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C. Cocenescu, șeiul atelierului de locomotive : „Execuția și-a spus și ea

Hotărîri ale Consiliului de Miniștri

hidrotehnic

in funcțiune

Sistemul hidrotehnic de pe rîul Firiza, din 
apropierea orașului Baia Mare, amplasat la poalele 
munților Ighiș, este, după Uzina centrală de pre
parare a minereurilor și Uzina de cupru din Baia 
Mare, C.I.L. Sighetul Marmației etc., un alt o- 
biectiv al planului de 6 ani, înălțat în Maramureș.

Barajul, care reprezintă întruchiparea uneia din
tre cele mai modeme concepții de proiectare 
care a permis reducerea cu circa 25 la sută a 
consumului de beton are o înălțime de 52 merii, 
și formează la poalele munților Ighiș, un lac de 
acumulare care se întinde pe o suprafață de 
peste 100 ha.

Sistemul hidrotehnic de pe rîul Firiza asigură 
îmbunătățirea alimentării cu apă a industriei și 
populației din oraș și creează posibilitatea irigării 
a peste 1 000 de hectare grădini cu legume. Tot
odată, microhidrocentralele amplasate, una în 
corpul barajului de la Strîmtori și alta la capătul 
tunelului de aducțiune, vor furniza anual circa 
10 milioane kWh.

întreaga construcție formează un ansamblu 
modem, încadrîndu-se armonios în peisajul natu
ral al locului. Proiectul ei a fost realizat de spe
cialiștii Institutului pentru planuri de amenajări 
și construcții hidrotehnice al Comitetului de Stat 
al Apelor.

Inginerul
ultimul cuvînt... Am crescut, într-un timp scurt, o promoție de dieseliști cu care ne 
mîndrim". Alături, lăcătușul Marin

„Asimilarea locomotivelor
Con slantinescu, secretarul organizației U.T.M.: 
a fost, pentru noi toți, o școală"

Cu ce fapte
întâmpinați

In toate fabricile, uzinele, șantierele, „pulsul“ zi
lelor de întrecere bate din ce în ce mai puternic. 
In pragul marelui eveniment — Congresul partidu
lui — oamenii muncii din întreaga țară raportează 
îndeplinirea angajamentelor luate în întrecerea 
socialistă pînă la Congres.

Reporteri ai ziarului nostru au pus ieri, în mai 
multe întreprinderi, întrebarea : CU CE FAPTE 
DEOSEBITE INTIMPINATl CONGRESUL PARTIDU
LUI?

• Barajul a crescut
cît muntele

— Aici, la Hidrocentrala de pe Argeș, constructorii acoperă cu 
fapte de cronică fiecare zi de muncă. Și întotdeauna sînt fapte deo
sebite. Iată, la noi sînt 7 000 de constructori. Sînt sigur că fiecare 
dintre ei este apt de asemenea fapte deosebite. Trebuie doar să le 
căutăm puțin.

Tovarășul PETRE GRAS, secretarul comitetului U.T.M., se oprește 
o clipă. Apoi reia, pe un ton de hotărîre.

— Să începem cu cei de la baraj. Notați — azi 15 iulie barajul a 
atins pe verticală înălțimea de 136 m. A crescut cît muntele. In 
corpul acestuia s-au turnat peste 354 000 mc de beton, adică atîția 
metri cubi cît înghit cîteva zeci de blocuri. Pînă în ziua Congresului 
barajul va mai crește cu 2 m. Despre cîți tineri de la baraj care și-au 
dăruit munca și priceperea acestei construcții nu v-aș putea vorbi! 
Amintesc, în primul rînd, de Paul Rizea, șef de schimb la laborator. 
El, împreună cu ceilalți laboranți, a elaborat analize de calitate pen
tru fiecare benă de beton turnată în baraj. Schimburile de vibratori 
și betoniști conduse de tinerii ingineri Stelian Mazilu și Adrian Po- 
povici, au fost „sufletul barajului“. Ele au turnat întreaga cantitate 
de beton.

— Dar în celelalte sectoare ale hidrocentralei ?
— Constructorii, conduși de tovarășul inginer Constantin Răileanu, 

au terminat cu succes lucrările de deviere a Argeșului și prin galeria 
nr. 2. Lucrările la aducțiunea principală au cunoscut, în aceste zile, 
o ploaie de recorduri. Ultimul record de viteză în turnarea betoane- 
lor l-a realizat brigada condusă de Gheorghe Iordache —115 m.l. pe 
lună. într-o frază lapidară, interlocutorul nostru a închis o acțiune 
de basm : Ia Argeș oamenii dirijează apele ca în poveștile copilăriei.

AURELIA POPESCU

(Gontinuare în pag. a IlI-a)

• Cu fruntea sus
La întrebarea no. :ră, răs

punde și tovarășul inginer NI- 
COLAE RĂDUCU, directorul 
Combinatului pentru indus
trializarea lemnului din Su
ceava.

— în primul rînd, depăși
rea angajamentelor luate în 
cinstea Congresului. în ele se 
concretizează și faptele noas
tre obișnuite și cele deosebi
te. Am produs peste plan, pînă 
la 15 iulie, 724 tone plăci fi- 
bro-lemnoase, 102 mc placaj, 
8 960 mp. binale, mobilă în va
loare de un milion lei.

Recunoști în cuvintele to
varășului director sentimentul 
matur al răspunderii colecti
vului pentru îndeplinirea cu- 
vîntului dat. Un sentiment 
clădit pe o analiză temeinică

a tuturor posibilităților de a 
munci mai bine, pe dorința 
firească de autodepășire, de a 
lucra azi mai bine ca ieri.

— Noi executăm cantități 
însemnate de produse pentru 
export. Angajamentul nostru 
prevedea o creștere a calității 
producției de placaj ABC cu 
1,5 la sută. Am realizat 2,4 
la sută. Rezultate și mai bune 
am obținut la plăcile fibro- 
lemnoase. Am depășit planul 
de calitate cu 6,5 la sută. Pro
dusele noastre pășesc, la ex
port, cu fruntea sus.

— Există în combinat anu-

AURELIA CĂRUNTU

(Continuare în pag. a IlI-a)

cinteia 
tinerelului s
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Congresul?
Dublă întrecere

cu timpul
Uzina 23 August. Primul in

terlocutor este inginerul Ștefan 
Kemer, șeful atelierului de pro
iectare a locomotivelor.

— Fapte deosebite ? Una sin
gură ; s-a născut în uzină o nouă 
familie: cea a locomotivelor
Diesel hidraulice.

— Să facem cunoștință cu 
membrii acestei „familii“.

— Prima locomotivă Diesel hi
draulică, ca mărime, este cea 
de 220 CP. Ea a fost realizată 
în întregime în țară. De la sis-

temui hidraulic pînă la motor. 
Aducem, prin ziar, mulțumirile 
noastre Uzinei „Hidromecanica“ 
Brașov pentru realizarea siste
mului hidraulic. Locomotiva este 
acum în stadiul final de omolo
gare.

A doua locomotivă hidraulică 
— deja omologată — este cea 
de 350 CP. înainte de a intra 
în producția de serie, ea a tre
cut un sever examen. în prima 
etapă a lucrat, în condiții de ex
ploatare maximă, la fabrica de

ciment Bicaz. A fost apoi supu
să la eforturi și mai grele, în 
munți, pe drumuri în pante, la 
întreprinderea forestieră Stîlpeni. 
Amîndouă probele au arătat că 
locomotiva noastră e capabilă de 
performanțe egale cu ale celor 
mai bune tipuri asemănătoare.

In paralel, s-a asimilat și lo
comotiva Diesel hidraulică pen-

C. PRIESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

In vederea aplicării Hotă- 
rîrii Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Român 
și a Consiliului de Miniștri 
privind îmbunătățirea regi
mului de valorificare a pro
duselor vegetale și animale au 
fost emise Hotărîri ale Con
siliului de Miniștri care pre
văd o serie de măsuri stimu
lative pentru îmbunătățirea, 
în continuare, a condițiilor de 
contractare, 
circulație a 
cole.

Hotărîrea
Miniștri privind regimul 
contractare a grîului, secarei 
și porumbului prevede că, Co
mitetul de Stat pentru Valo
rificarea Produselor Agricole 
va încheia în continuare con
tracte cu cooperativele agri
cole de producție, pe baze co
merciale, cu respectarea rigu
roasă a principiului bunei în
voieli, pentru cumpărarea 
producției marfă de grîu, se
cară și porumb. Contractele 
se pot încheia în tot cursul 
anului și devin valabile după 
aprobarea lor de către adună- , 
rile generale ale cooperative
lor. De asemenea, aceiași or
gan de stat poate cumpăra pe 
bază de contract, prin inter
mediul cooperativelor agrico
le, produsele de mai sus ofe
rite de țăranii cooperatori.

Pentru operațiunile de valo
rificare către stat efectuate 
în contul membrilor lor, coo
perativele agricole de pro
ducție vor primi un comision 
de 25 lei la tonă, precum și 
sporul de preț legal.

Grîul, secara și porumbul 
livrat pe bază de contract, se 
vor plăti cu prețurile de con
tractare, acordîndu-se un spor 
de 10 la sută pentru cantită
țile ce depășesc 30 tone grîu, 
secară și orzoaică la un loc, 
sau 30 tone de porumb.

Se va acorda un spor de 
preț și pentru grîul cu greu
tate hectolitrică mai mare de 
78 kg. Se prevede plata pen
tru boabele șiștave și spărtu
rile de grîu și porumb, cores
punzător valorilor calitative. 
Porumbul livrat sub formă de 
știuleți se va plăti pe baza 
unei noi echivalențe cu po
rumb boabe, mai avantajoasă 
pentru producători.

Printr-o altă Hotărîre a 
Consiliului de Miniștri sînt 
stabilite condițiile în care se 
încheie contracte pentru floa- 
rea-so'arelui, orez, fasole boa-

recepționare și 
produselor agri-

Consiliului de
de

be, orz, orzoaică, mazăre, se
mințe de in pentru ulei și alte 
produse vegetale. Prin aceeași 
Hotărîre se majorează 
rile de contractare la 
semințe de dovleac.

Producătorilor li se 
gura pentru întreaga 
față cultivată în 1966 semințe 
de soiuri superioare, cu conți
nut ridicat de ulei, eliberîn- 
du-li-se certificate de calitate 
pentru această sămînță. La li
vrarea producției contractate, 
acești producători vor primi 
pentru întreaga cantitate pre
țurile corespunzătoare soiuri
lor superioare.

De asemenea, cooperativele 
agricole pot cumpăra la pre
țuri legale în vigoare, înce- 
pînd cu recolta anului 1965, 
pentru fiecare tonă de semin
țe de floarea-soarelui livrată, 
cîte 75 kg de șroturi, iar în- 
cepînd cu recolta anului 1966, 
pentru fiecare tonă de semin
țe de ricin decapsulat livrată, 
cîte 400 kg șroturi de ricin 
detoxicat.

Avantajele prețurilor de 
contractare se vor acorda și 
pentru cantitățile livrate pes
te contract, atît la cereale cît 
și la celelalte produse agri
cole.

începînd încă din acest an, 
transportul produselor agrico
le efectuat de producători se 
va plăti de către organele 
contractante — spre deosebire 
de situația veche — pe în
treaga distanță, conform tari
felor în vigoare.

Prin toate aceste măsuri, 
producătorii vor realiza în a- 
nul 1965 importante venituri 
suplimentare.

O altă Hotărîre a Consiliu
lui de Miniștri se referă 
vînzarea, cumpărarea și cir
culația grîului, secarei, 
rumbului, precum și făinuri
lor acestora.

Membrii cooperativelor agri
cole și producătorii indivi
duali pot vinde la piață și 
schimba cu alte produse agri
cole grîu, secară, porumb și 
făinurile acestora, în orice re
giune a țării. De asemenea,

prețu- 
soia și

va asi- 
supra-

la

po-

Ing. Șteian Kemer, șeiul ate
lierului de proiectare loco
motive : „în timpul probe
lor de omologare locomoti
va a fost supusă unul sever 
examen. A efectuat cîteva 
mii de kilometri în condiții 

de exploatare maxime"

Fotografii : ION CU CU

Apartamente
noi

IAȘI (de la corespondentul 
nostru). — Constructorii de 
locuințe din Pașcani au dat în 
folosință încă 40 de aparta
mente în cartierul „Ștefan cel 
Mare", alte 2 blocuri însumând 
140 de apartamente se află în 
construcție. Ele se vor adăuga 
celor 340 de apartamente care 
au fost date în folosință la 
Pașcani în ultima perioadă.

