerului și purificare a gazelor. După 
metoda „clasică“, montarea acestora 
ar fi trebuit făcută pe tronsoane de 
cîte 25—30 tone ; pentru un pod ru
lant durata ar fi fost astfel mai mult 
de o lună. Dar în luptă cu timpul, 
Nicolae Cherecheș și brigada sa de 
montori caută soluții.

ȘTEFAN NECANIȚCHI

(Continuare în pag. a Il-a)

tntîi a apărut la Borzești. A por
nit de la secția evaporare-topire a 
uzinei de produse clorosodice. Și 
iat-o Ia Brăila, cale de peste 200 
de kilometri. Aici, de la secția clo
rosodice, inițiativa „Fiecare opera
tor un bun lăcătuș“ a fost preluată 
ca o ștafetă de secțiile 
— celuloză, cartoane.

au fost primii care 
au sesizat avanta
jele, primii care au 
propus conduceri
lor secțiilor să in
cludă în tematicile 
cursurilor de ridi
care a calificării 
pentru operatori și noțiuni de la- 
cătușerie, primii care au cerut ma
teriale și scule pentru operatori.

— Există în secție un lăcătuș pe 
schimb ? Există — au argumentat 
comuniștii. Dar iată că o garnitură 
de pompă se defectează. Scade de
bitul, pierdem substanță. Lăcătușul 
este ocupat la o lucrare de 2-3 ore. 
Ce facem ? Stăm, cum s-a mai în- 
tîmplat în anii trecuți. pentru o 
garnitură, pentru că s-a produs o 
„cădere" a vreunei celule de elec-

învecinate 
Comuniștii

Ștafeta

trolizi sau s-a rupt vreo chingă ? 
La Borzești se simt roadele iniția
tivei ? Se simt. Atunci, de ce să nu 
le urmăm exemplul ?

Și astfel, operatorii chimiști de 
Ia Combinatul de celuloză din 
Brăila au început să invețe ABC-ul 
Iăcătușeriei. tntîi teoretic, ia 
cursuri; apoi Ia practică, efectuată 

„din mers“: fie
care operator aju
tă efectiv pe lăcă
tuși Ia lucrările de 
intervenții 
reparațiile 
ficate.

băieți — Ie 
tinerilor din

și Ia 
plani-

spunea 
schimb

— Măi, 
pe atunci 
Ion Gheorghe, de Ia „spălare-celu
loză" — am curajul să mă laud 
că fiecare dintre noi poate să 
execute singur o intervenție.

— Dar dacă e ceva „mai spe
cial?“ — l-au „încercat“ tinerii.

— Atunci îi ajutăm pe lăcătuși 
și facem treaba mai repede.

L. RETTI 
T. OANCEA

(Continuare în pag. a Il-a)

Și cabinet de lucru-i e cîmpia, 
Cărarea, secretară personală. 
De-aceea-audiențele-s cu mia 
Și nu le ține nimeni socoteală.

Ținînd în mare cinste agronomii 
Și mîndru iscodindu-I pe Brâncuși 
Murmură-n suflet și balada Tomii 
Și taina ce-o ascund în joc călușii.

Fiindcă-] vrea-nflorit deplin, ca pomul 
Cu toate ramurile-n primăvară 
Pe tatăl pîinii noastre albe : Omul 
Frumos visat de el odinioară, —

Cînd cu cămașa petice-n spinare.
Curată însă ca un bob de rouă, 
Mergea spre sat cu prima-nsărcinare 
De-a îi printre țărani, puterea nouă.

Puterea care-nchipuie focarul 
Atîtor omenești făgăduințe, — 
Partidul lui, plenipotențiarul 
A două mii de ani de suferințe.

Ce-mpresurînd aceste bărăgane 
Cu fabricile-ntr-un torent le-adună 
Din om în om trecînd, cum pe oceane 
Din va) în val aleargă o furtună.

01!
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Solemnitatea laminării 
unor ordine și medalii

Consiliul de Stat al R. P. 
Române a emis un decret prin 
care conferă, pentru merite 
deosebite în realizarea sarci
nilor prevăzute în Directivele 
celui de-al III-lea Congres al 
P.M.R., ordine și medalii unui 
număr de aproape 6 000 de to
varăși — muncitori, ingineri 
și tehnicieni din industrie și 
agricultură, membri ai coope
rativelor agricole de producție, 
activiști de partid și de stat, 
lucrători din instituții centra
le și organizații obștești, oa- 
meni de cultură și știință.

O parte din aceste distincții 
au fost înmînate la Palatul 
Consiliului de Stat marți, în 
cursul dimineții de tovarășul 
Ștefan Voitec, iar în cursul 
după-afniezii de tovarășul A- 
vram Bunaciu, vicepreședinți 
ai Consiliului de Stat. Au fost 
de față tovarășii Grigpre Gea- 
mănu, secretarul Consiliului 
de Stat, Anton Breintenhofer 
și Ludovic Takacs, membri ai 
Consiliului de Stat.

INFORMAȚII
„Vizita noastră ne-a făcut să 

înțelegem că România, care ne 
era doar cunoscută de departe, 
înseamnă oameni prietenoși, ce 
ne-au primit cu ospitalitate, în
seamnă un exemplu de construc
ție economică“. Această declara
ție a fost făcută de reprezentan
tul grupului de 50 de membri ai 
organizației din S.U.A. „Promo
varea unei păci, trainice“, care 
se află în vizită în țara noastră, 
cu prilejul întrevederii avute cu 
Gogu Rădulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri. La în
trevedere a asistat și Mircea Ma- 
lița, adjunct al ministrului aface
rilor externe.

In timpul întrevederii, care a 
decurs într-o atmosferă cordială, 
vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri a vorbit oaspeților des
pre problemele dezvoltării țării 
noastre. El a răspuns; pe larg la 
numeroase întrebări puse de cei 
prezenți, care și-au manifestat

CINEMATOGRAFE
LALEAUA NEAGRĂ — film pen

tru ecran panoramic rulează la Pa
tria (orele: 9? 11,30; 14; 16,30: , 
19,00; 21,30). ÎNTlLNIRE LA IS- 
CHIA — cinemascop: rulează la 
Republica (orele 8,30; 10,45; 13,15; 
16; 18,45; 21,15), București (orele: 
9,15; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15),
Excelsior (orele: 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,30), Grivița (orele: 10; 12,30; 
15; 17,30; 20), Modern (orele: 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30). UN
LUCRU FĂCUT LA TIMP — rulea
ză la Luceafărul (orele.9,30; 11,45;. 
14; 16,15; 18,30; 20,45), Festival 
(orele: 9,15; 11,30; 13,45; 16,15;
18,45; 21,15), Feroviar (orele: 9'; 
11,30; 14; 16,15; 19; 21,30). CUM 
SE REUȘEȘTE IN DRAGOSTE — 
rulează la Capitol (orele: 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,15), Floreasca
(orele: 11; 14; 16; 18,15; 20,30),
Flamura (orele: 10; 12,15; 16; 18,15;
20.30) . WINNETOU — cinemascop
— rulează la Victoria (orele: 9;
11,15; 13,30; 16: 18,30; 21). PACE 
NOULUI VENIT — rulează la Cen
tral (orele: 10,15: 12,15: 14,15; 
16,15; 18,15; 20,30). JUNGLA TRA
GICĂ — rulează la Lumina (orele: 
9,15; 11,45; 14; 16,15; 18,30: 20,45), 
Flacăra (orele: 15,45; 18; 20,15). 
DE DOI BANI VIOLETE — rulează 
la Union (orele: 15,30; 18; 20,30; 
duminica ora 11. Program pentru 
copii — dimineață, UMBRELELE 
DIN CHERBOURG — după-amiază 
la Doina (orele: 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30). VALURILE DUNĂRII 
rulează la : Grădina Doina
(ora 20,30). NUNTA CU PERIPE
ȚII — rulează la Giulești (orele: 
16; 18,15; 20,30). ARENA CIRCULUI
— rulează la Cultural (orele: 16;
18,15; 20,30). FIUL CĂPITANULUI 
BLOOD — cinemascop — rulează 
la înfrățirea între popoare (orele: 
11,30; 15,45; 18; 20,15), Miorița
(orele: 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45). CÎND MARTIN AVEA 14 
ANI — rulează lă Dacia (orele: 
9,15—21 în continuare). NEAMUL 
ȘOIMĂREȘTILOR — cinemascop 
(ambele serii) — rulează la Bu- 
zești (orele: 15,15; 18,30), Popular 
(orele: 10,30; 16,15; 19,30). ALERG 
DUPĂ O STEA — rulează la Crîn- 
gași (orele: 16; 18,15; 20,30). IA- 
NOȘIK — cinemascop (ambele 
serii) — rulează la Cosmos (orele: 
16,15; 19,45). BĂDĂRANII — rulea
ză la Bucegi (orele: 10; 12,15; 16;
18.30) . SPRE CULMI — rulează la 
Unirea (orele; 16; 18,15), Colentina 
(orele: 15; 17; 19; 21). SĂRITURĂ 
IN ÎNTUNERIC — rulează la Tomis 
(orele: 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45), 
Volga (orele: 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21). DOI BĂIEȚI CA PlINEA 
CALDĂ — rulează la Vitan (orele: 
16; 18; 20). SCARAMOUCHE — 
cinemascop — rulează la Munca 
(orele 10,30; 14; 16,30; 19; 21,15). 
HOCHEIȘTII — cinemascop —- ru
lează la Arta (orele: 16; 18,30). 
ROȘU ȘI NEGRU — ambele serii 
— rulează la Moșilor (orele: 15,30;
19.15) . ANIMALELE — rulează la 
Viitorul (orele: 16; 18,15; 20,30), 
Rahova (orele : 15,30; 18 sală, ora 
20,30 grădină); FEMEIA NECUNOS
CUTĂ—rulează la Melodia (orele:' 
9,45; 12,30; 14,30; 16,15; 21). MICUL 
PESCAR — cinemascop — rulează 
la Progresul (orele: 15,30; 18;
20.15) . OLIVER TWIST — rulează 
la Lira (orele: 15: 17,15; 19,30), Pa
cea (orele: 16; 18,15; 20,30).

După solemnitate, tovarășii 
Ștefan Voitec și Avram Buna
ciu Iu felicitat călduros, în 
numele C.C. al P.M.R., al Con
siliului de Stat și al guvernu
lui, pe cei decorați, urîndu-le 
noi succese în activitatea lor 
viitoare.

Din rîndul celor distinși, 
numeroși tovarăși au mulțu
mit cu căldură pentru înalta 
apreciere primită din partea 
partidului și statului. Ei s-au 
angajat să-și închine cu entu
ziasm întreaga lor putere de 
muncă și energie pentru dez
voltarea multilaterală a eco
nomiei și culturii noastre, 
pentru traducerea în viață a 
sarcinilor ce vor fi trasate de 
apropiatul Congres al parti
dului, exprimîndu-și convin
gerea nestrămutată că, sub în
drumarea înțeleaptă a parti
dului, poporul nostru va obți
ne noi succese în înflorirea 
României socialiste.

(Agerpres)

dorința de a cunoaște cît mai 
multe despre România.

★
în aceeași zi, oaspeții au făcut 

o vizită la Comitetul Național 
pentru apărarea păcii, unde au 
avut o convorbire cu reprezen
tanți ai acestei organizații.

★
Marți dimineața a părăsit 

Capitala, plecînd în R.S.F. Iu
goslavia o delegație a 
U.A.S.R., condusă de tov. Ian- 
cu Simion, membru al Comite
tului Executiv al U.A.S.R. care 
va participa între 15—25 iulie 
a.c. la seminarul „Universita
tea azi“ de Ja Dubrovnik.

