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DE AFIRMARE A TINERETULUI
____________ Ing. MIRCEA POPESCU ___________

adjunct al ministrului industriei metalurgice

cum, cînd ne mai despart doar două zile pînă la 
Congresul partidului, este momentul să spunem că 
siderurgiștii patriei noastre și-au respectat anga
jamentele luate. La laminate finite și la țevi din 
oțel, nivelele prevăzute în Directivele celui de-al 
III-lea Congres al partidului au fost atinse și de
pășite încă din anul 1964, iar la fontă și oțel,

realizările obținute pe semestrul I al anului în curs, întrec ci
frele ce revin semestrial din nivelele anuale prevăzute. Side
rurgiștii raportează astăzi cu satisfacție că în cinstea Congre
sului partidului realizările obținute peste plan se cifrează la 
peste 50 000 tone fontă, peste 37 000 tone oțel, peste 23 000 
tone laminate finite pline, și peste 7 000 tone țevi.

Bilanțul de azi concentrează în el o muncă făcută cu dă
ruire, un răspuns dat cu căldură chemărilor partidului de a da 
patriei mai multă fontă, mai mult oțel, mai multe laminate ; în
seamnă energii dăruite cu pasiune; este un bilanț care poartă 
în el un nou început spre cuceriri și mai mari. Și mai înseamnă 
o strălucită continuare a justeței politicii partidului nostru, a 
caracterului său profund realist, științific, de continuă indus
trializare socialistă a țării.

Industria siderurgică s-a bucurat și se bucură de o atenție 
și un sprijin deosebit din partea partidului, a statului nostru 
ceea ce a creat condiții pentru asigurarea metalului în pro
porții sporite atît sectorului construcțiilor de mașini, cît și

celorlalte ramuri industriale. In anii șesenalului, industria si
derurgică din țara noastră a cunoscut o linie ascendentă de 
dezvoltare, depășind prevederile Directivelor Congresului al 
III-lea al P.M.R. în ceea ce privește volumul și dinamica pro
ducției. Producția globală, siderurgică în anul 1965 va fi de 
peste două ori mai mare decît cea din 1959, înregistrînd un 
ritm mediu de creștere în această perioadă de 14 la sută, 
față de 13 la sută prevăzut de Directive pentru producția 
mijloacelor de producție.

Creșterile de producție au fost obținute atît prin darea în 
exploatare a unor importante capacități noi, cît și prin ridi
carea productivității principalelor agregate siderurgice exis
tente.

Printre obiectivele realizate în această perioadă și care au 
contribuit în cea mai mare măsură la atingerea și depășirea 
nivelelor de producție prevăzute în Directive, se numără re
construcția secției de furnale de la Combinatul siderurgic Re
șița, cu două furnale de cîte 700 mc volum util, furnalul de 
1 000 mc de la C.S. Hunedoara, noile fabrici de aglomerare a 
minereurilor de la C.S. Reșița și C.S. Hunedoara, dezvoltarea 
oțelăriei noi de la C.S. Hunedoara, care a fost dotată în acest 
interval cu cuptoare Martin de mare capacitate (de cîte 400 t), 
complexul de laminoare continui de la Peștiș-Hunedoara, dez-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Anul XXI, Seria II. Nr. 5029 4 PAGINI — 25 BANI Sîmbătă 17 iulie 1965

Instalații de
Dirijarea circulației trenurilor 

in stațiile C.F.R. Petroșeni, Fetești 
și Cernavodă și pe o distanță de 
aproximativ 20 km de acestea a 
fost încredințată instalațiilor de 
telecomandă.

Întreaga activitate —■ primirea, 
expedierea, formarea și desface
rea garniturilor este comandată 
de la un pupitru prevăzut cu 
schemă luminoasă. Manevrarea a 
zeci de macazuri și a semnalelor 
se realizează prin simpla apăsare

telecomandă
a unor butoane de la pupitru, 
după care — dacă sînt îndepli
nite condițiile de perfectă sigu
ranță a circulației trenurilor — se 
aprinde o bandă luminoasă albă 
care indică parcursul.

Scurtarea duratei de staționare 
a vagoanelor și creșterea capaci
tății de transport pe secțiunile 
respective sînt doar cîteva din a- 
vantajele telecomande: care anul 
acesta va fi introdusă și în alte 
noduri feroviare cu trafic intens.

IN CINSTEA CONGRESULUI PARTIDULUI

raport de Întrecere
AU TERMINAT 
RECOLTATUL
RAIOANELE :

• Băilești • Corabia • Calafat • Caracal
• Făurei și Brăila

Aspect parțial din secția textilă — atelierul de cablare — a Fabricii de rețea super-supercord din Brăila Foto: AGERPRES

(De la corespondentul nostru). 
Sporindu-și eforturile în întrece
rea socialistă, muncitorii, tehni
cienii și inginerii din regiune au 
reușit să depășească angajamen
tele luate în cinstea Congresului 
partidului la producția globală cu 
15 464 000 lei, la producția marfă 
cu 8 032 000 lei, iar la indicele de 
productivitate cu 0,6 la sută.

In fruntea întrecerii socialiste 
s-au situat colectivele Fabricii de 
rulmenți din Bîrlad, Fabrica de 
antibiotice din Iași, Uzinei meta
lurgice din Iași, Atelierului 
R.M.R. Pașcani.