Au terminat recoltarea griului
• O telegramă sosită joi la amiază la Co

mitetul regional de partid Galați anunță că 
țăranii cooperatori din raionul Făurei au ter
minat primii în regiune recoltarea griului. 
„Acest rezultat — se spune între altele în 
telgramă — rod al muncii entuziaste a mem
brilor cooperativelor agricole de producție, a 
folosirii din plin a mijloacelor mecanizate și 
a timpului bun de lucru, îl închinăm cu toată 
dragostea celui de-al IV-lea Congres al parti
dului".

Succese însemnate in strîngerea recoltei au 
fost obținute și în alte unități agricole din 
regiune. Cooperativele agricole din raioanele 
Brăila, Tecuci și Galați, recoltează griul de

pe ultimele suprafețe. în ritm crescînd înain
tează secerișul și în celelalte raioane. Pînă în 
prezent, cooperativele agricole de producție 
din regiune au recoltat griul de pe aproape 
80 la sută din suprafața cultivată. O dată cu 
grăbirea lucrărilor pentru strîngerea în cîte
va zile a recoltei de grîu de pe întreaga su
prafață cultivată se continuă cu intensitate 
sporită și treierișul. Cooperativele obțin pro
ducții bune. De pe 1 220 hectare țărani coo
peratori din comuna Gemenele au realizat 
o producție medie de 2 800 kg grîu la hectar, 
ceea ce le permite valorificarea unor canti
tăți sporite și asigurarea unul venit supli
mentar de circa 700 000 lei.

Clipă și permanență
Foarte mulți oa

meni din această (ară 
— și dintre ei, cei de 
vîrsta mea, în primul 
rînd — dacă ar fi în
trebați care a fost 
momentul cel mai im
portant din viața lor, 
ar răspunde, fără ezi
tare : ziua, ceasul, cli
pa în care am cunos
cut Partidul. Răspun
sul acesta direct, lapi
dar, are însă un incon
venient: nu într-o sin
gură zi, intr-un sin
gur ceas și o singură 
clipă am întîlnit, am 
cunoscut și am înțeles 
ce este Partidul, ce 
înseamnă el în viața 
fiecăruia dintre noi, 
ca și în viața unui în
treg popor. Clipa re
velatoare a devenit, 
de fapt, o permanen
tă, crezul unei vieți, 
lumina unui ideal.

Si totuși, oamenii 
măsoară pașii timpu
lui cu ani și cu zile, 
cu ore și cu clipe. 
Numai una dintre a- 
ceste picături din o- 
ceanul invizibil dar 
fremătător al vremii a 
fost încărcată cu e- 
moția unică a înce
putului. Atunci, stră
luminați de fulgerul 
ideii, am înțeles că 
tot ce au mai bun, ca 
înțelepciune, ca pute-

de ION BRAD

»•

re, ca umanitate, oa
menii cei mai buni 
din acest popor, clasa 
oea mai înaintată din 
această țară, e con
centrat într-un flux al 
înnoirii, al lucidității, 
al perspectivelor celor 
mai vaste — Partidul 
comuniștilor. El în
semna un nou destin, 
o țară nouă, o lume 
nouă. Clipa aceea, de
venită viață, a putut 
să se aprindă brusc, 
cu o hotărîre revela
toare, sau mai pîlpii- 
tor, într-o iluminare 
treptată, nu numai 
după firea fiecăruia, 
dar și după împreju
rările, prevăzute sau 
nu, ale existenței în
tr-un anumit loc, lin
gă anumiți oameni. 
Unii dintre noi au 
căutat-o sau au fost 
căutați de ea, au în- 
tîmpinat-o în luptă, 
sau febril, cu o carte 
în mină — o carte 
neobișnuită. în care 
era concentrată expe
riența atîtor lupte 
pentru adevăr, pentru 
dreptate, pentru om, 
pentru viitor. Unii am 
luat torța convingerii 
direct din mina caldă 
a părinților, alții dîn-

du-le clipe de îngri
jorare, pentru că ei 
nu înțelegeau încă to
tul, pentru că amără
ciunile unei vieți în
tregi cîntăreau mai 
greu decît entuzias
mul curat al unui în
ceput. Început de via
ță, început de eră. 
Am ieșit în stradă, 
pierduți în marea 
mulțime, cu lozinci și 
cu steaguri, am mers 
pe șantierele de mun
că voluntară, am în
fruntat ostilități și 
greutăți destule, am 
învățat pe apucate și 
am discutat cu înflă
cărare, la ore de zi și 
de noapte — totul cu 
o singură convingere: 
numai așa putem de
veni comuniști, nu
mai așa putem răs
punde la îndemnurile 
și grija Partidului.

Realizarea strălu
cirii diamantului — 
pe care o asociem în
totdeauna cu viața și 
conștiința comuniști
lor — cere tempera
turile cele mai înalte. 
Și noi cu toții ne do
ream o viață și o con
știință de diamant. In 
toate încercările, am 
simțit forța aceea pe

cît de uriașă pe atît 
de gingașă, a Partidu
lui, prin care el a 
știut să educe, să că
lească, să înalțe oa
menii mai întîi în 
ochii lor, apoi în ochii 
semenilor, creînd ast
fel tezaurul cel mai 
de preț al României 
socialiste. Tezaurul 
conștiințelor ferme și 
luminate, al minților 
agere, al sufletelor en
tuziaste și înflăcărate. 
Ferme în luptă, age
re în muncă, înflăcă
rate în dragostea 
si devotamentul pen
tru Patrie și Partid.

Nu e de mirare că 
avînd o asemenea bo
găție, Partidul nostru 
intră în cel de-al 
IV-lea Congres al său 
cu bucuria mîndră că 
această inestimabilă 
zestre umană sporește 
pînă la proporțiile u- 
nui întreg popor, su
dat de flacăra con
științei comuniștilor.

Dincolo de aceste 
gînduri, fiecare poate 
să-și depene povestea 
epică, plină de amă
nuntele și întîmplările 
propriei vieți. Nimeni 
nu va putea însă uita 
clipa începutului, re
velația unei perma
nențe, sâmburele de 
lumină al unui ideal.

pot schimba grîu, secară, po
rumb și făinurile acestora cu 
alte produse, pentru nevoile 
de producție și consum, coo
perativele agricole de pro
ducție.

Pentru vînzările și schimbu
rile de grîu, secară, porumb 
și făinurile acestora cu alte 
produse agricole, în afara lo
calității de domiciliu, este ne
cesar certificat de producător.

Cooperativele agricole de 
poducție, membrii acestora și 
producătorii individuali pot 
cumpăra sau obține prin 
schimb cu cartofi, fructe și 
alte produse agricole — grîu, 
secară, porumb și făinurile 
acestora necesare producției 
și consumului propriu.

Cooperativele agricole de 
producție, membrii acestora și 
ceilalți locuitori din comunele 
de munte pot vinde sau 
schimba pe cereale — pentru 
nevoile de producție și con
sum propriu — fructe, mate
rial lemnos, material de con
strucție și produse gospodă
rești lucrate de ei.

Produsele vîndute, cumpă
rate sau schimbate pot fi 
transportate cu orice mijloc 
de transport public sau pro
priu în toate regiunile țăriî.

Cooperativele agricole de 
producție pot folosi mijloacele 
lor de transport atît pentru 
nevoile proprii de producție, 
cît și pentru valorificare, sa
tisfacerea cerințelor membri
lor și transportul persoanelor 
la locurile de muncă ale coo
perativelor. în același scop, 
ele pot folosi mijloacele 
de transport la ajutorarea 
tor cooperative agricole 
producție.

Cumpărarea de cereale
scopul revînzării se poate face 
numai de organizațiile econo
mice de stat și ale cooperației 
de consum prevăzute de legile 
în vigoare.

Măsurile menționate asigură 
lărgirea posibilităților de cir
culație a acestor produse și o 
mai bună aprovizionare a 
populației din toate regiunile 
țării.

lor 
al
de

în

La recoltarea grîului la cooperativa agricolă de producție
Bujorerti, raionul Drăgănești-Vlașca regiunea București.

Foto; AGERPRES
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Vedere generală a Fabricii de ciment din Tg. Jiu care a intrat recent in probe tehnologice
Foto ; AGERPRES

CONGRESULUI
★ ★

® „Te slăvim
partid iubit"

Pe agenda manifestărilor cul- 
tural-artistice consacrate Con
gresului partidului se Înscriu 
zilnic noi și variate evenimen
te.

„TE SLĂVIM PARTID IUBIT", 
a fost tema unei seri literare 
care a avut loc joi după-amiază 
în sala Ateneului R. P. Române 
sub auspiciile Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă și 
Uniunii Scriitorilor.

A luat cuvîntul scriitorul De- 
mostene Botez, membru cores
pondent al Academiei R. P. Ro
mâne, președintele Uniunii Scri
itorilor, după care numeroși 
cunoscuți poeți au citit din 
versurile lor.

In prezența unui numeros pu
blic, la Oradea a avut loc un 
simpozion cu tema: „POLITICA 
PARTIDULUI ESTE PROPRIA 
NOASTRĂ POLITICĂ". Au fost 
ascultate cu interes expunerile 
despre noile realizări în dome
niul industrializării socialiste 
a țării și dezvoltării bazei ma
teriale a agriculturii, creșterea 
continuă a nivelului de trai al 
populației, despre politica ex
ternă a statului nostru și contri
buția sa activă la lupta pentru 
pace și colaborare internațio
nală.

ADRIAN GHEORGHIU

CARMEN COCIU

MIRCEA GOLOȘENCO

MIHAIELA GROLL

Un colaborator, fotoreporter, ne-a prezentat o imagine recentă 
dintr-un cartier al orașului Iași. Abia apărută în ziar, fotografia a sus
citat obiecții „în ziua de 22 mai 1965, ne scria un corespondent, ziarul 
..Scînteia tineretului“ a publicat o imagine depășită. Nu știu cît a făcut 
fotografia pînă la tipografie, dar în acei Ioc s-au ridicat între timp două 
noi blocuri totalizînd 60 de apartamente, un nou coș ai termocentralei 
electrice care va intra în curînd în funcțiune, o nouă aripă a combina
tului Textil...“ Grăbiți-vă, tovarăși reporteri, sugera cu aceeași ocazie 
corespondentul, viața depășește ritmul acceleratorului..."

Scrisoarea purta semnătura unui student. Un student care nici mă
car nu era ieșan, învățase doar la lași. Unul dintre miile de student! 
care anul acesta au absolvit institutele ieșene și care, timp de o jumă
tate de deceniu, au fost martori ai întineririi orașului lui Ștefan. Ima
ginile înregistrate de ei în acești ani sînt concludente.ginite înregistrate de ei în acești ani

Sub ochii noștri
— Sint dintr-o comună din apropierea la

șului — povestește Mihai Gălățeanu, absol
vent al Facultății de matematică — și am 
mai avut ocazia să vizitez orașul încă de cînd 
eram copil, deși abia atunci cînd am venit să 
dau examenul de admitere am început să-l 
cunosc, cu. adevărat. Din copilărie păstram 
doar cîteva imagini răzlețe. Orașul trăia prin 
frumusețea unor bine-cunoscute monumente 
istorice; de cum pătrundeai în el, te prin
dea parcă de mînă și te purta prin locuri bă
tute altă dată de pașii unor figuri proemi
nente ale istoriei și culturii noastre, prin 
locuri care păstrează cu adine respect amin
tirea unor momente de luptă ale clasei mm- 

. citoare. Dar, în același timp acest oraș atît 
de cinstit, nu putea să nu-ți arate că veacuri 
de-a rîndul cei care se împăunau cu titlul de 
edili ai săi îl lăsaseră în părăsire, că sute, 
mii de case nu așteptau decît un vînt mai 
puternic pentru ca să se culce, devenind una 
cu ulițele strîmbe, înguste, înghesuite. Războ
iul a continuat cu prisosință opera de dis
trugere, începută de edilii de odinioară. Păs
tram din copilărie imaginea unui Iași parcă 
plutind în ceață. Și, desigur, nu era ceața 
pe care o dau coșurile uzinelor, pentru, că 
pe atunci industria era aici aproape inexis
tentă... Revenind, ca student, aspectul nou al 
lașului m-a tulburat. Intr-un timp atît de 
scurt devenise alt oraș. Și sentimentul acesta 
nu m-a părăsit pînă acum: pentru că în 
acești cinci ani de studii, sub ochii mei, zi de 
zi, lașul a cunoscut multe transformări...