★
Ziua națională a Franței, 14 

iulie, a prilejuit ieri Institutului 
român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, organizarea în 
Capitală a unei seri culturale 
franceze.

După un cuvînt introductiv 
rostit de Ion Pas, președintele 
institutului, a luat cuvîntul Jean 
Louiș Pons, ambasadorul Franței 
la București, care a mulțumit or
ganizatorilor reuniunii. Criticul 
literar Valeriu Rîpeanu, care a 
vizitat de curînd Franța, a ținut 
apoi conferința „Imagini fran
ceze“. El a vorbit despre unele 
aspecte ale culturii de azi a Fran
ței, despre tradiția culturii fran
ceze și a legăturilor culturale din
tre popoarele român și francez, 
în continuare, artiști ai teatrelor 
din Capitală au susținut un reci
tal de poezie franceză, după care 
a fost- prezentat un film docu
mentar. ,

Au participat Pompiliu Maco- 
vei, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Demostene Botez, 
președintele Uniunii Scriitorilor, 
oameni de artă și cultură, diplo- 
mați, străini,

(Agerpres)

URMĂRI DIN PAQ. I constructorii

întrecere 
cu timpul

— Putem reduce timpul la ju
mătate. și să montăm într-o lună 
două poduri rulante, numai dacă 
renunțăm la montajul pe tron
soane, a spus el membrilor bri
găzii. Aceasta cere realizarea a- 
samblării la sol și ridicarea de- 
îridată a întregului pod rulant .Ce 
părere aveți ?

Propunerea sa a găsit imediat 
ecou. Membrii brigăzii — prin
tre care utemiștii Constantin Ci- 
libiu. și Gheorghe Gali — au 
sprijinit inițiativa, venind cu pro
puneri și sugestii prețioase pen
tru înfăptuirea ei. Ideea s-a cris
talizat treptat. Organizația de 
partid, conducerea șantierului au 
Sprijinit această inițiativă. Pen
tru înfăptuirea ei, brigada a fost 
dotată cu trolii electrice în locul 
celor manuale. La cele două secții, 
brigada comunistului Nicolae 
Cherecheș, folosind noua meto
dă. a reușit să monteze în timp 
scurt cele 4 poduri rulante care 
au intrat astfel în funcțiune cu 
peste 20' de zile înainte de ter
men. .

De cîțeva luni, comunistul Ni
colae Cherecheș a primit din par
tea organizației de partid și a 
conducerii șantierului o nouă sar
cină — aceea de a coordona, din 
punct de vedere tehnic, montarea 
blocurilor separatoare de la secția 
separarea aerului, unul din obiec
tivele importante ale combinatu
lui. Aici, din cauza documentației 
tehnice, lucrările de montaj au în

Competiții 
în cinstea 

celui de-al IV-lea 
Congres 

al partidului
• In întreaga țară în aceste zile 

se organizează în cinstea celui de 
al IV-lea Congres al partidului nu
meroase competiții sportive. Pe 
meleagurile patriei purtători ai 
ștafetei „în întîmpinarea celui 
de-al IV-lea Congres al partidului" 
duc mesaje asociațiilor sportive în 
care sînt cuprinse atît realizările 
în producție cît și succesele obți
nute pe terenurile de sport.

în cinstea marelui eveniment la 
sfîrșitul acestei săptămîni în Capi
tală se vor organiza interesante 
întreceri la diferite ramuri sporti
ve. Sîmbătă pe terenurile sportive 
Voința, Tineretului, Știința, Pro
gresul și în sala Floreasca vor a- 
vea loc finalele competiției dotate 
cu cupa „în întîmpinarea celui de 
al IV-lea Congres al partidului" 
la rugbi, volei, handbal, haltere, 
lupte.

Duminică, stadionul Republicii 
va găzdui un bogat program spor
tiv care va cuprinde demonstrații 
de ciclism, călărie, aeromodelism, 
precum și întîlnirile de fotbal din
tre noile promovate în categoria A 
— Știința Timișoara și Siderurgistul 
Galați și dintre cîștigătoarea cam
pionatului, Dinamo București, și 
cîștigătoarea „Cupei R.P.R.", Știin
ța Cluj.

în pauza acestor meciuri se va 
face primirea ștafetei „în întîmpi
narea celui de-al IV-lea Congres al 
partidului".

(Agerpres)

Drumeție in munții Făgăraș
Foto: N. NICOLAESCU

Printre

ceput cu o întârziere de aproape 
două luni. Această întîrziere tre
buia recuperată. Se cerea deci o 
organizare exemplară a fiecărui 
loc de muncă, aprovizionarea rit
mică a fiecărei brigăzi cu mate
riale și utilaje, aplicarea unor 
metode avansate de muncă. Ni
colae Cherecheș s-a dedicat cu 
totul acestei sarcini. Consultîn- 
du-se cu șefii de brigăzi care lu
crează sub îndrumarea lui, a reu
șit să asigure o organizare te
meinică și să imprime un ritm 
susținut de muncă. Una din ini
țiativele care au găsit un larg ră
sunet în rîndul colectivului de 
aici, și au permis executarea lu
crărilor într-un ritm susținut, este 
trecerea la aplicarea unor pro
cedee avansate de sudare și de 
tăiere a metalelor. Astfel s-a 
trecut — pentru prima dată în 
țară — la folosirea aparatelor de 
tăiat metal cit jet de plasmă, apa
rat realizat de inginerul Echim. 
Buna organizare a muncii, apli
carea metodelor avansate — au 
permis grăbirea ritmului de lucru 
la această importantă secție a 
combinatului.

în prezent, la blocul I monta
rea utilajelor s-a terminat, iar 
instalația de aluminiu și cupru 
s-a executat în proporție de 65 
la sută, la blocul II montarea u- 
tilajelor s-a executat în propor
ție de 90 la sută, iar instalațiile 
de circulație 50 la sută. Brigăzi
le de montori care lucrează la 
secția separarea aerului, desfășu- 
rînd larg întrecerea socialistă, sînt 
hotărîte să termine la timp lucră
rile pentru a, se putea începe cît 
mai curînd probele tehnologice. 
Despre comuniști ca inginerul A-

Campionatul Mondial
Studențesc de șah

Țara noastră va găzdui la Sinaia, 
între 25 iulie și 9 august, Campio
natul Mondial Studențesc de șah 
pe echipe.

Întrecerea, rezervată numai echi
pelor masculine se află la a XlI-a 
ediție. De-a lungul anilor, această 
competiție care se desfășoară fără 
întrerupere din anul 1953, a angre
nat din ce în ce mai multe echipe 
în rîndul cărora și-au făcut debu
tul sau și-au confirmat valoarea nu
meroși șahiști. Dintre aceștia este 
suficient să amintim pe Tal, Spas
ski, Ivkov, Parma pentru a demons
tra că această competiție face parte 
din marile întreceri șahiste ale lu
mii.

Ea reprezintă totodată una din 
posibilitățile care se oferă studen
ților șahiști de a-și afirma talentul.

Iexandru Cormoșiu, șeful șantie
rului, Ludovic Braniș, Pavel Os- 
vath — ca să amintirii doar cîțiva 
din cei aproape 100 de membri 
și candidați de partid de pe șan
tierul I.M B. — s-ar putea scrie 
pagini întregi. Prin munca lor 
plină de abnegație, spirit de răs
pundere și inițiativă — asemenea 
lui Nicolae Cherecheș — se luptă 
cu timpul găsind soluții să-l în
vingă. Exemplul lor se impune 
întregului colectiv.

Ștafeta
Și iată că, intr-o zi, chinga 

unui filtru de la linia I de 
spălare s-a rupt.' Lăcătușului de 
schimb îi trebuiau cel puțin 3 
ore pentru reparație. I-a venit in 
ajutor comunistul Ion Gheorghe 
și totul n-a durat decit o oră și 
jumătate. Exemplul lui a fost 
folosit apoi și de comuniștii 
Alecu Bucur, Constantin Șerban 
și Ion Perianu.

Cunoștințele de mecanică 
s-au dovedit a fi folositoare și 
in alte împrejurări.

Se cuvine ca „ultimul schimb" 
al acestei ștafete, care a stră
bătut, datorită inițiativei comu
niștilor, toate secțiile Combina
tului de celuloză-Brăila, să fie 
acordat rezultatelor. Iată-le: la 
secția cartoane, timpul mediu 
de opriri mecanice accidentale 
în primul semestru a fost doar 
de 45 de minute pe lună, iar la 
secția de produse clorosodice, 
datorită reducerii considerabile 
a stagnărilor, capacitatea pro
iectată a fost depășită cu 20 la 
sută.

Revista se deschide cu editoria
lul: „Măreț program de dezvoltare 
multilaterală a României socialiste".

La rubrica ARTICOLE revista 
publică următoarele materiale: 
„Dezvoltarea economiei naționale 
în anii 1956—1960. Victoria socia
lismului în România", de Gh. Sur
pat; „Contribuția intelectualității 
la lupta antifascistă din România 
(1933—1944)“, de Titu Georgescu; 
„Lupta muncitorilor metalurgiști 
din România împotriva exploatării 
capitaliste și a pericolului fascist 
(1934—februarie 1938)“, de Gh. I. 
Ionița, C. Botoran.

Rubrica COMUNICĂRI înserează: 
„Istoria Rezistenței și noua gene
rație din R.P.R.“, de Gh. Matei; 
„Studierea istoriei Rezistenței în 
învățămîntul de toate gradele din 
R.P.R.“, de A. Petric; „Manifestații 

de a se întrece unii cu alții, de a 
întări prietenia și colaborarea lor 
viitoare.

Șahul din țara noastră, reprezen
tat pentru prima dată la Campiona
tul Mondial al Studenților în anul 
1956, ă prezentat cu fiecare ediție 
jucători tineri, bine pregătiți, vii
tori maeștri și maeștri internațio
nali.

Dacă rezultatele obținute nu au 
fost de cel mai înalt nivel, cel mai 
bun fiind locul IV în 1959 la Buda
pesta, totuși putem spune că pen
tru noi această competiție studen
țească a însemnat afirmarea unor 
talente autentice ca: Florin Gheor
ghiu, actualul campion mondial de 
juniori, Th. Ghițescu, C. Radovici, 
I. Szabo, Al. Günsberger, Gh. Miti- 
telu, etc., care au făcut parte de-a 
lungul anilor din formațiile noastre 
reprezentative.

In acest an și-au confirmat par
ticiparea pînă în prezent un număr 
de 17 reprezentative.

Comitetul de organizare a luat 
toate măsurile pentru ca acest cam
pionat să se desfășoare în cele 
mai bune condiții, confirmînd și cu 
acest prilej renumele pe care îl 
are țara noastră în organizarea ma
rilor întreceri sportive.

In același timp, pentru ca de a- 
ceastă dală prezența noastră să fie 
încununată de un succes deplin la 
concurs, s-a întocmit un minuțios 
plan de selecție și pregătire, astfel 
ca în echipa reprezentativă să fie 
selecționați cei mai în formă jucă
tor L

DANIEL LÄZÄRESCU
Secretar general 

al Comitetului de organizare 
al C.M.S. de șah

de nave
— Parcă mai știe cineva 

cum a fost în ziua aceea. Noi 
lucrăm acum vase de tot fe
lul. Unele sînt prototipuri. 
Aici vin și străini: le place 
cum lucrăm, semnează con
tractul și cumpără. Cît despre 
vasul cel mare, priviți: aici 
sînt deja gata săniile flota- 
bile pe care va fi lansat. Din
colo se sudează cîteva secțiuni 
de la provă. In curînd o să-l 
întindem din metal pe toată 
lungimea lui.

în adunările de dezbateri 
ale proiectelor de Directive 
constructorii navali au ridicat 
numeroase probleme legate de 
progresul tehnic. O ilustrare 
foarte vie a modului cum se 
înfăptuiesc prevederile parti
dului privind ridicarea nive
lului tehnic în întreprinderi 
îl constituie aici, la S.N.G., în
ființarea, în ultimul timp, a 
secției de trasaj optic.

— Trasajul optic va aduce 
mari îmbunătățiri în ridica
rea nivelului tehnic, în mo
dernizarea muncii — ne-a spus 
inginerul M. Gheorghe, șe
ful trasajului optic. Oame
nii învață mai mult desen, 
mai multă matematică, fac o 
muncă mai ușoară, dar de o 
înaltă calificare.

Față de încăperea trasaju
lui manual, „podul“ cum i se 
mai spune, deoarece se află 
deasupra secției de confecții 

de protest ale maselor populare 
din Arad împotriva Dictatului de la 
Viena (septembrie 1940)“, de Tr. 
Bunescu; „Participarea delegațiilor 
române la Congresele internaționa
le antifasciste din anii 1933—1934“, 
de I. Babici; „Acțiuni ale șomerilor 
din București în anii crizei econo
mice (1929 — februarie 1933)“, de 
V. Petrișor, T. Pintean.

La rubrica DISCUȚII revista pu
blică: „Unele aspecte privind po
ziția partidelor politice din Româ
nia în preajma instaurării dictatu
rii regale", de Al. Gh. Savu.

Rubrica DOCUMENTE cuprinde: 
„Documente privind poziția intelec
tualității satelor față de răscoala 
țăranilor din 1907“.

Revista mai cuprinde rubricile: 
RECENZII și NOTE BIBLIOGRA
FICE.

PE SCURT
• Astă seară la lumina reflec

toarelor stadionului Republicii va 
avea loc meciul internațional de 
fotbal dintre echipele Rapid Bucu
rești și 17 Noiembrie Tirana con- 
tînd pentru turneul balcanic. Jocul 
începe la ora 20,15.

• In „Criteriul european" pentru 
juniori ia tenis de masă care are 
loc la Praga, selecționata mascu
lină a R. P. Române a întrecut cu 
5—0 echipa Belgiei și cu același 
scor echipa R. P. Polone. Echipa 
feminină a țării noastre a dispus 
cu 3—0 de echipa R. P. Polone, 
dar a fost învinsă cu 3—2 de echi
pa R. P. Ungare.

• Au mai rămas de disputat 
două runde în turneul internațional 
feminin de șah de la Briansk și re
prezentanta noastră Alexandra 
Nicolau se menține în fruntea cla
samentului, totalizînd 7 puncte 
după 9 runde. Ea este urmată de 
Kozlovskaia cu 6 puncte și o par
tidă întreruptă, Ranniku — 6 punc
te, Kislova 5,5 puncte. In runda a 
9-a Alexandra Nicolau a făcut re
miză cu Maia Ranniku, fosta cam
pioană a U.R.S.S. Alte rezultate: 
Eretova — Jurczinska 1—0; Laza- 
revici —■ Filanovska 1—0; Karakaș 
— Kislova 1—0; Asenova — Bo- 
risenko 1—0. Partida Kazmina — 
Kozlovskaia s-a întrerupt într-o 
poziție complicată.

® Continuîndu-și 
turneul în Ameri
ca de Sud, echi
pa portugheză 
Benfica Lisabona 
a întîlnit la Rio 
de Janeiro, for
mația Vasco da 
Gama. Meciul,
disputat în fața a 30 000 de spec
tatori, s-a terminat la egalitate 
1—1 (1—1). Au marcat Augusto
pentru oaspeți și Saul pentru gaz
de.

• La Atena a început Balcaniada 
de tenis la care participă echipele 
R. P. Bulgaria, R.S.F. Iugoslavia, 
R. P. Române, Turciei și Greciei, 
în prima zi.de întreceri s-au . în
registrat următoarele rezultate: 
Grecia -— R. P. Bulgaria 2—1; R.S.F. 
Iugoslavia — Turcia 3—0.

• Incepînd de vineri, timp de 
trei zile, la Timișoara se vor des
fășura finalele campionatelor .re
publicane individuale de atletism, 
întrecerile vor reuni la start pe 
cei mai buni atleți seniori, în frun
te cu campioanele olimpice Iolan- 
da Balaș și Mihaela Peneș, Lia Ma- 
noliu, Ana Sălăgean, Maria Diaco- 
nescu, Gh. Zamfirescu, Al. Tudo- 
rașcu, A. Barabaș etc.

Finala campionatelor republicane 
va constitui un criteriu de selecție 
în vederea alcătuirii formațiilor 
care vor reprezenta țara noastră în 
„Cupa Europei" și „Universiada" 
de la Budapesta. Federația de spe
cialitate a alcătuit următorul pro
gram de desfășurare: vineri: 100 m 
plat masculin și feminin; 400 m 
bărbați; 1 500 m; 10 000 m; lungi
me fete; disc fete; ciocan și tripiu- 
salt. SîmbătS: 400 m fete; 80 m 
garduri; 200 m bărbați; lungime 
bărbați; înălțime bărbați; suliță 
bărbați; greutate bărbați și 3 000 
m obstacole. Duminică: prăjină; 
maraton; disc bărbați, greutate 
fete, 800 m bărbați, 5 000 m, înălți
me fete, suliță fete, 50 km marș 
pe șosea. Probele de decatlon și 
pentatlon se vor desfășura în zilele 
de 5 și 6 august la Poiana Brașov.

(Agerpres)

metalice, sala trasajului optic 
apare mult mai mică. Cîteva 
mese, cea mai mare are opt 
metri, acoperite cu aluminiu 
sau sticlă. Aici se face trasa
jul de precizie la scara 1/10. 
Oamenii lucrează cu compas, 
lupă, cu microscop, riglă de 
reducție cu lupă etc. Liniile 
trebuie să aibă aceeași gro
sime, toleranțele între cote nu 
sînt admise. Urmează apoi o- 
perația de secționare, pe pie
se, pe hîrtie specială și apoi 
pe peliculă. Pelicula reprezin
tă. o foaie de tablă și astfel 
piesele ce trebuie decupate pot 
fi așezate încă' de aici în mo
dul cel mai judicios.

— In ceea ce am trasat noi 
pînă acum, am realizat un co
eficient de utilizare a tablei de 
92 la sută față de 80 la sută 
cît se atinge cu vechea meto
dă — ne spunea șeful secției.

Desenul de pe peliculă este 
fotografiat și redus din nou la 
scara de 1/10. Clișeul obținut 
este introdus într-un aparat 
de tăiere prin sudură. Simplu : 
într-o parte mașina „citește“ 
minusculul desen, iar în alta 
taie întocmai foaia de tablă. 
Precizie, randament, produc
tivitate. Vechii trasatori au 
devenit desenatori specialiști, 
mînuiesc butoanele aparatelor 
moderne, care debitează auto
mat, pe baza negativelor.

Ca să construiești vase de 
mare tonaj este nevoie de 
disciplină — așa cum spune 
tînărul sudor — dar și de o 
tehnică modernă, de o înaltă 
calificare. Și constructorii de 
la Galați știu bine acest lucru.

...înainte de a pleca din 
șantier am vizitat vasul „Tir- 
goviște“ care era lansat la 
apă. Pe puntea nevopsită încă, 
își începuseră activitatea elec-

Momente din istoria

poporului român
RECENZIE

■
 ub titlul de mai sus, 

Editura Politică pre
zintă cercurilor largi 
de cititori patru in
teresante studii, apă
rute anterior în bro
șuri separate, asupra 
unor aspecte funda

mentale ale istoriei patriei, a unor 
evenimente deosebite petrecute pe 
teritoriul tării noastre în decprsul 
ultimelor două mii de ani. Faptul 
că, în actuala ediție, autorii au a- 
dus o serie de completări și îmbu

nătățiri textelor publicate înainte 
conferă volumului, în ansamblu, 
un plus de noutate și în același 
timp o mai mare preciziune științi
fică, o mai atrăgătoare formă de 
prezentare.

Primul capitol, semnat de prof. 
univ. Gheorghe Ștefan, se referă la 
formarea limbii și a poporului ro
mân, la apariția primelor state 
feudale pe teritoriul țării noastre, 
cuprinzînd secolele I—XIV. Esen
țială în cadrul acestei perioade, 
problema formării limbii și poporu
lui român este tratată de către 
autor pe baza concluziilor la care 
au ajuns cercetătorii marxiști din 
țara noastră și care și-au găsit ex
presie, în principal, în volumul I al 
Istoriei României. Poporul român 
și limba română, se arată în lu
crare, au luat naștere în ultimele 
secole ale erei, noastre pe terito- 

.riul de azi al țării noastre ca re
zultat al romanizării populației 
băștinașe dace și al asimilării 
treptate a slavilor și a altor popu
lații. Menționînd că acesta a fost 
un proces îndelungat care, s-a des
fășurat de-a lungul a o mie de ani 
(sec. I—X) autorul subliniază că 
factorul de bază în formarea po
porului român a fost populația 
daco-romană. începută încă înain
te de cucerirea Daciei, romanizarea 
a continuat și s-a desăvîrșit după 
părăsirea Daciei de către romani, 
în lucrare este demonstrată pe 
larg continuitatea poporului român 
pe teritoriul de azi al țării noastre, 
sînt combătuți o serie de istorici 
burghezi care au prezentat denatu
rat această perioadă istorică. în ce 
privește limba română se arată că 
formarea ei a fost în strînsă legă
tură cu formarea poporului român, 
că ea este o limbă romanică de
oarece a păstrat structura grama
ticală a limbii latine, iar cea mai 
mare parte a cuvintelor sînt de o- 
rigină latină. Creație a poporului 
român, limba română s-a îmbogă
țit ulterior cu numeroase cuvinte 
slave.

Capitolul II al lucrării este dedi
cat prezentării unor momente ale 
luptei poporului român împotriva 
exploatării și asupririi sociale și 
naționale, pentru independență, în 
secolele XIV—XIX. Autorii, conf. 
univ. Eugen Stănescu și candidat 
în științe istorice Ștefan Ștefănes- 
cu, analizează relațiile feudale și 
conflictele de clasă dintre stăpînii 
feudali și țărănimea aservită, înfă
țișează procesul extinderii domina
ției boierimii și bisericii asupra u- 
nor pături tot mai numeroase ale 
țărănimii și lupta acesteia din 
urmă, împotriva asupritorilor săi. 
Sînt înfățișate moniepte principale 
ale luptei țărănești -— răscoala de 
la Bobîlna (1437—1438), războiul 
țărănesc din 1514, de sub condu
cerea lui Gh. Deja; răscoala din 
Transilvania de sub conducerea lui 
Horia, Cloșca și Crișan (1784), răs
coala populară de sub conducerea 
lui Tudor Vladimirescu (1821), pre
cum și alte răscoale.

Paralel cu lupta împotriva ex
ploatatorilor feudali, masele popu
lare au apărat cu eroism teritoriul 
românesc împotriva dușmanilor din 
afară — în special Imperiul oto
man și Imperiul habsburgic, Șînt 
evocate victoriile obținute sub 
conducerea lui Mircea cel Bătrîn, 
Iancu de Hunedoara, Vlad Țepeș, 
Ștefan cel Mare, momentul Unirii 
de scurtă durată a țărilor române 
sub conducerea lui Mihai Viteazul, 
rezistența antiotomană curajoasă a 
poporului în timpul răscoalei din 
anul 1821.