— N-aș aminti decît cîteva dintre ele, con
tinuă Carmen Cociu, absolventă a Facultății 
de filologie, cîteva din prefacerile care au 
avut loc sub proprii mei ochi... Din ’60 pînă 
acum, în ’65, au intrat în funcțiune obiecti
ve industriale de o deosebită importanță, 
cum sint, de pildă, Uzina metalurgică, pro
iectată în țară, dotată cu utilaje moderne și 
automatizată în cea mai mare parte; Fabrica 
de mobilă cu o capacitate de producție anua
lă depășind 12 000 de garnituri, întreprinderea 
pentru prelucrarea maselor plastice. Nu mai 
vorbesc de dezvoltarea fabricii de antibiotice, 
care își face cunoscută și apreciată producția 
nu numai la noi, ci în peste 20 de țări, de dez
voltarea atîtor altor fabrici și secții pe care 
le-am găsit funcționînd în anul sosirii mele în 
Iași...

— Deși mă despart acum de facultate, spu
ne specialistul în electrotehnică Adrian 
Gheorghiu, o să mai zăbovesc puțin pe trep
tele Universității pentru că, sub ochii mei, 
și ea a cunoscut o dezvoltare impetuoasă în 
acești ultimi cinci ani... îmi voi include ob
servațiile însă într-o sferă mai largă de in
formații cu caracter statistic. In 1938, în Iași 
învățau 3 000 de studenți. lașul anului 1965 
a numărat 18 6001 Sub ochii mei, în ultimii 
cinci ani, numărul studenților a crescut cu 
peste 7 000. (In ’60 erau înregistrați numai 
10 700). Tot în ’60 lașul avea 21 de facultăți. 
Sub ochii mei, au ajuns azi la 28. Și e bine 
de știut că în 1938 nu existau decît 6... Am 
răsfoit la bibliotecă o colecție a ziarului „O- 
pinia" care apărea pe vremuri la Iași. Un 
articol condamna lipsa de cămine studențești 
și prezenta, în cele cîteva existente, o situa
ție din care reieșea că „în camere în care ar 
fi încăput cel mult 3 studenți, erau cazați... 
30 1“ Ei bine, între 1956 și 1965, în Iași s-au 
construit 19 cămine pentru studenți și 4 can
tine. O bună parte din acestea, sub ochii mei, 
o cameră din cele cîteva mii pentru mine! 
Proiectele de Directive ale celui de-al IV-lea 
Congres al partidului prevăd ca la sfirșitul 
cincinalului institutele de învățămînt supe
rior să dea economiei naționale un număr de 
peste 130 000 de noi specialiști. Mulți dintre 
aceștia vor fi pregătiți la Iași. Sub ochii lor, 
de data aceasta, vor continua într-un ritm și 
mai uimitor prefacerile lașului, dezvoltarea 
Universității sale, a institutelor sale tehnice...

Pagini lirice
„Veneam pentru întiia oară în Iași“ — no

tează biologul Mihaiela Groll — „veneam în
tr-un oraș care nu-l cunoșteam decît din li
teratură. Universitatea ieșeană se pregătea 
atunci pentru centenar, totul respira aerul 
apropiatei sărbători, toamna ningea aur pe 
aleile Copoului, Piața Unirii își ridjca bra
țele de schele spre un cer albastru, în zona 
industrială batea inima unui oraș întinerit și 
puternic, care parcă ne transmiteau nouă, 
„bobocilor“, sentimentul că nu-i departe ziua 
cînd și noi ne vom împlini, dăruindu-ne 
muncii. Atunci m-am îndrăgostit de Iași și 
am rămas statornică în dragostea mea. îl 
voi iubi întotdeauna și, ori unde mă voi afla, 
îi voi rosti numele cu nețărmurit respect...“

„Deși sînt ieșean prin adopțiune (cum se 
socotea altădată Topîrceanu) mă consider, 
dacă-mi dă voie, un fiu... natural al său. Ce 
mai, e orașul tinereții mele, locul unde am 
străbătut — vorba lui Sadoveanu — dru
mul lung al înțelegerii... Dacă pot să spun 
așa, în acești cinci ani lașul m-a făcut din
tr-un oarecare... cineva ! Mă întorc acasă, la 
Bîrlad, profesor. Din mîinile lui, calde, părin
tești, nu poți ieși decît un om întreg. Lui nu-i 
plac jumătățile de măsură. Prin tradiția sa, 
prin tot ce are viața sa nouă mai înălțător, 
mai frumos, mai generos, respinge mediocri
tatea, te îndeamnă la desăvîrșire. îți mulțu
mesc, adine plecat, oraș iubit“. (Dintr-o scri
soare a absolventului Mircea Goloșenco).

Nimic nu pare să le fi scăpat acestor ochi 
ageri, acestor priviri atente, sensibile la fru
mosul și durabilul nostru cotidian.

Un proaspăt profesor de limba română, 
care, desigur, se simțea în mediul său reci
tind versuri din Eminescu și Arghezi, te sur
prinde înșirîndu-ți cu pasiune, descoperind 
și în ele o autentică emoție, cifre și date din

© Spectacole 
festive

PITEȘTI (de la corespon
dentul nostru). — Pe scenele 
din grădinile și parcurile ora
șului Pitești, duminică s-au 
desfășurat spectacole festive 
ale celor mai bune formații de 
artiști amatori din regiune. 
Peste 2 000 de artiști amatori 
au adus pe scenă omagiul lor 
Partidului, celui de-al IV-lea 
Congres.

Corurile reunite ale cămi
nelor culturale din comune
le Rucăr, Bughea de Jos, 
raionul Muscel și Galeș — 
Curtea de Argeș, corul Pala
tului de cultură din Pitești și 
de la Textila „11 Iunie“ au 
adus un bogat repertoriu în
chinat partidului și patriei.

Programe interesante și fru
moase au prezentat și orches
tre de muzică populară și 
ușoară.

★
TG. MUREȘ (de la corespon

dentul nostru). Recent a avut 
loc la Tg. Mureș, în. cinstea 
celui de-al IV-lea Congres al 
partidului, o trecere în revistă 
a formațiilor artistice de ama
tori. Peste 30 de formații artis
tice din oraș au defilat în Pia
ța Trandafirilor. Pe scena tea
trului de vară, pe platoul Cor
net, în fa(a a sute de specta
tori, cele mai cunoscute și a- 
preciate formații artistice de 
amatori din orașul Tg. Mureș, 
au prezentat un program de 
clntece populare și de masă, 
de dansuri populare românești 
și maghiare. Și-au dat con
cursul echipele artistice de la 
Fabrica de mobilă „23 August", 
I.R.A. 2, Fabrica de zahăr, în
treprinderea Electro-Mureș, 
Cooperativa Textila-Mureș, ș.a. 
Dansul popular românesc de pe 
cimpie și dansul popular ma
ghiar din Odorhei, prezentate 
de formațiile Fabricii de mo
bilă „23 August“, suita de dan
suri populare de pe Valea Mu
reșului, prezentate de formația 
Casei de cultură a sindicatelor, 
ca și melodiile de muzică ușoa
ră și populară prezentate de 
orchestre și soliști din oraș au 
fost viu răsplătite cu aplauze.

CARTEA
SOCIAL - POLITICĂ

. ibrăriile, bibliote
cile publice ale 

i întreprinderilor și 
instituțiilor din 

i cele mai diverse 
ramuri de activi
tate, cunosc o ne

contenită cerere a cărții poli
tice. Fișele cititorilor demons
trează interesul crescînd pen
tru lucrările de acest fel, la 
baza acestui viu interes stînd, 
fără îndoială, dorința oame
nilor muncii, a tineretului, de 
a studia în profunzime ideo
logia marxist-leninisță, poli
tica înțeleaptă a partidului 
nostru.

Ca urmare a acestui interes 
crescînd al maselor pentru 
cunoașterea teoriei marxist- 
leniniste, a politicii partidu
lui nostru, s-a dezvoltat o bo
gată și complexă activitate 
editorială. In ultimii 5 ani, 
în domeniul literaturii social- 
politice au apărut peste 
11000 titluri într-un tiraj de 
peste 155 000 000 exemplare. 
Dintre acestea, o bună parte 
e reprezentată de editarea 
manualelor originale în do
meniul științelor sociale și e- 
ditarea clasicilor marxism-le- 
ninismului (200 titluri în 
9 000 000 exemplare).

O ilustrare expresivă a a- 
cestor realizări editoriale e 
reprezentată de recenta „Ex
poziție a cărții social-politice 
1960—1965“ (București, pasa
jul Crețulescu). Un loc impor
tant în standurile expoziției 
îl ocupă traducerile din Marx, 
Engels și Lenin. In anii la 
care se referă expoziția — pe
rioadă cuprinsă între cele 
două congrese ale partidului 
— s-a continuat editarea ope
relor lui Marx și Engels, de 
la volumul 9 pînă la volumul 
22. De asemenea, a apărut în 
aceeași perioadă noua ediție 
a operelor complete ale lui 
Lenin, ajungîndu-se pînă Ia 
volumul 34. La acestea se a- 
daugă și cele 3 volume din 
„Opere alese“ de V. I. Lenin.

Un important capitol al ex
poziției îl constituie acela cu
prinzând documente ale Con
gresului al IV-lea al P.M.R. 
precum și proiectul de Consti
tuție a Republicii Socialiste 
România. Privirile vizitatori
lor se opresc îndelung în fața 
broșurilor reprezentînd aceste

importante documente tipări
te în limba română și în lim
bile rusă, franceză, engleză, 
germană. Venind în întîmpi- 
narea dorinței oamenilor 
muncii de a studia și cunoaș
te aprofundat politica parti
dului nostru, au fost editate 
cărți cuprinzînd documente 
de stat ale R.P.R., articole și 
cuvîntări ale conducătorilor 
de partid și de stat. Manuale
le originale, editate, ca urmare 
a sarcinilor trasate de Con
gresul al III-lea al P.M.R., 
rețin, de asemenea, atenția vi-

duc culegerile de lecții pri
vind economia agricolă, eco
nomia industrială ca și cursul 
de construcție economică.

Cîteva colecții nou. apărute 
în Editura Politică se impun 
atenției prin tematica lor va
riată și de mare actualitate 
practică. Este vorba de ciclu
rile intitulate „Construcția de 
partid și de stat“, „Probleme 
de bază ale teoriei marxist- 
leniniste“, „în ajutorul agita
torilor și propagandiștilor“.

Capitolul științelor sociale
este bogat reprezentat în ex-

A

însemnări

de la o expoziție

zitatorului. Au fost tipărite 
între 1960—1965, 8 300 000 ma
nuale și alte materiale desti
nate învățămîntului politic : 
manuale de socialism științi
fic, economie politică, mate
rialism dialectic, și cel desti
nat cursanților din învăță- 
mîntul politic care studiază 
Istoria Partidului Muncitoresc 
Român. O importantă contri
buție la studierea probleme
lor de economie curentă o a-

poziție.. Lucrărița .„Istoria 
gîndirii sociale și politice în 
România“. „Dialectica mate
rialistă, metodologia generală 
a științelor particulare*“ sau 
„Profilul spiritual. .. al clasei 
muncitoare în socialism“, se 
impun ca lucrări științifice cu 
valoare teoretică și practică. 
Alături de acestea se înscriu 
cele două serii tipărite de E- 
ditura Politică : „Dialectica 
marxistă și științele moderne“

La expoziție, răsioind o lucrare expusă

sau „Materialismul dialectic 
și științele naturii“.

Un alt capitol de mare in
teres al expoziției și care ilus
trează remarcabilele succese 
editoriale obținute în acești 
ani îl constituie volumele în
chiriate. reconsiderării concep
țiilor filozofice ale unor gîn- 
ditori ai poporului român. 
Astfel, au fost editate studii 
asupra lui Dimitrie Cantemir, 
Gh. Bariț, M. Kogălniceanu, 
A. D. Xenopol, Vasile Conta, 
pimjitrie Guști, lonescu Raicu- 

. Rion. -
O bogată contribuție la ilus

trarea complexelor probleme 
ale construcției economice a- 
duc volumele., de sinteză : 
„Dezvoltarea economică a Ro
mâniei între 1944—1964“, „In
dustria României între. 1944— 
1964“, „Agricultura României 
între 1944—1964“, „Probleme 
ale creării și dezvoltării ba
zei tehnico-materiale a socia- 
iismjihli. în- RJPjRJ“ Pe șfceeași 
linie'se înscriu monografiile 
economice asupra activității 
desfășurate în anii noștri de 
către unele întreprinderi ca 
uzinele din Reșița, Industria 
sîrmii Cîmpia Turzii ș.a.

Istoriei mișcării muncito
rești din România i-ău fost 
dedicate volurne ca.: „Mișca
rea muncitorească din Româ
nia în .perioada 1893—1900“ 
sau „Presa muncitorească și 
socialistă din România“. Alte 
lucrări relevă aportul Româ
niei la distrugerea mașinii de 
război hitleriste în cel de-al 
doilea război mondial („Con
tribuția României la victoria 
asupra fascismului“, „Armata 
Română în războiul antihitle
rist“).