Conf. univ. Gheorghe Georgescu- 
Buzău și prof. univ. Victor Chereș- 
teșiu prezintă, în capitolul III, un 
tablou sintetic al anului revoluțio
nar 1848 în țările române — unul 
din cele mai de seamă evenimente 
din istoria patriei noastre. Din ma
terialul reprodus de autori se des
prinde du claritate faptul că miș
carea revoluționară din Moldova, 
revoluția burgh&zo-democratică din 
Țara Românească și revoluția bur- 
ghezo-democratică din Transilvania 
au fost rezultatul dezvoltării, forțe
lor de producție pe aceste teritorii, 
că puterea cu care acestea au lo
vit în edificiul feudal a fost deter
minată de participarea maselor 
populare. în cadrul revoluției din 
Transilvania sînt înfățișate lupta

tricieni și mecanici. Băieții din 
echipa lui Nicolae Ioniță în
tindeau cabluri blindate. Pri
mele din cei 30 de kilometri 
cît măsoară ele puse cap la 
cap. Lungimea acestor cabluri 
este un semn al modernului. 
Pe vasele construite la Galați

SECERIȘUL
De la începutul campaniei s-au înregistrat numai defecțiuni ne
însemnate, care au fost remediate rapid. L-am întrebat pe tova
rășul Teodor Pătrașcu, inginer șef la S.M.T. Poșta Cîlnău, care 
este secretul acestui fapt. Iată ce ne-a declarat :

— Combinele noastre lucrează grupat într-un perimetru relativ 
mic. Fiecare dintre cele trei ateliere mobile de reparații de care 
dispunem, stă pe lingă un grup de combine — la Săgeata, la 
Găvănești, la Sudiți — astfel îneît poate interveni cu promptitu
dine cînd e solicitat.

Ce lucru simplu. Dar cît de eficient. El poate fi aplicat oriunde. 
Pentru asta trebuie însă să te preocupi, sau cel puțin să înveți 
de lâ vecini. Poate că în zilele care urmează metoda nrecaniza.- 
torilor de la S.M.T. Poșta Cîlnău va fi aplicată în tot raionul 
Buzău. Ar fi foarte bine.

La cooperativa agricolă „11 Iunie“ Poșta Cîlnău facem cu
noștință cu secretara comitetului U.T.M., tovarășa Ana 
Stan. Cum află despre ce e vorba ne oferă planul de acțiuni 

pentru luna iulie. Reținem din plan ideea că organizația U.T.M. 
va desemna în echipele de lucru pe combine pe cei mai buni 
membri ai săi. Aflăm însă că punctul acesta (ca și celelalte, de- 
alminteri, care nu aveau nici o legătură cu campania de vară) nu 
se realizase și nici nu se putea realiza întrucît la data întocmirii 
planului, 7 iulie, echipele erau de mult alcătuite și deja lucrau.

— Tovarășul Gheorghe Ștefan, instructorul U.T.M. — ne-a spus 
tovarășa secretară — vine destul de des la noi; ieri am făcut îm
preună o informare și planul de măsuri pentru ședința de comitet 
de astă-seară.

Am citit aceste documente. Iată cîteva dm problemele care-i 
preocupă pe membrii comitetului U.T.M. acum. în plină campa
nie de recoltare : expunerea : „Modul de viață al familiei, ga
ranția dezvoltării armonioase a copiilor, reactivizarea echipei de 
dansuri ; încasarea cotizațiilor, abonamente“.

Firește și aceste lucruri sînt importante, dar neapărat acum 
trebuie discutate ? Despre seceriș, nici un cuvînt ! Orice comen
tariu credem să este de prisos. Ne gîndim doar că poate comitetul 
raional U.T.M. va acorda pe viitor un sprijin mai concret organi
zațiilor U.T.M. din raion (și e datoria lui) pentru ca acestea să 
poată desprinde în fiecare etapă problemele principale, la ordinea 
zilei, spre care trebuie să-și îndrepte atenția.

poporului român sub conducerea! 
lui Avram Iancu pentru drepturi 
naționale, eforturile depuse de către 
Nicolae Bălcescu pentru închegarea 
unui front comun de luptă a tutu* 
ror revoluționarilor din Imperiul 
habsburgic.

Un moment central în cadrul ca* 
pitolului IV, elaborat de cătrd 
prof. Nichita Adăniloaie și conf. 
univ. ArOn Petric, cu privire lâ 
formarea statului național român, 
la lupta poporului român pentru 
independență națională și progres 
social, este Unirea Moldovei cu 
Țara Românească în frunte cu Al. 
t. Cuza. în strînsă legătură cu pro* 
cesul dezvoltării social-naționale^ 
început după Unire, sînt tratate re
formele înfăptuite de Al. I. Cuza 
și M. Kogălniceanu, războiul peiw 
trii independența României (1877—< 
1878), unirea Transilvaniei cu Ro* 
mânia la 1918. Autorii acordă a 
deosebită atenție creșterii mișcării 
muncitorești, pătrunderii socialis* 
mului în România, luptei maselor 
muncitoare împotriva exploatării 
burghezo-moșierești.

în acest ultim capitol cititorul 
găsește o sinteză asupra dezvoltării 
României între cele două războaie 
mondiale, a luptei clasei muncitoa
re și poporului sub conducerea 
P.C.R. pentru apărarea intereselor 
vitale ale patriei, un scurt istoric 
al evenimentelor legate de desfă
șurarea insurecției armate din Au
gust 1944, de participarea României 
la războiul antihitlerist alături de 
țările coaliției antifasciste. Sînt 
marcate, de asemenea, momentul 
instaurării, prin lupta maselor, a 
regimului democrat-popular la 
6 Martie 1945, proclamarea Repu* 
blicii Populare Române la 30 De* 
cembrie 1947.

Lectura celor patru capitole ale 
volumului amintit, întocmite în lu
mina învățăturii marxist-leniniste, 
a celor mai recente rezultate ale 
cercetării științifice, oferă o privire 
de ansamblu asupra istoriei patriei 
noastre în ultimele două milenii-, 
asupra principalelor sale probleme 
și evenimente, constituind pentru 
propagandiști și cei ce studiază în 
diferite forme de învățămînt, pre
cum și pentru masele largi de citi
tori, un ajutor prețios, un sprijin 
în activitatea de igșțryiie multila
terală, în educarea patriotică.

CORNEL ALMĂSEAN

In Editura Politică
a apărut:

Contribuția României 
la victoria 

asupra fascismului

200 pag. 11 lei.

Lucrarea înmănunchează 
cele 4 comunicări prezentate 
de delegația română la Con
ferința științifică de la Mos
cova (14—16 aprilie 1965) con
sacrată celei de-a XX-a ani
versări a victoriei asupra Ger
maniei fasciste.

Comunicările se ocupă pe 
baza unei largi documentări, 
de mișcarea de rezistență anti
fascistă din România, pregăti
rea și înfăptuirea insurecției 
armate antifasciste din august 
1944, participarea Armatei ro
mâne la războiul antihitlerist, 
contribuția economică a Ro
mâniei în acest război.

(Agerpres)

totul se manevrează cu aju- 
'toriil electricității de la bu
toane de comandă.

Jos, pe chei, mecanicii pre
găteau pentru montaj motorul 
a cărui- forță va purta vasul 
românesc pe multe din mările 
și oceanele lunii.

zi.de


Ești tinăr. Ai 15 ani și 
ți-ai înscris numele în 
catalogul de aur al pro
moției nr. 1, prima pro
moție — o subliniem cu 
mândrie — a învățămîn
tului general, obligator 
de 8 ani. Un învățământ 
însumînd 3,5 milioane e- 
levi în România care, în 
urmă cu 20 de ani, mai 
avea milioane de anal- 
fabeți! Statisticile O.N.U. 
privind pregătirea tine
retului vor trebui modi
ficate acordând Româ
niei, și în acest domeniu, ____ ___
drppt pe planul marilor afirmări. Cata
logul promoției tale și numele tău — 
unul din cei 300 mii de absolvenți ai 
anului 1965 — reprezintă, depășind fap
tul în sine, un document. Un dbcument 
al noii npgstre istorii.

Dar poate ai împlinit 18 ani, ai- tre
cut prin emoțiile maturității și tră
iești .din plin momentul plin de sem
nificații al alegerii viitoarei profesii. 
Zeci de mii de elevi încearcă azi, ca și 

justificată

locul de

tine, același sentiment de 
răspundere,

In fața lor perspectiva celor mai 
cutezătoare 
elevj. aflați 
vățamîntul superior au posibilitatea și 
obligația acestei hotărîtoare opțiuni: 
pe care drum ? încotro ? Sau ți-ai ales 
profesiunea (și ai ales-o bine!), lucrezi 
de cîțiva ani în producție, te străduiești 
să răspunzi solicitărilor, complexe ale 
multiplelor înnoiri — pe șantier, în u- 
zină, în viață — intuind în contextul 
afirmării largi, colective, propria ta a- 
firmare. Poate, însă, ai terminat de cu- 
rînd facultatea, ești inginer sau medic, 
agronom sau chimist și încerci să des
coperi pe harta însuflețitoarelor preve
deri ale viitorului plan cincinal locul 
unde ești așteptat, locul unde e nevoie 
de tine. Pentru că într-adevăr e ne
voie. „Continuarea neabătută a indus
trializării socialiste a țării“ solicită for
ța neabătută, întreită, a competenței, 
pasiunii și răspunderii tale :

realizări — și ei, miile de 
în pragul admiterii în în-

• Geolog or viitor geolog vei fi 
chemat să descoperi noi zăcăminte 
de țiței, de cărbune, metal, dar pen
tru a le descoperi e necesar să-ți a- 
siguri din timp zăcămîntul hotărîtor 
de cunoștințe prețioase;

® Specialist sau viitor specialist 
în extracția petrolului va trebui 
să-ți însușești tehnica forajului de 
mare adîncime, profesiune implicînd 
cu anticipație pasiunea și perseve
rența pionieratului, tehnica „foraju
lui uman“;

• Energetician sau viitor energe 
tician vei stăpîni 
podărește puterea

și distribui gos- 
milioanelor de ki-

seNegustorilor care 
plîngeau de scumpetea 
hârtiei de ambalaj li se 
recomanda în urmă cu 
30 ani... „folosirea diplo
melor universitare care 
tot nu slujesc la nimic".

Titrății purtau înde
ajuns de curent denumi
rea, nu fără de acoperi
re, de „cerșetori în hai
ne negre". In camera de- 
putaților se afirma cam 
în aceeași perioadă „a- 
vem inflație de profe
sori, inflație de stu
denți..." deși numărul studenților abia 
depășea 20 de mii, iar mai mult de două 
treimi, trebuiau să abandoneze pe par
curs studiile acceptînd drama ratării la 
Căre-l obliga nesiguranța materială și 
condițiile de viață cu totul neomenești.

Și comparînd:
In loc. de 4 centre universitare, cîte 

erau în 1938, avem astăzi 15 centre cu 
179 de facultăți în care învață peste 123 
de mii de studenți. (Numai la cursurile 
anului I 1964 — 1965 au fost înscriși 
mai mulți studenți decît erau înscriși 
în 1938—1939, în întregul învățământ u- 
niversitar I). Și mai semnificativ, poa
te, rămâne faptul că într-o țară „emi
namente agrară" 2 470 de studenți ur
mau teologia și numai 686 facultăți a- 
gronomice... Să mai adăugăm că Anuarul 
statistic pe 1935 al Institutului poli
tehnic din București „demonstra" și el 
că numărul inginerilor ar fi fost ne
justificat de mare — pentru România 
de-atunci.