Expoziția ilustrează și rea
lizările obținute în editarea 
unor lucrări din domeniul 
dreptului socialist, istoriei 
lingvisticei, teoriei și esteticii 
literare precum și în ceea ce 
privește publicațiile periodice.

Oglindă fidelă a unui vast 
program editorial „Expoziția 
cărții social-politice 1960— 
1965“ are semnificația unui 
bilanț impresionant al răspin- 
dirii în mase a ideilor mar- 
xism-leninismului, a politicii 
partidului nostru.

ATANASIE TOMA

Colocviu de practică

nu- 
știe 

în

producția industrială a lașului: „10 la sută 
din producția globală a țării la țevi de o- 
țel; 75 la sută din întreaga producție de an
tibiotice ; 28,8 la sută din globalul uleiurilor 
și grăsimilor vegetale'1.

Explicația memorizării cu exactitate a u- 
nor asemenea informații e una singură. A- 
ceste succese au fost dobîndite „sub ochii 
săi“, le-a fost martor, vorbesc despre ele cu 
mîndrie oamenii din jur, ieșenii — printre 
care îi place să fie integrat.

întrebi la urmă pe tînărul care îți vor
bește despre cele 9 630 de apartamente date 
în folosință în ultimii patru ani la Iași:

— Inginer constructor ?
— Nu. Agronom. Liviu Nicolae mă 

mese. Și iarăși întrebi pe aceea care 
cu exactitate că în anii prezenței sale
Iași spitalele au primit încă 250 de locuri, iar 
policlinicile au înregistrat aproape 8 000 mp 
de suprafață construită:

— Medic ?
— Nu. Profesoară. Specialitatea română — 

franceză. Maria Dan.
Curiozitatea este explicabilă. Dar incontes

tabil, aici e vorba mai mult decît de ceea ce 
ne-am ■ obișnuit să înțelegem prin curiozitate.

Este împlinirea unor datorii față de tine 
îhsuți cînd iubești cu adevărat. Și orașul a- 
cesta are mulți, nenumărați îndrăgostiți de 
numele său, de tradiția sa, de prestigiul do- 
bîndit astăzi prin continuele sale victorii. 
Decenii de-a rîndul, în trecut, lașul a trăit 
din amintiri. Astăzi se mîndrește cu prezen
tul său, se pasionează pentru tot ceea ce vas
ta creație a socialismului numește atît de 
concret și cu atîta certitudine: viitor.

BOGDAN ALEXANDRU
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De două săptămîni, în fie
care dimineață, o dată cu 
muncitorii gălățeni se în
dreaptă spre cele mai mari 
întreprinderi — Uzina meca
nică, Combinatul siderurgic, 
Șantierul naval — sute de 
studenți din Galați și. Bucu
rești, Iași și Cluj veniți în 
practica de producție.

O continuare firească 
a procesului 

de învățămînt

M-am oprit la Uzina meca
nică în secția mecanică ușoa
ră. Sike Andrei și Cucu Pom- 
piliu de la Institutul politeh
nic Galați (anul II) își cerce
tau caietele de practică, urmă
rind în același timp, desenele 
și schițele întocmite. Răsfoind 
caietele de practică ale stu
denților amintiți, am citit în 
primele pagini, printre alte o- 
biective de practică care tre
buiau îndeplinite în perioada 
cît rămîneau în această sec
ție : cunoașterea procesului de 
executare la strung a unui șu
rub de cuplă, a unor scule și 
dispozitive, apoi, învățarea 
găuririi unei eclise de cuplă. 
Am trecut prin secțiile mecani
că grea, lăcătușerie, forjă, su
dură. Pretutindeni același viu 
interes din partea studenților 
de a prinde cît mai mult din 
meșteșugul muncitorilor, de 
a-și valorifica și îmbogăți, 
prin practică, cunoștințele 
teoretice acumulate la cursuri

și seminarii. La secția turnă
torie, șase studenți. se aflau 
adunați în apropierea locului 
în care se pregăteau formele 
pentru turnare; alții luau 
parte la topirea fontei sau a 
bronzului, cercetînd totodată 
construcția cuptoarelor res
pective. Una dintre studente, 
Cristea Doina, studia cîteva 
forme de carcase meta
lice necesare electromotoare
lor. La „montare“, o bună par
te din membrii grupei nr. 228 
I. P. Galați: Rotaru Maria, 
Deftu Viorica, Mureșan Floa
rea, Mîrzescu Genoveva, Du- 
țescu Florin urmăreau asam
blarea unor vinciuri (dispozi
tive de ridicare a greutăților) 
de ancoră și a unor vinciuri de 
timonă. Studenții gălățeni, re
partizați pentru practică la 
Uzina mecanică, au un pro
gram judicios alcătuit, sînt 
îndrumați atît de cadrele di
dactice cît și de specialiștii 
din uzină. Iată ce ne-au de
clarat unii dintre ei :

Țăranu Nicolae: „Practica 
îmi oferă posibilitatea ca no
țiunile, demonstrațiile și ex
plicațiile primite în cadrul 
cursurilor sau în cadrul ore
lor de laborator să capete 
semnificația unor lucruri con
statate de mine direct, în pro
cesul nemijlocit al producției. 
Iată, de pildă, în orele de 
Desen tehnic și la Tehnologia 
metalelor am auzit și de roți 
dințate, de saboți pentru la
minoare și de clicheți, de di
ferite categorii de troliu. A-

cum, în secțiile de mecanică, 
pe toate acestea le am sub pri
viri, pot urmări felul în care 
se confecționează“.

Sike Andrei: „La orele de 
Desen tehnic am învățat des
pre filetare. Aici, în uzină, a- 
proape la fiecare pas observ 
diferite operații de filetare: 
în cazul șuruburilor, saboților 
și prezoanelor. Pot cerceta 
îndeaproape și axele melcate 
(cu filet infinit). Practica de 
o lună la Uzina mecanică 
ne familiarizează cu procesul 
tehnologic din fiecare secție a 
întreprinderii“.

Anticipînd cunoștințe 
care vor fi predate...

Pătrunzînd în Șantierul na
val Galați, ai trecut în,împă
răția constructorilor de nave.

In atelierele șantierului i-am 
întîlnit pe studenții anilor II 
și VI de la I.P. Galați și anu
lui II de la Facultatea de elec
trotehnică din Iași. Ne-am a- 
dresat mai întîi, celor mai 
mari, studenților care au tre
cut în ultimul an — al șa
selea.

„Obiectivele noastre de 
practică ne-a răspuns studen
tul Moiseanu Lucian — constau 
în cunoașterea trasajului la 
bordul navelor, a modului de 
amplasare a instalațiilor de 
tubulatură la bord. Trebuie să

știm, apoi, cum au loc centră
rile de agregate și ale liniilor 
de axe, cum se montează dife
rite alte instalații de bord. Cu
noașterea procesului tehnologic 
și asistarea la lansarea unei 
nave sînt alte sarcini ale 
noastre în această ultimă 
practică“. A continuat colegul 
lui Rădulescu Spiridon: „Nu 
este prima dată cînd facem 
practică la Șantierul naval 
Galați. In anul III am fost re
partizați tot aici. Consider că 
practica continuă de opt săp
tămîni din vara aceasta ne 
ajută nu numai în aprofun
darea cunoștințelor acumulate 
pînă acum, dar ne oferă pri
lejul să cunoaștem și lucruri 
despre care, teoretic, vom auzi 
abia în ultimul an de studii. 
Iată, de pildă, tehnologia de 
fabricație, disciplină din care 
în anul al cincilea am parcurs 
doar jumătate, urmînd ca în 
anul viitor să o terminăm. A- 
ceastă împărțire în. două n-o 
putem face și aici, pe șantier. 
Deci urmărim întreg procesul 
tehnologic, de la depozitul de 
materiale pînă la cheiul de 
armare. Același lucru și pen
tru „Instalații“.

Dar practica îi ajută pe’ 
viitorii ingineri de nave și la 
culegerea datelor necesare în
tocmirii proiectelor de di
plomă.

Moiseanu Lucian și-a ales 
proiectarea unui mineralier 
de 25 000 de tone DW, iar co
legul său, Rădulescu Spiridon, 
a unui cargou de 4 000 tone.

Acum studenții respectivi 
au largi posibilități de docu
mentare „pe viu“ pentru pri
ma lor lucrare inginerească: 
— cum este denumită, pe 
drept cuvînt, lucrarea de di
plomă.

Dar și studenților din anul 
II practica în producție le o- 
feră posibilitatea de a se do
cumenta în vederea proiecte
lor pe care le vor avea de în- 
tocipit în anul III. Natansohn 
Daniela, de pildă, a cercetat 
îndelung cîțiva reductori de 
presiune, a căror proiectare 
va constitui temă obligatorie 
în anul III la disciplina „Or
gane de mașini“. Studentele 
Voicu Elena, Filiuță Margare
ta s-au interesat de modul în 
care se toarnă o elice pentru 
cargourile de 4 500 tone.

Atît pe Șantierul naval Ga
lați cît și în Uzina mecanică 
i-am găsit pe studenții repar
tizați pe lingă cei mai buni 
muncitori ca pregătire profe
sională și respectarea discipli
nei ,de muncă. împreună cu 
organizația U.T.M. din între
prinderi studenții aflați în 
practică au organizat un bo
gat program de activități, 
care le va permite integrarea 
și mai deplină în viața șantie
rului și a uzinei, în probleme
le legate de procesul de pro
ducție.

EMIL GHIȚULESCU



Sosirea unor delegații ale partidelor TELEGRAME

comuniste și muncitorești
la Congresul al IV Iea al P. M. R.

tn Capitală au început să sosească delegații 
muniste și muncitorești invitate 
de-al TV-lea Congres al P.M.R,

să participe
ale partidelor co
la lucrările celui

Delegația Partidului Comunist
TunisianPartidul Comunist 

este reprezentat de Mohamed 
Harmel, conducător 
tunisian.

La sosire, oaspetele a fost

comunist

întîmpinat de tovarășii Mihai 
Dalea, secretar al C.C. ai 
P.M.R., Cornel Onescu și An
ton Moisescu, membri ai C.C. 
al P.M.R., de activiști de partid.

Delegația Partidului
Din delegația Partidului Co- 

muniș.t. ,din Suedia fac 
Gbsta Johansspn, membru 
pleant 'al Biroului Politic 
C..C. al P.C. din Suedia, și 
vor Markelur.d, membru 
C.C. al P.C. din Suedia.

parte 
su

ai 
Ei- 
al

Membrii
întimpinati
rășii Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.M.R., Anton Breiten- 
hofer, Ion Pas și Mihai Suder, 
membri
activiști

delegației au fost 
la sosire de tova-

Română

care au 
Corner-

Cu prilejul primei aniver
sări a proclamării indepen
denței statului Malawi, preșe
dintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare Ro
mâne, Ion Gheorghe Maurer, 
a trimis primului ministru al 
statului Malawi, dr. Hastings 
Kamuzu Banda, o telegramă 
de felicitare.

în răspunsul său, șeful gu
vernului malawian a trans
mis mulțumiri pentru felici
tările adresate.

Informații
Intre 29 iunie și 15 iulie, o 

delegație din R. F. Germană 
condusă de dr. Hans Sniidt 
Horix, ambasador în Ministe
rul Afacerilor Externe, și dr. 
Walter Șteidle, consilier minis
terial la Ministerul Federal al 
Economiei, a purtat discuții la 
București, cu privire la stabi
lirea volumului schimburilor 
comerciale între R. P. 
și R. F. Germană.

în urma tratativelor 
avut loc la Ministerul
țului Exterior a fost semnat un 
Protocol, prin care s-a stabilit 
prelungirea Acordului comer
cial în vigoare, pînă la 31 de
cembrie 
jorare a 
nexe . la

ai C.C. al P.M.R., de 
de partid.

Delegația Partidului Muncii din Elveția

1969, precum și o ma- 
listelor de mărfuri a- 
acest Acord.

(Agerpres)

In programul taberei pioniere st iele la Snagov sportul e la loc de cinste
Foto: AGERPRES

Prezentarea scrisorilor

de acreditare de către

ambasadorul R. S. F. Iugoslavia

Din. partea Partidului Muncii 
din Elveția a sosit Roger Daf- 
flon, secretar al partidului, 
membru aT Comitetului Direc
tor, al Partidului Muncii din 
Elveția.