Să ne întoarcem însă la România de

competenței

"ovați, însușindu-ți din timp tehni
ca celor mai dificile discipline, teh
nica „tensiunilor înalte“;, pregătirea 
profesională devine și ea „sursă de 
energii“;

• Constructor de mașini, Viitor 
proiectant sau viitor tehnolog va 
trebui să- înțelegi deplin viitorul 
profesiei tale, ceea ce implică din 
nou cunoștințe, spirit de pătrundere, 
exigență, putere de anticipație;

• Calitatea, indiferent de profe
sie, e integrată intr-un proces com
plex de continue perfecționări; pro
gresul tehnic implică efort, dăruire; 
solicitarea corelată a competenței 
și a conștiinței noi, socialiste a fie- . 
cărui viitor specialist.

• Dezvoltarea agriculturii — „mo
bilizarea susținută a rezervelor și 
posibilităților existente“ — te vor 
solicita deopotrivă; tehnica utiliză
rii îngrășămintelor, realizarea lu
crărilor de hidroameliorații, dezvol
tarea zootehniei presupun și ele cu
noștințe temeinice. Cei 26 mii de 
specialiști care vor lucra în 1970 în 
agricultură trebuie să se pregăteas
că de pe acum la nivelul cerințelor 
anului 1970.

In ansamblu, însă — dacă mai e ne
voie s-o spunem — nu există preve
dere a proiectelor de Directive care să 
nu sublinieze în subtext importanța u- 
nei mai bune pregătiri profesionale, 
importanța hotărîtoare a specializării, 
importanța învățămîntului de toate 
gradele, la toate nivelele. Dreptul de 
a învăța se întîlnește stimulator cu 
datoria de a învăța. Cifrele de plan sta
bilesc o adevărată legitate a compe
tenței O competență care se dobândeș
te continuu, asimilînd, pe fondul cunoș
tințelor de cultură generală, cunoștin
țe de specialitate ; e o competență care 
implică însușirea unei metode și a u- 
nui stil propriu de muncă; dezvolta
rea, în sfârșit, a capacității de analiză 
și sinteză, a puterii de a persevera și a 
pasiunii creatoare, a dorinței de a te 
dovedi util idealului suprem: înfăptu
irea politicii partidului. ■ 

Diplome cu

acoperire în aur

azi : Institutele 
au dat în anii 
specialiști cu pregătire superioară; dar 
nevoile producției, creșterea continuă 
a gradului de tehnicitate a economiei, 
dezvoltarea impetuoasă a culturii so
licită de pe acum noi promoții de in
gineri, de agronomi, de profesori, de 
constructori. Secția de pediatrie' de la 
I.M.F. — București s-a transformat în 
urma aceleedși solicitări în facultate; 
la Timișoara a fost creată o grupă de 
specializare în calculatoare electronice ; 
la Iași și la București s-au dat în fo
losință noile clădiri ale facultăților de 
construcții și respectiv, de construcții 
civile.

Pentru fiecare student se investesc 
anual peste 50 000 lei, investiții însu
mînd fondurile necesare unui sistem 
larg de burse, în crearea unor noi la
boratoare, clinici și ferme experimen
tale, asigurarea de cămine și cantine 
pentru mai mult de jumătate din nu
mărul total al studenților; realizarea 

de învățământ superior 
șesenalUlui peste 78 000

a zeci de mii de locuri la odihnă în 
timpul vacanțelor.

Nu ne vom opri, însă, aici: dezvol
tarea învățămîntului, conform proiecte
lor de Directive, se va caracteriza în 
perioada 1966—1970 atît prin creșterea 
numărului de elevi și studenți cît și 
prin ridicarea nivelului calitativ al 
pregătirii.

• Va crește capacitatea de școla
rizare a tuturor instituțiilor de în- 
vățămînt, punîndu-se un accent 
deosebit pe învățămîntul superior, 
profesional și mediu de specialitate;

• Se vor investi pentru dezvol
tarea bazei materiale circa 3,5 mi
liarde lei;

• Se va construi noul Institut po
litehnic din București;

- f* • Se vor da în folosință cămine 
și cantine însumînd circa 15 000 
locuri.

Proiectele de Directive oferă viitori-

Discută, cind vei a- 
vea prilejul, cu oțelarul 
Tripșâ ! Discută cu De- 
cuseară, inginerul șef al 
Hidrocentralei de pe Ar
geș ! Discută cu con
structorii noilor instala
ții de foraj 4DH-315 
pentru mari adâncimi! 
Discută cu arhitecții vii
torului Institut Politeh
nic !• Discută cu profe
sorii tăi 1 Și vei înțe
lege că au devenit pro
fesori, arhitecți, ingineri, 
eroi ai muncii socialiste 
învățînd, pregătindu-se continuu, din 
mers, pentru sarcinile — mereu înnoite, 
mereu mai complexe — ale construcției 
socialiste. Cartea, manualul, conspec
tul, revista de specialitate au fost me
reu lingă ei pe șantiere, în uzine, pe 
ogoarele cooperativelor agricole. Au 
învățat și continuă să învețe pentru că 
problemele chimizării gazului metan 
presupun cunoștințe temeinice; pentru 
că instalarea primelor centrale ato
mice esupUne însușirea unor noi 
tehno. i; pentru că metalurgia anu
lui »1970 implică apariția unui meta-' 
lurg nou, pe jumătate chimist, tefmo- 
tehnician și electronist; pentru . că a 
fi profesor azi și a pregăti elevi și stu
denți pentru anul 1970 — elevi și stu
denți, care vor rezolva la rîndul lor 
problemele deceniului VIII, te obligă 
să vezi foarte departe, să înțelegi pro
fund , fiecare prevedere a viitorului 
plan . cincinal, să simți pulsul impre
sionantelor transformări tehnico-știin- 
țifige, să intuiești orizontul și impera
tivul anului ’70.

Ești -unul din viitorii specialiști. 
Unul din cele 550 000 cadre de înaltă 
calificare pe care învățămîntul le va 
da în acești 5 ani economiei. Și ai pri
vilegiul, marele privilegiu, de a-ți cu
noaște din timp îndatoririle, de a te 
putea pregăti, încă de pe băncile șco
lii și facultății, pentru profesia ta vii
toare, de a te pregăti astfel incit rit
mul și noile solicitări ale progresului 
tehnic să te găsească înarmat cu cu
noștințele și, mai ales, metoda și sti- 

lor specialiști un vast cîmp de activi
tate în care aptitudinile, cunoștințele, 
pasiunea și hărnicia lor, deplinul ata
șament față de programul partidului 
reprezintă coordonatele afirmării lor 
creatoare, ale împlinirii lor comuniste.

Diplomele agronomilor Enică Gheor
ghe și Doina Moisescu din promoția 
anului 1965 cu care ani avut prilejul 
să discutăm de curînd, viitoarele cer
cetări științifice ale chimistei Mihaela 
Panea, cunoștințele medicale ale lui 
Theodor Cerchez, pasionatele căutări 
în domeniul fizicii moderne ale lui 
Nicolescu Basarab, diplomele unei ar
mate uriașe de 110 000 specialiști che
mați să întregească în acești 5 ani 
marele stat major al competenței tre
buie să ajungă, în cel mai bun sens, 
diplome cu acoperire în aur. Și stu
dențimea conștientă de noile ei înda
toriri se angajează să obțină cele 14 
carate ale diplomelor printr-o înaltă 
ucenicie etică și profesională și să le 
confirme, în timp, prin marele examen 
al profesiei, al maturității, al demni
tății lor socialiste.

imperativul

anului 1970

lul de muncă și studiu care-ți vor în
gădui continua specializare.

Cele peste 135 mii de cadre didactice 
din învățămîntul de cultură generală. 
— de 3 ori mai mult decît în anul 
1938 — sînt alături de tine. Dragostea 
și priceperea lor, efortul de înnoire a 
conținutului predării în spiritul preve
derilor noului plan cincinal constituie 
un factor hotărîtor al devenirii tale pro
fesionale.

Pregătirea din școala medie, seriozi
tatea însușirii disciplinelor fundamen
tale, „fondul de cultură" generală în
sușit în anii adolescenței constituie 
matricea viitoarei profesionalizări, ar
mătura metalică' a specializării pro
funde.

Ca student, mai tîrziu, stimulat și 
îndrumat an de an de competența ce
lor peste 12 000 cadre didactice (în 1938 
aveam doar 2 200) vei înțelege mai 
bine importanța pregătirii generale 
teoretice în domeniul matematicii, fi
zicii și chimiei moderne, cernoziomul 
în care se vor împlînta rădăcinile 
adinei ale viitoarei specializări. Aca
demicianul Gheorghe Mihoc remarca 
pe bună dreptate „că studenții ar tre
bui să capete — îh universități și insti
tute — nu atît un volum mare de cu
noștințe cît deprinderea, posibilitatea 
de a lucra cu noțiunile fundamentale 
ale științei pe care b studiază". E sin
gurul drum care îngăduie specialistu
lui o orientare rapidă, competentă, o 
adâncire sau chiar dobândirea unei noi 
specializări impusă de dezvoltarea con
tinuă a cunoașterii și experienței 
umane.

realizată

de DOREL DORIAN

Să rezumăm, însă.
La orizontul anului ’70, tinerii de

prinși să urmeze doar litera cursului, 
incapabili de o muncă independentă ar 
ibnstitui o frînă. Adevărata afirmare 
a personalității — așa cum o demon
strează fiecare prevedere a proiectelor

Diferite publicații oc- —--------
cidentale — chiar și cele 
care nu s-au bucurat 
niciodată prea sincer de 
succesele noastre — au 
fost obligate, în repeta
te rînduri, să vorbească 
de „miracolul economiei 
românești". E drept, 
căutau să explice „mi
racolul" în felul lor, ca 
un miracol oarecum de 
moment. Adevărul însă 
— și proiectul de Direc
tive îl subliniază cu ma
juscule — e că „ÎN ANUL
CELUI DE-AL IV-LE A CONGRES AL 
PARTIDULUI, ROMÂNIA ÎNFĂȚIȘEA
ZĂ TABLOUL UNEI ȚĂRI ÎN PLIN 
AVlNT, CU O ECONOMIE SOCIA
LISTĂ MULTILATERAL DEZVOLTA
TĂ, 1N CARE INDUSTRIA CUNOAȘTE 
UN CONTINUU PROCES DE PERFEC
ȚIONARE ȘI ADAPTARE LA CERIN
ȚELE PROGRESULUI TEHNIC CON
TEMPORAN, IAR AGRICULTURA SO
CIALISTĂ PUNE IN VALOARE TOT 
MAI MULT MARILE EI REZERVE; 
TOATE REGIUNILE ȘI RAIOANELE 
ȚĂRII CUNOSC O VIAȚĂ SOCIAL- 
ECONOMICĂ INTENSĂ, ÎNFLOREȘTE 
CULTURA NOUĂ, SOCIALISTĂ, 
CREȘTE AN DE AN BUNĂSTAREA 
OAMENILOR MUNCII DE LA ORAȘE 
ȘI SATE".