în întâmpinarea, oaspetelui au

venit tovarășii Paul Niculescu- 
Mizil, secretar al C.C. al 
P.M.R., Gheorghe Hossu, mem
bru al, C.C. al P.M.R., Gheorghe 
Cioară, membru supleant al C.C. 
al P.M.R., și activiști de partid.

Scintala 
h neretului

PE SCURT

Delegația Partidului Comunist din Argentina
Delegația Partidului Comu

nist din - Argentina este alcă
tuită din> Hector Agosti, mem
bru al C.<3, al, P.C. din Argenti
na, și Alberto Kumpel, membru 
al C.C. al Federației Tineretu
lui Comunist din Argentina.

Oaspeții au fost întimpinati

la sosire de tovarășii Mihai 
Burcă, membru al C;C. al 
P.M.R., Eugen Alexe și Gheor
ghe Cioară, membri supleant! 
ai C.C. al P.M.R., și activiști de 
partid.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Ro
mâne, Chivu Stoica, a primit 
joi pe ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Repu
blicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, Iakșa Petrici, care 
și-a prezentat scrisorile de a- 
cr editare.

în cuvîntarea rostită cu acest 
prilej, ambasadorul R.S.F. Iugo
slavia a exprimat satisfacția 
pentru dezvoltarea cu succes a 
colaborării dintre R. P. Română 
și R.S.F. Iugoslavia pe baza a- 
plicării consecvente a princi
piilor independenței, egalității 
în drepturi și respectului re
ciproc, colaborare care contri
buie la întărirea luptei pentru 
cauza păcii și socialismului. 
Subliniind numeroasele acor
duri interstatale semnate, con
struirea cu succes în comun a 
giganticei hidrocentrale de la 
Porțile de Fier, ca și legăturile 
de colaborare care s-au stator
nicit în toate domeniile, amba
sadorul Iakșa Petrici a apreciat 
utilitatea acestora pentru schim
bul de experiență reciproc a- 
vantajos și pentru întărirea 
continuă a relațiilor prietenești 
între cele două țări.

După ce a relevat succesele 
obținute de poporul iugoslav 
sub conducerea Uniunii Comu
niștilor în cei 20 de ani de dez
voltare pe calea socialismului, 
ambasadorul a declarat că gu
vernul R.S.F. Iugoslavia se pro
nunță cu hotărîre pentru întă
rirea colaborării cu țările so
cialiste și cu toate celelalte 
state care tind spre pace și a- 
cordă un sprijin activ inițiati
velor pentru soluționarea paș
nică a problemelor internațio
nale.

Popoarele Iugoslaviei apre- . 
ciază foarte mult contribuția 
R. P. Române la menținerea 
păcii mondiale și eforturile pe 
care Ie depune guvernul român 
pentru colaborarea egală în 
drepturi între popoare, pentru 
rezolvarea pașnică și construc
tivă a problemelor internațio
nale și pentru întărirea 
lismului.

Popoarele iugoslave 
resc cu mare interes

■ bucură de, succesele pe
obține poporul român sub con
ducerea Partidului Muncitoresc 
Român în construcția socialistă 
a tării sale.

Ambasadorul R.S.F. Iugo
slavia și-a exprimat, în înche
iere, convingerea că relațiile 
de prieterție dintre cele două 
țări se vor dezvolta tot mai 
intens și că, în îndeplinirea mi
siunii sale, va găsi înțelegere 
deplină și sprijinul Consiliului 
de Stat și guvernului R. P. Ro
mâne.

Răspunzind, președintele Con
siliului de Stat, Chivu Stoica, 
a constatat cu satisfacție faptul

că între cele două țări se dez
voltă relații de prietenie și co
laborare multilaterală, în ca
drul cărora un loc deosebit îl 
ocupă întîlnirile care au avut 
loc între conducătorii țărilor 
noastre, creșterea continuă a 
schimburilor economice, cul
turale și în alte domenii, rea
lizarea cu eforturi comune a 
Sistemului hidroenergetic și de 
navigație Porțile de Fier —■ 
simbol al prieteniei dintre po
poarele român și iugoslav. Sub
liniind că baza trainică a rela
țiilor romàno-iugoslave o con
stituie respectarea independen
tei și suveranității naționale, 
deplina egalitate în drepturi, 
neamestecul în treburile inter
ne, principiile internaționalis
mului socialist, președintele 
Consiliului de Stat s-a declarat 
întrutotul de. acord cu părerea 
că relațiile de colaborare pe 
tărîmurile politic, economic, 
cultural contribuie la mai buna 

' cunbaște-re reciprocă, la apro
pierea dintre cele două po
poare. Dezvoltarea continuă a 
acestor relații servește intere
selor ambelor țări, cauzei so
cialismului și înțelegerii . între 
popoarp.

în continuare, președintele 
Consiliului de Stat, Chivu. 
Stoica, a amintit succesele ob
ținute de poporul nostru sub 
conducerea Partidului Munci
toresc Român în construcția 
socialistă și a arătat că R. P, 
Română promovează o politică 
de dezvoltare’ a legăturilor de’, 
prietenie și colaborare frățeas
că cu toate țările socialiste, de 
solidaritate și . sprijinire .hoiăr 
rită a mișcărilor de eliberarè 
națională, de dezvoltare .a re
lațiilor . de. colaborare cu țările:' 
avind altă orindiiire socială, 
pe baza principiilor coexisten
ței pașnice.

Poporul român se bucură in 
mod sincer de succesele obți
nute de poporul frate iugoslav, 
care, sub conducerea partidu
lui său comunist, a desfășurat 
o luptă eroică de eliberare â 
patriei de sub jugul fascist, iar 
în prezent dezvoltă economia 
și cultura pe drumul socialis
mului. Apreciind eforturile gu
vernului R. S. F. Iugoslavia 
spre menținerea păcii și dez
voltarea colaborării între po
poare, președintele Consiliului 
de Stat a exprimat satisfacția 
că in principalele probleme ale. 
vieții internaționale punctele 
de vedere ale țărilor noastre 
sînt identice sau apropiate.

Exprimindu-și convingerea 
că relațiile romàno-iugoslave 
vor continua 
președintele
Stat a asigurat pe ambasador 
că activitatea sa îndreptată in 
acest scop se va bucura de 
sprijinul și înțelegerea deplină 
a Consiliului de Stat și a gu
vernului R. P. Române.

A, avut. ,loc apoi, diipă Tnfriî- 
narea scrisorilor de acreditare, 
o convorbire cordială între 
președintele Consilitilui de 
Stat, Chivu. Stoica, și ambasa
dorul Iakșa Petrici.

La ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare și la 
convorbire au participat Gri- 
gore Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat, și Cornelin 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe.

Prolog la Campionatul Mondial© Astăzi încep la Timișoara pe 
stadionul „1 Mai" finalele campio
natelor republicane de atletism, 
întrecerile se vor desfășura timp 

trei zile și vor reuni la start 
cei mai buni
Iolanda Balaș, Mihaela Peneș, 
Manoliu, Ana Sălăgeanu, Vio

rica Viscopoleanu, Șerban Ciochi
nă, Gh. Zamfirescu, Petre Astafei, 
Zoltan Vamoș, Andrei Barabaș și 
alții. La concursuri a fost invitaț 
să participe și fostul recordman 
european la săritură cu prăjina 
Manfred Preussger, creditat cu 
5,05 m, care va sosi în țara noas
tră într-un schimb de experiență 
cu antrenorii fruntași.

Competiția constituie un ultim 
criteriu de selecție în vederea în- 
tîlnirilor care urmează : „Cupa
Europei" și „Balcaniada" de la
Atena, 
astăzi : 100 
minin, 400 
disc femei, 
1 500 m și

eie 
pe 
cu 
Lia

atleti în frunte universitar de șah

(Agerpres)

Construcții noi in cartierul Gării din Bacău

„Mic atlas de plante din flora
R. P. Române“

In prezent, la Editura di
dactică și pedagogică se află 
sub tipar lucrarea „Mic atlas 
de plante din„ flora R.P. Ro
mâne", destinat elevilor, pro
fesorilor de științe naturale 
din școlile de cultură generală 
în activitatea lor didactică, 
precum și, studenților din fa
cultățile de specalitate.

Noua lucrare — prima de a-

cest gen în țara noastră — este 
Alcătuită din două 
textul, care însumează peste 
300 de pagini, precum și 175 
de planșe originale unde sînt 
reprezentate în culori mai 
mult de 800 specii de plante 
din flora României, executate . 
după modele naturale.

părți :

(Agerpres)

À

‘fi

și „Balcaniada1
Iată finalele programate 

m plat masculin și fe- 
m bărbați, lungime și 
ciocan, triplu

10 000 m.
salt,

echi-
tarii

șt.
Si

C.

• La 31 iulie, la Constanța 
pa selecționată de box a 
noastre va întîlni în meci amical 
echipa Iugoslaviei. In cursul zilei 
de ieri, antrenorii echipei Ion 
Popa și Ion Chiriac au alcătuit 
următorul lot : C. Pop, N. Puiu, 
N. Mîndreanu, C. Crudu, N. Mol- 
doveanu, M. Goanță, V. Antoniu, 
I. Dinu, I. Pițu, V. Dobre, 
Covacs, I. Olteanu, I. Monea 
V. Mariuțan. Din lot lipsesc
Ciucă, care a trecut Ia cat. cocoș 
și este în repaus, A. Simion, N. 
Gîju, Gh. Chivăr și alți tineri re
marcați în campionate care se 
pregătesc pentru competiția „Cupa 
Prieteniei", programată la 4 sep
tembrie la București.

• La Budapesta se fac intense 
pregătiri in vederea competiției 
internaționale de teniș pentru ti
neret „Cupa Galea" (zona a treia). 
La această zonă, care începe la 
20 iulie, participă tineri jucători 
din Elveția, R. P. Bulgaria, Luxem
burg, R. P. Română și R. P. Un
gara. Echipa învingătoare se va 
caliiica pentru turneul final de la 
Vichy (Franța).

★
Jucătorii români și-au început 

pregătirile în vederea „Cupei Ga
lea". Din lot lac parte I. Năstgse, 
C. Dumitrescu, I. Kerekes și I. 
Sântei.

(Agerpres)

La Pîrîul Rece, unde se află în 
cantonament cu lotul nostru ce se 
pregătește pentru apropiatul Cam
pionat mondial universitar de șah 
pe echipe, tinărul maestru interna
țional Florin Gheorghiu este mai 
ocupat ca în București.

— Dimineața — antrenament, 
după-amiaza — antrenament (In 
total șase ore la tablă și două ore 
de fotbal, tenis de masă și box), 
seara — plimbări , pe sub brazi, In 
timpul cărora vorbim despre... 
șah. Iată programul nostru zilnic 
— ne spunea ieri, în pauza de 
prlnz.

. — E prea mult ? — 11 Întrebăm.
— Nu. pentru că, dacă vor sosi 

toate cele 16 echipe străine cu 
loturile ce le-au anunțat, campio
natul va fi foarte dificil.

— Țara noastră organizează la 
Sinaia, Intre 25 iulie și 9 august, 
a XII-a ediție a Campionatului 
mondial universitar. Rețineți cum
va localitățile unde s-au desfășurat 
celelalte 11 edilii anterioare și, 
eventual, clștigătorii ?

— Să apelăm la memorie: în 
1952, la Liverpool (s-a desfășurat 
turneul individual) au ieșit învin
gători Bronstein și Taimanov, la 
egalitate; In 1953, la Bruxelles, a 
clștigat echipa studențească a 
Norvegiei; în 1954, la Oslo: Ceho
slovacia; 1955, la Lyon: U.R.S.S.; 
1956; la Uppsala: U.R.S.S.; 1957. 
la Reykjavik: U.R.S.S.; 1958, la
Vama: U.R.S.S.; 1959, la Budapes
ta: Bulgaria; 1960, la Leningrad: 
S.U.A.; 1961, la Helsinki: U.R.S.S.,
1962, la Marianskă Lazne: U.R.S.S.,
1963, la Budva (Iugoslavia): Ceho
slovacia. Edi/ia a Xl-a s-a dispu
tat anul trecut la Cracovia, pri
mele trei clasate fiind în ordine: 
U.R.S.S., Cehoslovacia și Ungaria.

— Dacă o memorie a reținut a- 
tîtea date, avem certitudinea că 
știe și locurile ocupate de repre
zentativa noastră...

— R.P.R. a participat pentru pri
ma dată în 1956, cînd s-a clasat 
a VII-a. In anii următori am ocu
pat locurile VI (1957), I, în grupa 
B (1958), IV (1959), VI (1960), V 
(1962) șl I, tot în grupa R (.1964).'

— Așadar, niciodată campioni 
mondiali. E așa de greu ?

— Foarte I De data aceasta, a- 
vînd.și avantajul „terenului", vom 
încerca. Oricum, dacă vom ocupa 
unul din primele trei locuri, la 
care tintim cu hotărîre, vom în
registra cea mai bună performan
tă obținută de vreo echipă stu
dențească din tara noastră.

Interviu 
cu maestrul 
internațional 

Florin Gheorghiu
— Cu cine presupuneți că veți 

avea de luptat mai
— Cu cehii, care 

mea sînt principalii 
zintă o echipă atît
Incit Janata, vice-campionul mon
dial de juniori, nu-și află loc de-

cît la ultima masă, a IV-a), cu so
vieticii și iugoslavii. Mai pot emi
te însă justificate pretenții si bul
garii, ca și ungurii.

— Cu echipele tari, formațiile 
noastre au scos mai întotdeauna 
rezultate bune. Păcatul este că în 
meciurile celelalte (,,mai ușoare") 
noi nu reușim să învingem Ia di
ferentele de scor pe care le în
registrează favoritele și, deci, nu 
realizăm punctaje mari.

— Este tocmai elementul tactic 
asupra căruia lotul nostru, îndru
mat de antrenorii V.'Urseanu șl 

îșl îndreaptă în prin- 
în această perioadă, 
cu asiduitate pentru 
acestui greu concurs

«

socia-

urmă- 
și Se 

care le

greu ?
după părerea 
lavoriti (pre
de puternică,

S. Samarian, 
cipal aten/ia 
Ne pregătim 
a face fată
pe care fiecare dintre noi 11 pri
vește cu încredere. Sperăm să 
realizăm ceva... peste așteptări.

Asta așteptăm și noi I

să se dezvolte, 
Consiliului de

URMĂRI DIN PAQ. I
Barajul a crescut

cît muntele
Pe magistrala subterană a galeriei de fugă, minerii s-au angajat să 

excaveze peste sarcinile planului, pînă la Congres, 350 m.l. Au rapor
tat că au realizat pînă acum peste 370 m.l. în fruntea întrecerii se 
află brigada condusă de maistrul Alexandru Farcaș, care a reușit să 
dubleze planul la excavație. Avîntul brigăzii a fost preluat, ca într-o 
ștafetă, de brigada lui Dionisie Saiu, care a betonat într-o lună cîte 
96 m.l. în loc de 35. în aceste ritmuri se pregătesc străpungerile 
tronsoanelor Aref—Corbeni și Oești—Mătușa, înainte de 23 August, 
în riiarele amfiteatru al uzinei subterane montorii și betoniștii insta
lează turbinele. Și aceasta înseamnă un capitol 
un nou început.

care închide în el

Dublă întrecere cu timpul
tru ecartament normal de 700 
CP. Peste cîteva zile va porni 
și ea în probe de omologare. Este 
gata — lucrăm la ultimele fini
sări — și proiectul de ansamblu 
pentru „mânia“ familiei: loco
motiva hidraulică de putere mai 
mare“.

Acesta este cuvîntuî proiectă
rii. Ultimul cuvînt îl are, fireș
te, execuția. Ne îndreptăm spre 
secția (etire în viitor va deveni 
fabrică) de locomotive Diesel 
hidraulice. Inginerul Constantin 

lo-
un

locomotivelor Dic
este într-edevăr 

noastre 
Co-

Cocenescu, șeful atelierului 
comotive, ne întîmpină cu 
corectiv :

— Execuția și-a spus și 
cuvîntuî. Seria zero a locomoti
vei de 350 CP. a și fost dată 
în producție. Pînă la sfârșitul a- 
nului vom executa zece locomo
tive de acest tip.

ea

Asimilarea 
sel hidraulice 
un succes al industriei 
constructoare de mașini, 
lectivul de aici a dorit din toată 
inima să dedice această reușită 
Congresului partidului.

— N-a fost ușor, dar am reu
șit. A trebuit să reprofilăm, să 
specializăm oameni ; mulți și-au 
schimbat chiar meseria. ~~ 
s-a făcut „din mers", ca 
marș. Tinerii — pentru 
secție s-au selecționat în 
tineri — au studiat pe 
cu maiștri, documentația 
că ; au urmat cursuri de 
lizare. Am crescut, într-un timp 
scurt, o promoție de dieseliști 
cu care ne mîndrim. Petre Ma
nea, Ion Ioniță, Radu Păun, Pe-

tre Dima sînt numai cîțiva din- 
tre ei.

Răspunde la ancheta noastră 
și unul dintre 
promoții, șeful 
Pangrate.

— Este exact cum v-a 
tovarășul inginer. Brigada 
este. cea mai tînără din atelier, 
yîfsta. medie —- sub; 26 de .ani. 
Cu ce întîmpinăm noi Con
gresul ? Pupitrele de comenzi la 
locomotiva de 350 CP pentru 

, planul lunii, iulie vor fi gata, pe 
întreaga lună, pînă în ziua des
chiderii Congresului. Asta înseam
nă un decalaj de 10 zile pentru 
planul producției de serie.

Intr-o uzină mare, cum este 
„23 August“, fapte deosebite 
sînt multe. Cele prezentate aici 
deschid de fapt un nou capitol 
în viața uzinei: asimilarea și tre
cerea la fabricația de serie a no
ilor tipuri de locomotive Diesel 
hidraulice prevăzute în proiecte
le de Directive.

„elevii“ 
de brigadă

acestei
Clim

spus 
mea

Cu fruntea
Totul 

într-un 
această 
special 
echipe, 

tehni- 
specia-

sus
mite inițiative pentru îmbu
nătățirea calității ?

— Da. Aș aminti în primul 
rînd, inițiativa „Fiecare mun
citor un controlor exigent al 
operației pe care o execută“. 
Inițiativa a fost îmbrățișată, 
datorită preocupării organiza
ției de partid, comitetului

U.T.M. și comitetului sindical, 
de toți muncitorii. Am creat, 
în același timp, controlul teh
nic de calitate pe faze de opera
ții. O altă acțiune care a dat 
rezultate — și prin aceasta aș 
vrea să evidențiez aportul or
ganizației U.T.M. — este însu
șirea tehnologiei pe utilaje. 
Organizația U.T.M. a propus 
ca la cursurile de ridicare a 
calificării să se studieze tehno
logia pe grupe de 
află și în această inițiativă 
explicația că pe — 
realizate de mulți 
dintre ei aș vrea să evidențiez 
în mod deosebit pe Ion Havrî- 
neanu, Ilie Munteanu, Elena 
Fuciuc și alții, C.T.C. pune 
întotdeauna ștampila cu in
scripția „calitatea întîia".

utilaje. Se

produsele 
tineri și

Sistemul
hidrotehnic

Firiza
in funcțiune

Fiind așezat în unul din locu
rile pitorești din jurul orașului, 
sistemul hidrotehnic a și devenit 
unul din principalele puncte de 
atracție turistice. Băimărenii și 
turiști din alte localități ale ță
rii vin aici să admire splendida 
împletire a peisajului natural cu

»si

G. MITROI
'.•.■■sas«®»«.

(Agerpres)

Televiziune
VINERI 16 IULIE

SÎMBÂTA 17 IULIE

20,00 Săptămîna, 21,00 Avanpre
mieră. 21,10 Emisiune de artă plas
tică: Noi lucrări ale graficienilor 
noștri. 21,30 Pagini din' creația 
compozitorilor noștri, tn încheiere: 
Buletin de știri. Buletin meteoro-

19,00 Jurnalul televiziunii. 19,20 
Pentru copii și tineretul școlar: 
Fantezie și îndemînare. 19,50‘. Șah. ,

I äußerns «au
.l..,Atțs»ș55 tț c

ce! industrial. La o altitudine de 
peste 300 de metri au și apărut 
primele ambarcațiuni. De la Șan
tierul naval din Galați a sosit și 
un vaporaș cu cîteva zeci de 
locuri, prima ambarcațiune de 
acest fel din Maramureș.

Joi după-amiază aici, la cîțiva 
kilometri de orașul Baia Mare, 
în prezența a peste 5 000 de 
oameni a avut loc festivitatea în
cheierii întregului complex de 
lucrări, precum și inaugurarea a- 
cestui însemnat obiectiv cu care 
s-a îmbogățit harta industrială a 
Maramureșului. Datorită hărniciei 
cu care au lucrat, constructorii 
au reușit să realizeze înainte de 
termen majoritatea lucrărilor. 
Străpungerea tunelului de aduc- 
țiune, de exemplu, a fost făcută 
cu aproape 40 de zile mai de
vreme. Dintre constructori am 
întîlnit aici pe minerul Păscuță 
Iancu, pe comunistul Filip Che- 
șeli, șeful celei mai bune brigăzi 
de dulgheri, pe tinerii fruntași în 
producție Maria Chelbosu, Si- 
mion Luca, Vasile Dîngă și ne- 
numărați alți constructori care 
și-au legat numele de construc
țiile de la Bicaz, Pîngărați, Va
duri, Roznov, Zărnești etc.

Cei prezenți au trimis Comite
tului Central al Partidului Mun
citoresc Român, tovarășului Ni- 
colae Ceaușescu, o telegramă în 
care se spune printre altele: 
„Oamenii muncii din Baia Mare, 
români, maghiari și de alte 
naționalități își exprimă profunda 
lor recunoștință pentru grija deo
sebită ce o poartă dezvoltării 
orașului și regiunii Maramureș și 
se angajează să lupte cu forțe în
zecite pentru înfăptuirea istorice
lor hotărîri care vor fi adoptate 
de Congresul partidului.

Uzinele „Semănătoarea“ din Gapitală. Noile combine pentru re
coltat porumb, gata pentru a lua drtimul către beneficiari

Poto: AGERPRES

19,00 Jurnalul televiziunii. 19,20 
Pentru copii și tineretul școlar: 
„Cireșarii". 20,00 Tele-enciclopedie. 
21,00 Un rapsod popular: Mihai 
Lăcătuș din Cîmpulung Moldove
nesc. 21,25 ,,Cîntecul în imagini*, 
în încheiere: Buletin de știri. 
Sport. Buletin meteorologic.

!.
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LALEAUA NEAGRĂ —film pen

tru ecran panoramic rulează la Pa
tria (orele: 9; 11,30; 14; 16,30: 
19,00; 21,30). INTlLNIRE LA IS- 
CHIA — cinemascop: rulează Ia 
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). CIO- 
CIARA — rulează la: Carpați (o- 
rele: 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
UN LUCRU FĂCUT LA TIMP — ru
lează 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 Ia 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

MATOGR AF E
la Union (orele: 15,30; 18; 20,30; 
duminica ora 11. Program pentru 
copii — dimineață, UMBRELELE 
DIN CHERBOURG — după-amiaza 
Ia Doina (orele: 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30). LA PATRU PAȘI DE 
INFINIT —rulează la: Grădina 
Doina (ora 20,30). NUNTA CU PE-

R1PEȚII — rulează la Giulești 
rele: 16; PĂDUREA SPÎNZURAȚI- 
LOR — cinemascop (ambele serii)
— ora 18,15). ARENA CIRCULUI
— rulează la Cultural (orele: 16; 
18,15; 20,30). FIUL CĂPITANULUI 
BLOOD — cinemascop — rulează 
la înfrățirea între popoare (orele: 
10,30; 15,45; 20,15; GAUDEAMUS 
IGITUR — ora 18), Miorița (o- 
rele: 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45). CIND MARTIN AVEA 14 
ANI — rulează la Dacia (orele: 
9,15—21 în continuare). NEAMUL 
ȘOIMĂREȘTILOR — cinemascop 
(ambele serii) — rulează la Bu-

(o-

zești (orele: 15,15; 18,30),. Popular 
(orele: 10,30; 16,15; 19,30). 1A-
NOȘIK — cinemascop tambețe 
serii) — rulează la Cosmos (orele: 
16,15; 19,45), Crînqași (orele:
19.30) , BĂDĂRANII — r„.»,- 
zi la Bucegi (orele; 10; 12,15; 16;
18.30) .  ---------- •■■■ ...___ :
Unirea (orele: 1Ș, 18,15), Colenlin'a 
(orele: 15, 17; 19; 21). SĂRITURĂ 
In Întuneric — rulează ia Tâmis 
(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 P1INEA 
CALDĂ — rulează la Vitan (oțele: 
16; 18; 20). SCARAMOUCHE — 
cinemascop — rulează la 
(orele 10,30; 14; 16,30; 19; 
HOCHEIȘTII — cinemascop 
lează la Arta (orele: 16;
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). PRO- .. 
CESUL MAIMUȚELOR - rulează ■ 
la Cotroceni (orele 15,30; 18; 20,30).