Profesorul R. Keyes, secretarul ge
neral al Asociației internaționale a 
universităților, vcupîndu-se de același 
„miracol" îi găsea explicații absolut 
realiste: „Pot afirma că România este 
una din țările cele mai avansate în do
meniul învățămîntului superior. Există 
aici o preocupare deosebită a statului 
pentru tot ce ține de asigurarea, unui 
înalt nivel științific. al,. universității. 
Accesul larg- la studiile superioare, fa
cilitățile create tinerilor (cămine, canti
ne,, burse), materialul didâcțic-științific 
complet și modern, cadre didactice de 
mare valoare, intensa activitate științi
fică a studenților — toate acestea si
tuează România printre țările cu o

In cele 15 473 școli de 
cultură generală predau 
azi peste 135 mii de ca
dre didactice. In cele 179 
de facultăți sînt cuprin
se peste 12 mii cadre u- 
niversitare. Numărul e- 
levilor a depășit cifra de 
3,5 milioane. Numărul 
studenților se ridica în 
anul 1964/1965 la peste 
123 ' mâi. Dar tabloul e 
departe de a fi complet. 
Pentru că el nu-i amin
tește pe cei peste 180 mii 
de elevi din învățămîn
tul profesional cu cele 10 
mii cadre tehnice de spe
cialitate, nu cuprinde 
sutele de mii de munci
tori antrenați periodic 
la cursurile de ridi'Carer a calificării, nu 
vorbește de țăranii'cooper'ătbti partibi- 
panți la cursurile agrozootehnice, riu 
precizează numărul câdrelot tehnico-' 
inginerești care participă la specializă
rile post-universitare: Fără să greșim 
cu nimic, putem, afirma că mgâ mult 
de un sfert din populația țării învață 
organizat, conștient de obligația, morală, 
a perfecționării.

Firește, nu este încă totul făcut. Mai 
rămîn de rezolvat problemele complexe 
ale îmbinării între cultura generală a 
specialistului și specializarea într-o anu
mită ramură, manualele școlare și 
cursurile universitare pot fi și ele sim
țitor îmbunătățite, s-ar dovedi utile 
poate și introducerea experimentală. a 
mijloacelor tehnicii moderne pentru 
perfecționarea procesului de instruire.

Combinatul de îngră
șăminte chimice la care 
vei lucra ca Viitor spe
cialist, termocentrala pe 
care o vei construi, noi
le bogății minerale pe 
care le vei prospecta, 
producțiile mereu cres
cute de grîu și porumb 
de care vei răspunde în
tr-o zi, șantierele, uzi.-' 
nele, noile cartiere de 
locuințe — toate aceste 
părți componente ale a- 
cestui edificiu complex: 
planul de perspectivă — 
sînt amfiteatrele în care 
vei continua să studiezi.

Cu riscul de a fi di
dactici : fiecare oră de 
curs și fiecare seminar 
pentru care te-ai pregătit, fiecare ade
văr înțeles și fiecare problemă pe care

de Directive — pornește, dimpotrivă, 
de la înțelegerea profundă a îndatori
rilor, de la utilizarea creatoare a cu
noștințelor, de la o mare auto-exigen- 
ță, de la răspunderea comunistă față de 
promovarea perseverentă, stimulatoa
re, pasionantă a noului.

A

In plină 

desfășurare

viață universitară dintre cele mai bo
gate... Mi s-a părut deosebit de im
portantă atenția acordată nu numai 
formării științifico-profesionale, ci și 
educării responsabilității lor sociale“.

R. Keyes a călătorit mult, a vi
zitat multe țări și declarațiile lui sînt 
într-adevăr sincere. Revenind însă, 
peste vreo cîțiva ani, atunci cind cele 
3,5 miliarde acordate dezvoltării învă
țămîntului se vor fi transformat în noi 
capacități de școlarizare (270 000 m p, 
numai în învățămîntul superior, 1 000 
săli de clasă și 44 000 locuri în inter
nate), Cînd institutele de cercetări și 
laboratoarele vor cunoaște la rîndul 
lor investiții în valoare de 1,5 miliarde 
lei, va apea imaginea revelatoare nu 
numai a unei situații de fapt ci a unui 
drum ascendent. „Miracolul" tehnico- 
ecgnomic este bazat pe cea mai înaltă 
pasiune științifică : învățătura marxist- 
Îeninistă. Și „miracolul" tehnic, „mira
colul" promovării celor mai înalte teh
nologii, al dezvoltării cercetării științifi
ce, al creșterii continue a productivității, 
ceea ce vor înțelege mai greu poate 
respectivii redactori — rămîne în pri
mul rînd un „miracol" uman. El con
semnează descătușarea unei uriașe e- 
nergii creatoare, efortul perseverent de 
generalizare a învățămîntului mediu de 
cultură generală, crearea unui larg corp 
de sute de mii de specialiști Cu pregă
tire superioară. E un „miracol" în plină 
desfășurare.

Obligația 

morală 

a perfecționării

învățămîntul trece și el printr-un pro
ces continuu de modernizare.

Important însă și decisiv ca fenomen 
rămîne procentul amintit anterior: la 
fiecare 4 oameni unul învață, se specia
lizează, se străduiește să răspundă sar
cinilor de perspectivă ale economiei.

,,Tiăim într-o epocă de mari 
prefaceri revoiuțioițare caracte
rizată și prin înfăptuirea unei noi 
revoluții tehnice de amploare fără 
precedent — spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Conferința 
organizației de partid a orașului 
București. Socialismul creează 
toate condițiile pentru ca cuceri
rile științei și tehnicii să fie puse 
Ia baza organizării activității e- 
conomice, a dezvoltării întregii 
societăți".

A.

In marile 

amfiteatre 

ale țării

ai rezolvat-o tu singur constituie o 
treaptă pe drumul devenirii tale profe
sionale.

A fi muncitor calificat — unul din cei 
310 000 muncitori calificați prin școli în 
anii viitorului cincinal — nu mai în
seamnă o simplă instruire de cîteva 
luni, ci o pregătire temeinică, o perioa
dă prelungită de studiu, teoretic și 
practic, organizată în producție, timp 
de. 2 sau 3 ani după terminarea școlii 
elementare. Cadrele medii de speciali
tate sînt cadre specializate după ter
minarea școlilor de cultură generală sau 
în timpul lor, în măsura în care aceste 
școli vor dobîndi în timp un anume 
profil tehnic specializat. Și în anii vii
torului cincinal' învățămîntul va trebui 
să dea economiei 130 mii de astfel de 
cadre. Adunînd aici pe cei 110 mii spe
cialiști cu pregătire superioară obținem 
totalul de care aminteam anterior, cele 
550 mii de cadre tehnico-economice 
care vor întregi în 1970 potențialul 
uman, creator al economiei noastre noi 
socialiste:

Trăsăturile morale ale acestor viitori 
specialiști, crescuți și educați de partid, 
vor întregi și înaripa competența lor 
tehnică. Activiști neobosiți pentru înde
plinirea politicii partidului, devotați 
poporului și patriei lor socialiste, con- 
știenți că ucenicia lor etico-profesiona- 
lă se înscrie în țelurile unui înalt co
mandament social, cei 550 mii de spe
cialiști se vor strădui să justifice cu 
pasiune, devotament și răspundere, de
numirea de „generația anului ’70“. Ma
rile amfiteatre ale țării îi așteaptă cu 
nețărmurită încredere !



din viata 
tineretului 

lumii
Demonstrație 

la Quito

Federația studenților 
universitari din E- 
cuador a organizat la 

Quito o demonstrație împo
triva juntei militare aflate 
la putere. Poliția a folosit 
gaze lacrimogene pentru 
împrăștierea demonstran
ților. S-au produs incidente 
în urma cărora cîteva per
soane au fost rănite. Arte- 
midere Zevallos, președin
tele Federației studenților 
universitari, a fost arestat.

Condamnări 

la Madrid

7rei studenți madrileni 
au fost condamnați de 
Tribunalul din Madrid 

la un an închisoare fi la a- 
mendă de 800 franci, pentru 
faptul că au distribuit mani
feste cu conținut antifranchist. 
Avocatul apărării a făcut cu
noscut că studenții arestați aU 
fost maltratați de poliție.

Procesul 

de la Lisabona

/n fața unui tribunal 
portughez a început 
luni procesul intentat 

unui grup de peste 30 de 
studenți acuzați de răspân
dire de literatură interzisă 
și de participare la adunări 
neautorizate. Ei au fost a- 
restați în cursul tulburări
lor care au avut loc toam
na trecută la Universitatea 
din Lisabona.

Poziția studenților 

ceylonezi

La Colombo s-au desfă
șurat lucrările celui 
de-al patrulea Congres 

al Uniunii naționale a stu
denților ceylonezi. Au fost e- 
xanfnate probleme actuale 
ale mișcării de tineret și stu
dențești din Ceylon și alte 
probleme. Congresul a adop
tat rezoluții referitoare la pro
bleme internaționale — lup
ta pentru pace, pentru dezar
marea generală și totală, miș
carea de eliberare națională 
din țările Asiei, Africii și A- 
mericii Latine etc.

de peste 
bot are

In apropierea Saigonului - 

lupte înverșunate
lntr-gn comunicat dat publicității la Saigon, s« 

menționează, că un convoi militar guvernamental 
a fost surprins într-o ambuscadă la 90 kilometri de 
Saigon. Două care de luptă au fost avariate. în ve
cinătatea Saigonului au loc, de asemenea, lupt« 
înverșunate între trupele guvernamentale și forțele 
de eliberare națională.

Lucrările CongresuluiN. A. T. 0 0 nouă sesiune
de rutină? mondial pentru pace

se-Marți a avut loc la Paris 
siunea extraordinară a Consi
liului N.A.T.O., la care au fost 
examinate probleme în legă
tură cu situația din Republica 
Dominicană, Vietnam și alte 
probleme internaționale.

Un purtător de cuvînt al 
N.A.T.O. a declarat la sfîrșitul 
ședinței de marți dimineața, 
că George Ball, subsecretarul 
de stat al S.U.A. a expus în 
amănunțime politica america
nă în Vietnam.

Au mai luat cuvîntul Geor
ge Thomson, (Anglia), Serge 
Ignatieff (Canada) și Paul 
Henri Spaak (Belgia).

în ședința de după-amiază 
au luat cuvîntul reprezentanții 
Norvegiei, R.F.G., Danemarcei, 
Turciei, Greciei și Franței.

Pierre de Leusse, reprezen
tantul Franței, a reamintit po
ziția guvernului său în această 
problemă prezentată, de altfel, 
de ministrul de externe Couve 
de Murville Ia sesiunea 
N.A.T.O. din primăvară, care 
a avut loc la Londra. Se știe 
că Franța se pronunță pentru 
încetarea ostilităților în Viet
nam și convocarea unei con
ferințe Ia care să se hotărască 
rezolvarea problemei vietna
meze.

Reprezentanții Greciei și 
Turciei s-au referit la proble
ma cipriotă. Ei au reamintit 
convorbirile începute la sesiu
nea de la Londra, în primă
vară, precum și cele ce au 
avut loc la Atena și Ankara. 
Secretarul generai al N.A.T.O., 
Manlio Brosio a prezentat și 
el o sinteză a acestei probleme.

După cum pronosticau ob
servatorii politici, problemele 
specifice ale N.A.T.O. nu au 
fost abordate și nici nu se 
crede că vor fi luate în discu
ție. Sînt confirmate, de fapt, 
părerile că această sesiune 
prilejuiește numai o trecere în 
revistă de rutină a probleme
lor de pe ordinea de zi, cu 
perspectiva înregistrării diver
gențelor și nicidecum a apla
nării lor.