BĂDĂRANII
16, 

rulea-

SPRE CULMI — rulează î,a

Muncă 
21,15). 
— ru- 
18,30).



d.e
hot are
Noi acțiuni ale patrioților 

sud-vietnamezi
încheierea Congresului 

mondial pentru pace
R. D. GERMANA : Construcții noi pe aleea Karl Marx din 

Berlin

încordare 
la Quito

• Urmările unui

„pronunciamento'*

• Cerința opoziției: 

revenirea la un regim 

constituțional

• Pierderi grele suferite de trupele americane 
și unitățile guvernului-marionetă • Substratul

„unei discreții"
SAIGON 15 (Agerpres). — 

în ultimele 24 de ore, între 
forțele Frontului național de 
eliberare din Vietnamul de 
sud și trupele guvernamentale 
și americane au avut loc 
lupte violente.

Folosind aruncătoare de mi
ne, partizanii sud-vietnamezi 
au distrus complet un post mi
litar situat la marginea satului 
Ki Au-Bang. După cum trans
mite corespondentul agenției 
A.P. pe cîmpul de luptă au ră
mas 40 de soldați inamici, 
printre care și doi americani, 
în apropiere, scrie aceeași a- 
genție, puteau fi văzute sche
letele a cinci transportoare 
blindate ale armatei guver
namentale.

La 56 km nord de Saigon, 
în așa-zisa zonă „D“, contro
lată de trupele Frontului na
țional de eliberare, un bata
lion al patrioților a atacat o 
tabără a trupelor marionetă.

Purtătorul de cuvînt al for
țelor armate americane în 
Vietnamul de sud a refuzat să 
facă cunoscute detaliile aces
tei lupte, declarînd numai că 
pierderile au fost „foarte 
mari“. în această tabără se 
află cartierul general al unui 
regiment din Saigon, două 
batalioane și o subunitate de 
tancuri și blindate. Tot aici se 
aflau nouă consilieri ameri
cani.

Agenția France Presse rea
mintește că în aceeași regiu
ne, la 8 iulie, trupele guver
namentale au pierdut 235 de 
oameni. Noua acțiune a parti
zanilor este calificată ca „cea

mai importantă de la ambus
cada din 8 iulie“.

Aviația americană intensi
fică bombardarea regiunilor 
eliberate ale Vietnamului de 
sud. Numai la 14 iulie, trans
mite agenția France Presse, 
avioanele americane au efec
tuat 180 de raiduri bombar- 
dînd și mitraliind puncte în
tărite ale partizanilor în pro
vincia Quang-Ngai. în noap
tea de 14 spre 15 iulie, infan
teria marină a S.U.A. a ata
cat pozițiile întărite ale parti
zanilor aflate la 12 mile nord

de Da Nang, atacul însă a fost 
respins.

Autoritățile americane ți 
sud-vietnameze au interzis, cu 
începere de la 15 iulie, publi
carea de cifre și date exacte 
cu privire la pierderile sufe
rite de trupele guvernamen
tale și americane și cu privire 
la mișcările de trupe din Viet
namul de sud. Cu începere de 
joi, pierderile vor fi comu
nicate — atît corespondenți
lor cît și în cadrul conferin
țelor de presă — fără cifre, 
ci numai cu calificativul de 
„ușoare, moderate sau grele“.

HELSINKI. — Joi seară au luat 
rfîrșit la Helsinki lucrările Con
gresului Mondial pentru pace, 
independență națională fi dezar
mare generală.

Reprezentanții Mișcării pen
tru pace din R. P. Română au 
participat activ la lucrările 
Congresului, luînd atitudine îm
potriva agresiunii din Vietnam, 
pronunțînau-se în favoarea inter
zicerii armelor nucleare fi a cre
ării de zone denuclearizate, pen
tru apărarea independenței na
ționale și lichidarea coloniali - 
mului, pentru promovarea păcii 
în lume.

In ultima zi a congresului, 
președinții celor șapte comisii de 
lucru au prezentat în plenare co
municările respectivelor comisii. 
Ele cuprind o serie de constatări 
și recomandări privind cîteva din 
cele mai arzătoare probleme ale 
vieții politice internaționale, cum

sint: curmarea agresiunii îm
potriva poporului vietnamez, e- 
liberarea popoarelor aflate încă 
sub jugul colonial și apărarea 
suveranității lor, interzicerea ar
melor nucleare și crearea de zo
ne denuclearizate, lichidarea ră
mășițelor celui de-al II-lea răz
boi mondial, consolidarea suve
ranității economice a națiunilor, 
consecințele sociale și economi
ce ale cursei înarmărilor, crea
rea —- prin intermediul culturii 
și educației — a unei atmosfere 
favorabile păcii. Aceste comuni
cări au fost înregistrate ca do
cumente oficiale ale Congresu
lui.

Problema principală care a 
stat în atenția Congresului a fost 
sprijinirea luptei eroice a poporu
lui vietnamez împotriva agresiu
nii americane. In această pro
blemă a fost adoptată și o re
zoluție specială a Congresului, al 
cărei text a fost citit — în ședin
ța de închidere a lucrărilor — 
de cunoscutul scriitor și filozof 
francez Jean Paul Sartre.

Demisia premierului grec
ATENA 15 — Coresponden

tul Agerpres, C. Alexandroaie, 
transmite : Premierul Papandreu 
a anunțat că va prezenta vi
neri demisia guvernului său. 
Declarația a fost făcută după 
ce regele Greciei a refuzat să 
semneze decretul prezentat de 
Papandreu cu privire la desti
tuirea din guvern a ministrului 
apărării, Garufalias. Imediat 
după aceasta, fără a mai aș
tepta demisia premierului, re
gele a convocat la palat pe 
președintele Parlamentului, 
Athanasiadis Novas, căruia i-a 
cerut să formeze noul guvern.

Se relatează că J. Toubas, 
deputat din partea Partidului

U.R.S.S. Regizorul ion Popescu-Gopo. care participă ia cei de-al IV-lea Festival interna
țional ai filmului de la Moscova, întrefinîndu-se cu doi cineaști sovietici

iața politică din mica republică africană 
Dahomey (situată intre Togo și Nigeria, 
suprafața 115 000 km- și două milioane 
de locuitori) cunoaște o încordare neo
bișnuită. Situația economică și financia
ră a țării, deosebit de grea după decenii 
de dominație colonialistă și după anii 
guvernării fostului președinte Maga, a 
impus actualului guvern să adopte mă

suri de austeritate. La sărbătorirea a patru ani de 
la proclamarea independenței, președintele Apithy 
a declarat: „Am moștenit de la colonialiști o eco
nomie dezorganizată și de aceea trecem în prezent

p

Sesiunea Consiliului
Economic și Social O.N. U.

Uniunea de centru, care a tre
buit să demisioneze anul tre
cut din postul de ministru de 
interne, a fost numit din nou 
titularul acestui minister. Con
comitent, Stavros Costopoulos, 
ministrul de externe în cabine
tul demisionat, a fost numit 
ministru al apărării și ministru 
ad-interim la externe.

Demisia primului ministru 
Papandreu, a suscitat o vie e- 
moție în capitala Greciei. Ime
diat după aflarea știrii, grupuri 
de manifestanți au parcurs stră
zile capitalei strigînd lozinci 
ca: „Trăiască Papandreu“, „Să 
fie epurată armata“, „Democra
ție, democrație“. Pentru prima 
dată de la venirea la putere a 
actualului guvern al Uniunii de 
centru împotriva demonstran
ților s-a folosit forța. Cîteva 
persoane au fost arestate.

GENEVA 15.— Corespon
dentul Agerpres, Horia Liman, 
transmite: Comitetul Econo
mic al Consiliului Economic și 
Social O.N.U. a încheiat dezba
terile asupra raportului cu pri
vire la problemele reformei a- 
grare. Delegațiile României, 
Indiei și Perului au prezentat 
un proiect de rezoluție comun 
care după dezbateri a fost a- 
doptat în unanimitate. Rezo
luția subliniază. că reforma a- 
grară constituie un factor e- 
sențial și indispensabil al dez
voltării economice și sociale. 
Pentru soluționarea satisfăcă-

toare a problemelor reformei 
agrare un interes de prim-or- 
din prezintă schimbul de ex
periență, împărtășirea expe
rienței acumulate de unele 
țări și de instituțiile speciali
zate ale O.N.U. Referindu-se 
la Conferința mondială asupra 
reformei agrare, convocată 
pentru anul 1966, proiectul de 
rezoluție invită guvernele să 
contribuie la succesul acestei 
importante manifestări, pregă
tind rapoarte despre expe
riența lor și trimițînd la con
ferință reprezentanții și tehni
cienii cei mai calificați.

Seminarul
de la Dubrovnik

BELGRAD 15 (Agerpres). — 
în localitatea Dubrovnik din 
Iugoslavia, se desfășoară lu
crările celui de-al X-lea semi
nar științific internațional 
„Universitatea astăzi“ la care 
participă aproximativ 200 de 
reprezentanți din peste 30 de 
țări. Din Republica Populară 
Română participă o delegație 
a U.A.S.R. condusă de iancu 
Simion, membru al Comitetu
lui Executiv al U.A.S.R.

I
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prin serioase greutăți interne“.
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Cercurile ultrareacționare, alcătuite din adepți ai fostului pre
ședinte Maga, au pus la cale acțiuni antiguvernamentale. Organi
zația „Uniunea sarcinilor naționale“ a desfășurat o activitate com
plotistă, ceea ce a determinat autoritățile să o interzică. Ulterior, 
a fost creat un comitet al „celor 104“, al cărui lider era Celestin 
Daga, fost prefect în timpul regimului trecut, care a pus în cir
culație un manifest conținînd incitări pentru readucerea lui Maga 
la putere. Au fost arestați Valentin Gibodet-Aplogane, fost pre
ședinte al Curții Supreme, Rene Aho, fost deputat și alții.

Paralel cu măsurile de curmare a activității complotiste, gu
vernul a anunțat că intenționează să-și intensifice eforturile în 
direcția dezvoltării economiei. Ca un simbol al politicii de auste
ritate, la Cotonou, capitala țării, palatul construit de fostul pre
ședinte Maga, de un lux extravagant, nu este folosit nici de 
președintele republicii, nici de șeful guvernului... Se afirmă că 
Maga a lăsat, după înlăturarea de la putere, datorii personale 
care depășesc cheltuielile bugetare ale statului pe un an întreg.

Șeful guvernu
lui, Ahomadege- 
be, a propus în 
parlament ca 
„măsuri de aus
teritate bugeta
ră“ sporirea im
pozitelor și mic
șorarea salariilor 
plătite de stat. 
„Sîntem în per
manență la che
remul străinătă
ții, sîntem ame- 

exclamat Ahomade-

Dificultățile
A

Dahomeyului
nințați cu falimentul în orice moment“... a 
gebe, ca argument pentru a determina pe parlamentari să accep
te cererile guvernului. într-adevăr, cu toate că Franța a acordat 
guvernului dahomeyan o subvenție de 750 milioane de franci 
C.F.A., pentru anul financiar în curs se prevede un deficit buge
tar de 1750 000 000 de franci C.F.A.

Dar, felul în care înțeleg autoritățile să caute soluții pentru 
curmarea dificultăților a trezit nemulțumire în țară. încercarea 
de a rezolva criza financiară pe seama salariaților de stat a de
terminat declanșarea unei greve generale de 48 de ore. Liderii 
sindicali au precizat că sindicatele sînt dispuse să sprijine guver
nul pentru soluționarea greutăților prin care trece țara, dar hotă- 
rîrea privind reducerea salariilor a fost adoptată unilateral, fără 
consultarea sindicatelor și au cerut ca austeritatea să fie aplicată, 
în primul rînd, asupra veniturilor celor bogați. Autoritățile au 
lansat un avertisment împotriva celor ce vor participa la grevă, 
dar, cu toate acestea, muncitorii feroviari și portuari, precum și 
funcționarii unor instituții de stat au încetat lucrul. Atunci auto
ritățile au lansat ordinul de arestare a fruntașilor „Frontului co
mun de acțiune sindicală", care au organizat greva. Trei lideri 
sindicali, Amlon, deputat și secretai- general al Uniunii Generale 
a Muncitorilor din Dahomey (U.G.T.D.), Bemard Pogmon și Leo- 
nard Maboudou au fost arestați. „Noi sîntem dispuși să facem 
sacrificii, au declarat liderii sindicali, dar vrem să ni se spună 
în ce scop și cît timp trebuie să dureze. Or, la aceste întrebări, 
sindicatele nu au primit răspunsuri satisfăcătoare...

Faptul că după ce a căutat să-și consolideze situația lovind în 
elementele ultrareacționare, guvernul dahomeyan a trecut la re
primarea greviștilor, duce inevitabil la slăbirea poziției sale față 
de extrema dreaptă.

Z. F.

ariainentul de la Seul, obișnuită scenă a 
scandalurilor politice, a oferit un spec
tacol ieșit din comun. Deputății opozi
ției, dovedind o neașteptată condiție fi
zică, au asaltat tribuna adunării. Preșe
dintele s-a trezit deposedat de fotoliul 
lui și de clasicul clopoțel. Dezbaterile 
s-au întrerupt într-un vacarm inimagi
nabil. Partizanii guvernului, după uimi

rea din primele momente, au trecut la contra
ofensivă. Parlamentul a devenit un ring de box din 
care lipsea arbitrul, iar sc urgerea reprizelor nu era 
cronometrată.

Incidentele s-au produs atunci cînd guvernul sud- 
coreean a încercat să obțină ratificarea tratatului 
ce consacra „normalizarea" relațiilor cu Japonia. 
La Tokio, tratatul a stîrnit aceeași ostilitate. Lun
gile coloane de demonstranți de pe străzile capi
talei japoneze au relevat un protest de unasă îm
potriva unei înțelegeri 
implicații.

considerată a avea grave

• Ring de box în... parlament • Trei miliarde și jumătate

de dolari irosiți • Mobilurile unui tratat

Săptămînalul „Jeune Afri- 
que" a publicat un articol în 
care relevă mobilurile acestui 
tratat pentru încheierea căruia 
Washingtonul a depus neobo
site strădanii și pentru elabo
rarea căruia au fost necesari 
pesțe 13 ani. După părerea" ob
servatorilor, reînnodarea rela
țiilor dintre Tokio și Seul este 
apreciată drept o premiză a în
jghebării unei alianțe militare 
completată cu Filipinele și Tai- 
vanul. Noua grupare ar trebui 
să fie o ultimă verigă în lanțul 
de pacte occidentale —N.A.T.O, 
C.E.N.T.O. și S.E.A.T.O. Pro
iectatul tratat al Asiei de nord
est ar fi, deci, o anexă a alian
țelor existente sub egida S.U.A.

Dar implicațiile nu sînt doar 
de ordin militar. Coreea de sud, 
cu economia ei falimentară și 
cu numeroasa armată, repre
zintă o povară pentru bugetul 
american. 3,5 miliarde de dolari 
au fost cheltuiți de S.U.A. în

Coreea de sud și rezultatele se 
cunosc : instabilitate politică și 
economică, un. haos evident în 
ciuda unui aparat de repre

două părți ale Coreei și ar în- 
tîrzia reunificarea".

Marele capital japonez, al că
rui teren de acțiune s-a limitat 
considerabil în perioada post
belică, pare dispus să se anga
jeze într-o operațiune cu un 
obiectiv nedeclarat: cucerirea 
pieței sud-coreene. „Jeune Afri- 
que" scria despre nostalgia tre
cutului „nostalgie cu atît mai 
puternică cu cît resursele natu
rale ale Japoniei sînt nule și 
cu cît industria sa nu funcțio
nează decît datorită importului 
de materii prime". Cele 500 
milioane dolari oferite ca îm
prumut Seulului urmăresc nu

Scandal la
siune care, deocamdată, func
ționează prompt. „Jeune Afri- 
que" opiniază că „Statele Unite 
au intenția să treacă asupra 
Japoniei o parte din sarcinile 
pe care le suportau singure 
pînă în prezent". Obiectivul nu 
este doar de natură economică. 
Săptămînalul tunisian consideră 
că „în felul acesta, Coreea de 
sud ar fi foarte bine izolată de 
Coreea de nord și ar fi orienta
tă spre un alt centru de atrac
ție — Japonia, ceea ce ar 
adinei prăpastia dintre cele

atît redresarea economiei în 
dezagregarea Coreei de sud, ci 
o largă penetrație a companii
lor japoneze, acapararea unor 
poziții —• cheie.

Generalii care guvernează la 
Seul privesc problema prin 
prizma intereselor lor. Pentru 
ei esențial este să se mențină 
la putere. De aceea, au sacrifi
cat și sacrifică independența 
națională, interesele poporului. 
Diriguitorii sud-coreeni speră 
că afluxul capitalului japonez 
va aduce o înviorare economiei 
sud-coreene, indiferent de con

secințele sale imediate și de 
perspectivă. „înstrăinarea pe 
care această pătrundere o adu
ce după sine nu stînjenește de
loc echipa de militari la putere 
în Seul — scrie „Jeune Afri- 
que". Aceștia se vor împărți de 
azi înainte între Japonia șl 
Statele Unite".

Atitudinea liderilor sud-co
reeni a dezlănțuit o furtună de 
proteste al cărei ecou s-a re
simțit și in scandalul parlamen
tar de miercuri. Activitatea 
Adunării Naționale a Coreei de 
sud este practic paralizată. Co
respondentul agenției „Asso- 
ciated Press" punea atitudinea

Seul
opoziției în legătură directă cu 
starea de spirit a opiniei pu
blice sud-coreene care se teme 
de o reeditare, voalată desigur, 
a dominației japoneze.

Agitația care a trecut din
colo de zidurile parlamentului 
a obligat oficialitățile la ur
gente consultări. Pak Cijan Hi 
a adunat la reședința sa toate 
somitățile juntei, cu și fără ga
loane. N-a lipsit nici faimosul 
Kim Chong Pil, fostul șef al 
poliției secrete, ajuns într-o 
dizgrație înscenată. Experiența 
lui Kim Chong Pil (socotit

mulți ani omul nr. 2 de la 
Seul) se dovedea indispensabi
lă, el este doar cel care a purtat, 
în momentele de dificultate ne
gocierile de la Tokio. Reuniu
nea s-a desfășurat cu ușile în
chise. Un purtător de cuvînt 
oficial s-a mulțumit să repete 
plictisit o frază în sensul că 
„nu a intervenit nici o schim
bare" în decizia guvernamen
tală de a obține ratificarea tra
tatului în actuala sesiune. Me
canismul parlamentar îi asigură 
lui Pak Cijan Hi garanția reu
șitei. Un vot aprobator pare 
cert în condițiile în care pe 
băncile, parlamentului se găsesc 
cu deosebire „aleșii" generali
lor de la putere. Opoziția se 
arată însă decisă să uzeze de 
mijloacele care îi stau la înde- 
mînă spre a întîrzia ratificarea 
acestui tratat respins categoric 
de opinia publică sud-coreeană. 
Deputății opoziției ar intenționa 
să boicoteze, dezbaterile pre
liminare din comitetul parla
mentar pentru afaceri externe.

în anturajul lui Pak Cijan Hi 
temerile nu s-au risipit. Expe
riențe destul de proaspete ins
piră suficientă îngrijorare ge- 
neralilot-miniștri. întemeiată 
neliniște, deoarece un vot 
smuls unui parlament docil nu 
angajează un popor a cărui a- 
titudine reprobatoare s-a expri
mat cu claritate.

EUGENIU OBREA
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„Mariner*4“ transmite...
Joi, la orele 0,1 

G.M.T., nava cosmi
cii „Mariner-4“ a a- 
tins în drumul său 
punctul cel mai apro
piat de Marte, adică 
circa 9 050 de kilo
metri, și aparatele a- 
flate la bord au în
ceput înregistrarea 
primelor imagini ale 
suprafeței planetei. 
După ore de incerti
tudine în ce privește 
numărul și calitatea 
fotografiilor, în cursul 
după-amiezai, specia
liștii au anunțat re- 
cepționarea primelor 
elemente din prima 
imagine a „planetei 
roșii“ transmisă de 
instalațiile navei. Pen
tru transmiterea unei

singure imagini sînt 
necesare peste opt 
ore, așa că reușita 
deplină a experienței 
va fi cunoscută mai 
tîrziu. Potrivit progra
mului, urmează să fie 
transmise 21 de ima
gini. Specialiștii de la 
Administrația națio
nală pentru proble
mele aeronauticii și 
cercetarea spațiului 
cosmic (N.A.S.A.) au 
declarat că nu pot 
face încă nici o apre
ciere asupra calității 
imaginii.

Pe .de altă parte, 
William Pickering, di
rectorul laboratorului 
din Pasadena al 
N.A.S.A., a declarat 
că indicațiile științifi-

ce transmise de „Ma- 
riner-4" după ce a 
trecut de punctul cel 
mai apropiat de Mar
te, permit să se tra
gă concluzia că pla
neta nu are tâmp 
magnetic, sau că aces
ta este foarte slab și 
în mod practic negli
jabil. Se constată, de 
asemenea, absența u- 
nor centuri de radia
ții de felul „centuri
lor Van Allen“ care 
înconjoară Pămîntul. 
Totodată, agențiile de 
presă menționează .că 
în ciuda distanței e- 
norme dintre Pămînt | 
și nava cosmică, legă
tura prin radio a fost 
menținută în perma
nență. ANGLIA. Aspect de la o detnon strație împotriva apartheidului, deslășurată recent la Londra

n urmă ca 
doi ani, mai 
precis la 12 
iulie 1963, 
in una din 
micile ref - 
bilei lati) 
americane «Zs
consemna un 

nou „pronunciamento". 
Carele blindate, sol- 
dații cu căștile de o- 
țel care-și tăcuseră a- 
parlția in fața pala
tului prezidențial al 
lui Arosemena marcau 
siirșitul unei scurte 
perioade de „acalmie'’ 
in Ecuador. Instaura
rea juntei militare, in 
urma loviturii de stat, 
a însemnat venirea Ia 
putere a unui regim 
militar, care chiar in 
ziua preluării condu
cerii, a decretat legea 
marțială. Ce au însem
nat pentru Ecuador cel 
doi ani de guvernare 
a juntei nu este greu 
de închipuit. întemni
țarea unor cunoscuți 
lideri progresiști, in
terzicerea publicațiilor 
care relatau in coloa
nele ior metodele te
roriste ale guvernan
ților, situația dezas
truoasă a economiei
ecuadoriene sint doar 
cîteva capitole din bi
lanțul juntei.

Nemulțumirile produse ca 
urmare a măsurilor represi
ve luate de junta militară, 
în fruntea căreia se află ami
ralul Jijon, au dus la inten
sificarea mișcării de opoziție.

Partidele politice de opozi
ție s-au grupat, cerînd în pri
mul rînd, revenirea la re
gimul constituțional. Aceasta 
ar însemna organizarea unor 
alegeri generale în baza con
stituției în vigoare pînă la 
ultima lovitură de stat (ale
geri prin care să fie desemnat 
parlamentul și apoi să se for
meze un guvern constituit din 
civili). în urmă cu cîteva zile, 
partidele politice ecuadoriene 
au prezentat în comun amira
lului Jijon cererea de a se 
stabili data la care guvernul 
își încetează existența și la 
care va fi instalat un guvern 
constituțional. Cum era de 
așteptat, junta a respins a- 
ceastă cerere, anunțînd, tot
odată, hotărîrea de a continua 
să rămînă la putere pentru o 
perioadă de încă... 15 luni. 
Respingerea ideii revenirii la 
sistemul parlamentar — făcu
tă publică — a declanșat în 
întreaga țară un nou val de 
demonstrații. La Quito, mulți
mile au invadat străzile în 
ciuda interdicțiilor. Poliția și 
armata au reușit cu greu să 
împrăștie demonstrații care a- 
păreau cînd într-un cartier, 
cînd în altul al capitalei. Zia
rul „EL TEMPO“ aprecia că 
la manifestații au participat 
peste 20 000 de oameni. La 
Guayaquil principalul port al 
țării (al doilea oraș ca mări
me), manifestațiile antiguver
namentale au luat proporții 
îngrijorătoare pentru autori
tăți. Autoritățile au decretat 
starea de asediu și au interzis 
circulația. Arestările care au 
fost operate la începutul săp
tămâni au încordat și mai 
mult situația.

Ultimele știri anunță că mi
litari pătrunzînd în localul 
universității au scos cu forța 
pe decanul facultății de eco
nomie și pe 15 studenți, 
printre care și pe liderul or
ganizației studențești. Pri
mele evaluări arată că tulbu
rările din Guayaquil din ulti
mele zile s-au soldat cu mai 
mulți morți și zeci de răniți. 
Guvernatorul orașului a aver
tizat că în cazul în care de
monstrațiile nu vor sista, le
gea marțială va fi aplicată cu 
o „severitate implacabilă“.

Intensificarea acțiunilor an
tiguvernamentale din Ecuador 
demonstrează că junta, cu 
toate măsurile represive pe 
care le adoptă, nu poate pune 
capăt mișcării politice largi 
care cere revenirea la o viață 
politică normală.

IOAN TIMOFTE
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