PAR1S 13 (Agerpres). — Cu 
prilejul participării la sesiunea 
Consiliului ‘ 
continuat 
rale ale 
terne care iau parte la lucrări. 
Ministrul de externe al Italiei, 
Amintore Fanfani, a avut con
vorbiri cu ministrul de externe 
al Belgiei, Henri Spaak și apoi 
cu ministrul de externe al Olan
dei, Joseph Luns. In cadrul am
belor întrevederi s-a discutat si
tuația actuală a Pieței comune, 
urma eșecului tratativelor de 
Bruxelles în problema creării 
nui fond agricol comun.

N.A.T.O. marți au 
întrevederile bilate- 
miniștrilor de ex-

în 
la 
u-

HELSINKI 13. Trimisul special 
Agerpres, N. Ionescu, transmite : 
Marți au continuat lucrările pe 
comisii ale Congresului Mondial 
pentru pace, independență națio
nală și dezarmare generală. în 
cursul dimineții, majoritatea co
misiilor au încheiat discuțiile pe 
marginea rapoartelor prezentate 
sîmbătă și duminică în ședințele 
plenare, trecînd, în cadrul comi
tetelor la redactarea comuni
cărilor ce vor fi prezentate Con
gresului.

Un grup de lucra —- din care 
fac pare 1—2 reprezentanți ai 
fiecărei delegații — examinează 
problemele privind mișcarea

mondială pentru pace și organi
zarea Consiliului Mondial al pă
cii. In ședința de dimineață a 
acestui grup a luat cuvîntul prof. 
John Bernal, care a prezentat un 
„Memorandum asupra structurii 
organizării și metodelor de 
era ale Consiliului Mondial 
păcii“.

în cursul după-amiezii, 
scopul apropierii și unei 
bune cunoașteri între delegați, 
au fost organizate întîlniri pe 
profesii.

Seara a avut loc în sala Pala
tului Culturii dnrHelsinki un mi
ting organizat devComitetul pen
tru apărarea păcii din Finlanda,

pentru mțânunt

b
ai

îii 
mai

localitatea 
Van Canh — 
centrul districtu
lui cu același 
nume din Viet
namul de sud —■ 
au avut loc luni 
seara ciocniri în
tre formațiuni 
ale forțelor de 
eliberare națio
nală și trupele 
guvernamentale.

Pe de altă 
parte, se semna
lează că în re
giunile contro
late de trupele 
guvernamentale, 
se face simțită 
tot mai mult lip
sa de alimente. 
Magazinele ali
mentare din ora
șele Da Nang și 
Hue sînt asaltate 
de populația în
fometată.

Din Saigon se 
anunță că gene
ralului N'guyen 
Huu Co, minis
tru de război și 
secretar de stat 
al apărării națio
nale, urmează să 
i se încredințeze 
și funcția de șef 
al statului major 
general. Agenția 
France Presse 
consideră că a- 
ceastă cumulare a trei funcții de 
către Nguyein Huu Co urmărește 
un scop propus mai de mult: tre
cerea controlului complet al arma
tei și vieții politice de la Saigon 
în mîinile unui om cunoscut prin 
intențiile sale de a continua cu 
orice mijloace războiul împotriva 
patrioților sud-vietnamezi.

La Palatul Wiison au început 
lucrările celei de-a 28-a sesiuni 
a Conferinței internaționale pen
tru învățămînt, la care participă 
reprezentanți din aproape 90 de 
țări și reprezentanți ai unor orga
nizații internaționale. Din R. P. 
Română participă o delegație 
condusă de Ionescu Bujor, direc
tor general în Ministerul Invăță- 
mîntului. Conferința examinează 
problemele lichidării analfabetis
mului și predarea limbilor stră
ine în școlile medii.

Ședința inaugurală a fost des
chisă de Andre Chavanne, pre
ședintele Departamentului in
strucțiunii publice al cantonului 
Geneva. Vorbitorul a subliniat 
că din 965 milioane de copii de 
vîrstă școlară, cit se află în pre
zent în întreaga lume, numai 44 
la sută frecventează cursurile 
Iilor și facultăților.

RELAȚIILE

BULGARO-AUSTRMECE

T unei
sub Mont Blanc

R.P.D. COREEANĂ. Vedere exterioara a Fabricii de iibre chimice din Sinuijoo
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R.F. GERMANĂ. Aspect ae ia un miting al studenților din Göttingen în sprijinul îmbună
tățirii sistemului de învățămînt. Pe lozincă se putea citi: „Numai 5 la sută studenți din rîn- 

dul copiilor de muncitori la o populație iormată din 49 la sută muncitori"

• O „sfîntâ inchiziție" pentru America Latină

• INTERAMPOL și „vinâtoarea de liberali"

• Circumspecție justificată

c
ircumspecția față 
de politica Was
hingtonului pe 
continentul latino- 
american este ac- 
tulamente la „cel 
mai înalt nivel“ în 
aproape toate ca
pitalele Americii

de Sud. Aprecierea aceasta a 
fost făcută de o agenție foarte 
calificată în tema respectivă — 
agenția nord-americană ASSO
CIATED PRESS.

Intervenția S.U.A. în afacerile 
interne ale Republicii Domini
cane, insistentele Washingtonu
lui pentru crearea unei „forțe 
permanente interamericane" și, 
în genere, pentru reorganizarea 
O.S.A. în sensul facilitării in
tervenției militare în treburile 
altor țări — au aruncat o lu
mină revelatoare asupra persis
tenței tendințelor brutale de 
hegemonism ale „marelui ve
cin“ din nord. Noi fapte, dez
văluite foarte recent, atestă per
sistența cu care cercuri influen
te din S.U.A. urmăresc accen
tuarea dominației nord-ameri
cane în America Latină.

A devenit, astfel, cunoscuiă 
existenta unui studiu elaborat 
de Universitatea din Washing-

ton sub patronajul Ministerului 
Apărării al S.U.A. și dedicat 
„potențialului războiului intern 
pe continentul sud-american“. 
Cunoscut sub numele de „pro
iectul Camelot“, studiul respec
tiv este, de fapt, o expunere 
detaliată a acțiunilor menite să 
înăbușe, prin intervenție milita
ră, orice încercare de instaura
re în America Latină a unui

în concepția inițiatorilor săi, 
această poliție ar urma să asi
gure, sub masca luptei „împo
triva subversiunii comuniste“, 
reprimarea adversarilor ames
tecului străin în treburile Ame
rică Latine. „împuternicirile ei 
(ale poliției politice n.n.) ur
mează să cuprindă — relevă 
într-o corespondență din Mexic 
Stuttgarter Zeitung — toate

șco-

SOFIA 13 (Agerpres).— Dr.
Bruno Kreisky, ministrul aface
rilor externe al Austriei, 
clarat luni la Sofia, în 
unei conferințe de presă, că re
lațiile între Bulgaria și Austria 
se dezvoltă cu succes, în special 
pe plan economic. El a apreciat 
că există posibilitatea ca între
prinderi austriace să se angajeze 
în construirea de obiective in
dustriale în Bulgaria, și a adău
gat că a și fost încheiat un 
acord cu firme austriace pentru 
construirea în Bulgaria a două 
obiective industriale, dintre care 
unul în valoare de 90 milioane 
șilingi.

a de
cadrai

Harta pe care o reproducem după ziarul 
„l’Humanită“ prezintă principalele teatre de 

operații din Vietnamul de sud

★

Potrivit relatărilor coresponden
tului din Seul al agenției ASSO- 
CIATED PRESS, ministrul apă
rării al Coreei de sud, Kim Son 
In, a făcut cunoscut că Statele 
Unite au promis SĂ ÎNZESTRE
ZE CU ARMAMENT hei divizii 
ale forțelor armate sud-coreene 
în SCHIMBUL TRIMITERII u- 
nei divizii sud-coreene în Viet
namul de sud.
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PE SCURT
• MARȚI DIMINEAȚA, în 

sala de la etajul 12 al hotelului 
„Moscova“ a avut loc conferința 
de presă a delegației de cine
aști români. Ziariștii s-au intere
sat de dezvoltarea cinematogra
fiei în țara noastră, de cele mai 
noi filme românești, de planurile 
studioului „București“ pentru vi
itorul apropiat, de coproducțiile 
cinematografiei noastre cu cea 
sovietică și ale altor țări. Mihnea 
Gheorghiu, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, Ion Popescu-Gopo, Irina 
Petrescu, Florin Piersic și Cristea 
Avram au răspuns la întrebări.

La 16 iulie, președintele Franței, de Gauile, și cel al Italiei, 
Giuseppe Saragat se vor întîlni cu prilejul inaugurării tunelului 
sub Mont Blanc. Construirea drumului subteran, care va lega cele 
două țări, și care are o lungime de 11,600 km, are o deosebită 
însemnătate pentru scurtarea legăturilor rutiere între Franța și 
Italia, atît pe timpul verii cît și cel al iernii. Prin noul tunel vor 
putea circula în timp de o oră 450 de mașini cu o viteză medie 
de 50—70 km Ia oră.

Tunelul sub Mont 
Blanc nu va fi redat 
însă circulației după 
inaugurarea sa, întru- 
cît o serie de amena
jări rămîn încă de 
rezolvat. în ziua cînd 
va fi dat exploatării, 
autoturismele și au
tocarele vor putea fo
losi trecerea prin tu
nel numai între orele 
6 și 22,00. După ter
minarea definitivă a 
lucrărilor, tunelul va 
putea fi folosit atît 
ziua cît și noaptea.

Construirea acestui 
tunel, care a început 
de partea italiană în

J 959, a pus în fața e- 
chipelor de tehnicieni 
probleme deosebit de 
complexe, datorită ro
cii foarte sfărîmicioa- 
se și a infiltrărilor de 
apă. în cursul luptei 
care s-a dus pentru 
străpungerea Mont 
Blanc-ului, 21 de 
muncitori italieni și 
francezi și-au pierdut 
viața. După cinci ani 
de muncă îndîrjită, la 
16 august 1963 cele 
două echipe — fran
ceză și italiană — au 
făcut pentru prima 
oară joncțiunea.

în caz de accident

panouri luminoase vor 
atrage atenția auto- 
mobiliștilor să se o- 
prească pînă la noi 
instrucțiuni. Finanța
rea lucrărilor tunelu
lui de sub Mont 
Blanc, cel mai mare 
tunel din lume, a fost 
făcută de cele două 
guverne ■—■ francez și 
italian. Noua cale 
subterană a fost con
cesionată pe timp de 
70 de ani unei socie
tăți mixte. După ex
pirarea acestui ter
men, venitul părții 
franceze va reveni 
statului.

tivă reacția unor cercuri care, 
în genere, sprijină colaborarea 
strînsă cu Statele Unite. Cores
pondentul din Buenos Aires a 
lui NEW YORK TIMES, Henrv 
Raymont semnala, astfel, faptul 
că liderii politici și intelectua
lii din America de Sud sînt pro
fund șocați de ceea ce ei con
sideră a fi o primejdioasă ex
pansiune a influenței militare 
în politica administrației John- 
son pe continentul sud-ameri
can : „Aceste cercuri — subli
niază corespondentul — expri
mă temerea că la Washington 
se dezvoltă tendința de a pune 
pe primul plan al politicii în 
America Latină intervenția mi
litară în loc de a sprijini o- 
biectivele de combatere a mi
zeriei și de stabilizare a insti
tuțiilor democratice. înalte ofi-

„PROIECTUL CAMELOT“
regim care n-ar fi pe placul 
Statelor Unite. Un rezumat al 
studiului, pus îp circulație la 
New York, explica, de altfel, că 
necesitatea proiectului respec
tiv se bazează pe „noul accent 
care se pune pe rolul armatei 
S.U.A. în politica generală a 
Statelor Unite în țările slab 
dezvoltate în general și în A- 
merica Latină în special“. în 
strînsă legătură cu „proiectul 
Camelot“ s-au semnalat insis
tențele Washingtonului pentru 
crearea unei „poliții politice in
teramericane“ (INTERAMPOL) ;

sferele, începînd cu simplul 
schimb de informații de spionaj 
și pînă Ia intervenția coordo
nată a organelor executive“. O 
adevărată „sfîntă Inchiziție“ or
ganizată după cel mai modern 
stil F.B.I. și care să intervină 
oriunde ar fi primejduite inte
resele Washingtonului sau ale 
„agreațiilor“ lui latino-ameri
cani !

Resentimentul, indignarea 
stîrnită de asemenea proiecte în 
cele mai largi zone ale opiniei 
publice latino-americane este 
lesne de înțeles. E semnifjca-

cialități guvernamentale, perso
nalități politice și profesori u- 
niversitari din Argentina, Chile, 
Ecuador, Peru și Uruguay au 
exprimat în ultimele săptămîni 
rezerve serioase cu privire Ia 
politica S.U.A. în lumina aces
tei tendințe“. La rîndul său, a- 
genția U.P.I. nota persistența în 
capitalele sud-americane a sus
piciunilor că Ministrul Apărării 
al Statelor Unite joacă un rol 
tot mai mare în politica guver
namentală din zona latino-ame- 
ricană. „Domină convingerea 
generală — subliniază agenția

— că hotărîrea de a se trimite 
infanterie marină americană în 
Republica Dominicană s-a da- 
dorat în primul rînd insistențe
lor și presiunilor Pentagonu
lui“. în aceeași ordine de idei 
WASHINGTON POST scrie că 
numeroși oameni politici din A- 
merica Latină care se străduie 
să obțină un sprijin în opinia 
publică în favoarea „Alianței 
pentru progres“ exprimă teme
rea că „accentul pus asupra a- 
ranjamentelor militare va încu
raja forțele armate să asume 
controlul politic". în ochii unor 
largi cercuri politice din capi
talele latino-americane, remar
că ziarul citat, proiectul Came
lot apare ca „o tendință de a 
întări influența juntelor milita
re“ iar planul de creare a lui 
„INTERAMPOL" o măsură cu- 
prinzînd „pericolul folosirii for
ței polițienești pentru îndepăr
tarea unor grupuri guverna
mentale radicale și pentru in
timidarea liberalilor latino-ame
ricani“.

După cum se vede, privită 
chiar cu ochii indulgenti ai ob
servatorilor nord-americani, sta
rea de spirit creată în Ameri
ca Latină de politica Washing
tonului nu poate constitui un 
izvor de satisfacții pentru Casa 
Albă sau Departamentul de 
Stat. Realitățile dezvoltării con
tinentului sud-american sînt de 
așa natură îneît orientarea spre 
intensificarea amestecului în 
treburile interne ale țărilor la
tino-americane nu poate promi-

■ te Statelor Unite decît eșecuri.

EM. RUCÄR

ATEN A : Garoufaiias
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uține subiecte au stimulat obiceiul presei de a face 
bilanțuri și pronosticuri în asemenea măsură ca situa
ția economică și politică a Marii Britanii. Cele cîteva 
luni de guvernare laburistă au constituit și constituie 
obiectul unui incomensurabil șir de comentarii atît 
în țară cît și în exterior. Cele mai multe dintre ace
stea se ocupă do greutățile economice cărora 1 
să le facă față guvernul lui Wiison de pe poziția 
precară a acestuia în parlament.

Sînt destul de cunoscute planurile laburiste cu privire la dez
voltarea economiei. Unele măsuri au și fost luate. Dar, consideră 
ziarul vest-german „INDUSTRIE KURIER", prin ceea ce s-a 
făcut pînă acum cele mai importante din problemele care stau 
în fața guvernului nu au fost încă rezolvate. Printre acestea se 
numără: politica salariilor, îngrădirea prețurilor amenințate de 
inflație, înviorarea economiei. Ziarul citat apreciază că „insisten- 
lețe lui Wiison asupra etatizării industriei oțelului și nesiguranța 
privind elaborarea planului de cinci ani, inițiat de Broum, mini
strul economiei, au întărit neîncrederea; perspectivele de realizare 
a politicii veniturilor, preconizate de Broum, sînt considerate ca 
'ii&îris srn/nGt b“’'’

Revista americană „U. S. NEWS AND WORLD REPORT“ 
găsește că greutățile laburiștilor provin din faptul că ei urmează, 
în linii generale, politica guvernelor conservatoare precedente. 
„Problemele economice ale Angliei — scria revista — creează gu
vernului laburist o situație critică. Aceleași remedii vechi încercate 
de conservatori nu dau rezultate bune... In ansamblu, în Anglia 
sîntem în fața unui tablou variat, foarte asemănător celui oferit 
de tactica de stagnare și înaintare a guvernelor conservatoare din 
ultimii ani. Laburiștii par a reacționa la noile evenimente pe baza 
unei tactici improvizate de la o zi la alta, întocmai așa cum 
procedau predecesorii lor“. Revista arată în continuare că guvernul 
laburist britanic adoptă tot felul de măsuri nepopulare, în urma 
cărora impozitele cresc, făcînd să crească foarte rapid prețurile 
bunurilor de consum. în același timp, creditele sînt supuse unor 
presiuni grave, 
lira engleză este 
în declin, iar 
șomajul continuă 
să se mențină la 
un nivel foarte 
ridicat.

în aceste con
diții, popularita
tea guvernului 
laburist a reîn
ceput să fie stu
diată. Ultimele 
sondaje în rîndurile opiniei politice britanice, publicate de ziarul 
„DAILY MAIL“, arată că această popularitate este într-o accen
tuată scădere, deși — procentual — laburiștii se află încă pe pri
mul loc. Astfel, potrivit cifrelor publicate, 44,4 la sută din ale
gătorii britanici se pronunță în favoarea laburiștilor, iar 42,4 la 
sută în favoarea conservatorilor. Sondajele precedente, efectuate 
la 17 iunie, arătau un procent de 45,8 la sută pentru laburiști și 
de 40,5 Ia sută pentru conservatori. Ziarul elvețian „DIE WELT- 
WOCHE“ scrie că una din cauzele scăderii popularității guver
nului laburist rezidă în creșterea valului de scumpete. Sindicatele, 
arată ziarul, opun o rezistență crescîndă politicii restrictive duse 
de guvern în domeniul salariilor.

Al doilea element esențial al vieții politice britanice care se 
află în atenția observatorilor îl constituie poziția precară a labu
riștilor în parlament și, implicit, posibilitatea lor de menținere la 
conducerea țării. Ziarul elvețian citat, după ce constată că guver
nul laburist de-abia „supraviețuiește voturilor în Camera Comu
nelor“, arată că lui Wiison, pentru moment, nu-i rămîne altceva 
de făcut decît să evite, prin manevre tactice, o înfrîngere în 
parlament și să-și pună speranțele în vacanța parlamentară de 
vară pentru a-și asigura o conjunctură politică mai bună.

S-a vorbit intens de posibilitatea ca în toamnă laburiștii să or
ganizeze noi alegeri. Echipa lui Wiison și-a dat însă bine seama 
cît de nefavorabilă ar fi fost pentru el ținerea de alegeri în toamnă. 
Wiison, Callaghan și Brown ar prefera ca alegerile să se țină 
în vara lui 1966, sperînd că pînă atunci vor avea timp să realizeze 
ceva din programul ce și l-au propus și să aibă asigurat scrutinul. 
De aceea, primul ministru britanic a declarat recent că „nu vor 
avea loc alegeri în Anglia anul acesta“ și că el intenționează 
chiar cu mica majoritate pe care o deține în Camera Comunelor 
să determine adoptarea programului său legislativ.

Ce se va întîmpla în continuare ? Desigur, conservatorii vor 
încerca în continuare să provoace căderea guvernului lui Wiison 
printr-un vot în Camera Comunelor. Șansele lor de succes nu 
sînt însă mai mari ca pînă acum. Pe de altă parte, înfrîngerile 
„tehnice“ din săptămîna trecută nu pot, în orice caz, să aibă 
pentru laburiști un efect liniștitor. în perspectivă deci, continua
rea unei lupte strînse. „U. S. NEWS AND WORLD REPORT“ 
este de părere că pentru Anglia urmează încă cîteva luni de 
incertitudine și instabilitate politică, într-un moment cînd criza 
economică este în continuă dezvoltare.

a fost exclus din partid
• ÎNTRUNIT în ședință ex

traordinară, sub președinția pre
mierului Papandreu, grupul par
lamentar al partidului Uniunea 
de centru a hotărît marți dimi
neața, în unanimitate, excluderea 
din partid a lui Garoufaiias, mi
nistrul apărării. Se așteaptă ca 
acesta să prezinte șefului guver
nului demisia sa. In cazul în care, 
totuși, el nu va demisiona, pre
mierul va prezenta regelui un de
cret privind destituirea lui Ga- 
roufalias.

• LA 13 IULIE, informează 
agenția China Nouă, între gu
vernele R. P. Chineze și R. D. 
Vietnam a fost semnat un acord 
cu privire la ajutorai economic 
și tehnic acordat Republicii De
mocrate Vietnam. Acordul a fost 
semnat de Li Sien-nien, vice
premier al Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, și de Le Thanh 
Nghi, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri ‘ 
nam.

Și deasupra

al R.D. Viet-

Ciprului...
ZBURĂTOR,

londoneza

• OBIECTUL 
semnalat zilele trecute deasupra 
Antarcticii, apoi a Americii La
tine și, în cele din urmă deasu
pra Portugaliei, a fost zărit luni 
după-amiază deasupra Ciprului. 
Martori oculari din Famagusta 
au arătat că obiectul s-a oprit 
cîteva secunde apoi a dispărut 
în direcția mării, lăsînd în urma 
sa o trenă de foc.

• CEA DE-A 9-A conferință a 
Organizației țărilor exportatoare 
de petrol (O.P.E.C.), care s-a des
fășurat timp de citeva zile la Tri
poli, și-a încheiat' lucrările.

Participanții la conferință, anun
ță agenția U.P.I., referindu-se la 
surse informate, au căzut de acord 
asupra unui program de 
menite să mențină nivelul 
al prețurilor mondiale la 
La conferință au participat 
zentanți din Iran, Irak, Kuweit, 
Arabia Saudită, Quatar, Indonezia 
și Libia.

măsuri 
actual 
petrol, 
repro

Lupte singeroase

in sudul Sudanului

ION D. GOIA

• ÎN ULTIMELE ZILE situa
ția din provinciile meridionale 
ale Sudanului s-a agravat brusc. 
Agențiile de presă au făcut cu
noscut că importante contingente 
de rebeli au atacat luni trupele 
de securitate din două principale 
centre din această parte a Suda
nului : Juba și Wau.

„în cursul ciocnirilor cu forțele 
armate în perioada 28 iunie — 
1 iulie peste 700 civili din Suda
nul meridional au fost omorîți“, 
a declarat un reprezentant al 
Uniunii naționale africane suda
neze, aflat la Nairobi.

Pe de altă parte, un alt lider 
sudist, George Kwanai, secretarul 
de presă al Frontului național de 
eliberare „Azania“, format în a- 
ceastă lună în Uganda, a decla
rat că frontul va cere sprijinul 
statelor membre ale Organizației 
Unității Africane. El a afirmat, 
de asemenea, că se va cere 
O.U.A. să trimită o comisie de 
anchetă în Sudanul meridional.
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