Veștile sosite la redacție a- 
nunță că aproape in toate re
giunile țării se desfășoară in
tens secerișul. Organizind bine 
munca, antrenind la lucru toate 
forțele de care dispun, folosind 
Ia Întreaga capacitate combine
le, tractoarele și celelalte ma
șini agricole, numeroase unități 
agricole socialiste au încheiat 
recoltatul. Pe primul loc se si
tuează cele din sudul țării, din 
regiunile mari cultivatoare de 
griu. Din situațiile operative ale 
consiliilor agricole regionale re
zultă :

• In regiunea Galați recolta 
a fost strînsă de pe aproximativ 
83 la sută din suprafață ; în 
raioanele Făurei și Brăila seceri
șul a fost încheiat și se apropie 
de sfîrșit în raioanele Galați și 
Tecuci.

• Patru raioane din regiunea 
Oltenia — Băilești, Corabia, Ca
lafat și Caracal — au terminat 
de asemenea, secerișul ; se strìn
ge recolta de pe ultimele supra
fețe în raionul Vînju Mare. (In 
această regiune ritmul de lucru a 

crescut simțitor și în raioanele 
de nord, datorită mai bunei or
ganizări a muncii și redistribuirii 
combinelor din unități care au 
terminat secerișul. în întreaga re
giune recolta a fost strînsă de pe 
aproape 78 la sută din supra
față).

• în regiunea București, unde 
griul a fost strîns de pe aproxi

mativ 70 la sută din suprafață, 
in cinci raioane : Zimnicca, Dră- 
gănești-Vlașca, Alexandria, Giur
giu și Urziceni, se recoltează a- 
cum griul de pe ultimele supra
fețe ; 23 de cooperative agricole 
de producție din regiune au în
cheiat această lucrare.

Pentru ca ritmul de recoltare 
să se mențină în continuu ridi
cat, în toate regiunile țării s-au 
luat măsuri de grupare a combi
nelor pe solele în care griul a 
ajuns la maturitate deplină. Pe 
lingă combine, trebuie folosite 
din plin și celelalte mijloace — 
coase, seceri — îndeosebi pe par
celele unde griul a fost culcat 
de vînt și ploi.

FABRICA DE SÜPER- 
SUPERCORD PRODUCE
Cetatea chimiei de la 

Chișcani-Brăila, adevărată plat
formă industrială a țării, și-a 
înbogățit peisajul cu încă un 
nou obiectiv industrial: Fabri
ca de super-supercord. Acum, 
în preajma celui de-al IV-lea 
Congres al partidului, colectivul 
Combinatului de fibre artificia
le de la Brăila a semnat actul 
de naștere a primului produs 
românesc de rețele cu înaltă 
rezistență — super-supercordul. 
Așa dar, după celuloză și hîr- 
tie, după celofan și celofibră, 
aici se va produce și super- 
supercord. Primele tone ale 
noului produs au și luat dru
mul fabricilor de anvelope.

Urmărim însoțiți de tovarășii 
din conducerea fabricii meta
morfoza stufului în acest im
portant obiectiv al cărui proces 
tehnologic complex și continuu 
este automatizat.

Tehnologia de fabricație și 
utilajele fabricii de super-su
percord au fost livrate de fir
ma italiană „Chatillon".

Ca materie primă se utilizea
ză celuloză de rășinoase cu 
caracteristici calitativ deosebite 
din care se obține o vîscoză cu 
însușiri menite să confere pro
dusului finit parametrii cores
punzători efortului la care este 
supus în rulajul anvelopelor.

Transformarea celulozei în 
super-supercord începe în ma
șinile de filat, unde vîscoza 
este „toarsă", obținîndu-se un 
fir lung și rezistent, care este 
supus unor tratamente chimice 
și fizice și apoi răsucit auto
mat. Urmează apoi fazele de 
cablare, urzit și în final țesutul

rețelelor de cord. Puritatea pro
dusului și rezistența utilajelor 
la coroziune este asigurată prin 
căptușirea cu ebonită a unor 
instalații tehnologice.

•— Aproape toți acești tineri 
operatori chimiști, pe care îi 
întîlnim de-a lungul procesului 
de fabricație — ne spune to
varășul Stelian Dumitrescu, in
ginerul șef al combinatului •— 
au făcut cunoștință și au învă
țat metamorfoza celulozei aci 
la Brăila la grupul școlar pe- 
trol-chimie. Practica au făcut-o 
la Săvinești și în alte unități 
chimice similare fapt care le-a 
dat posibilitate să acumuleze o 
bogată experiență, ca acum la 
intrarea în funcțiune a fabricii 
să stăpînească bine meseria. 
O parte din ingineri, maiștri și 
operatori chimiști s-au specia
lizat în străinătate. Examenul 
de fapt l-au dat o dată cu pro
bele tehnologice care au de
curs normal.

Fabrica — ne relatează to
varășul inginer șef — va pro
duce anual — la atingerea pa
rametrilor din proiect — 10 000 
tone supercord, iar produsul va 
fi folosit la producerea pînze- 
lor de anvelope, necesare pen
tru o serie întreagă de mașini. 
Ca produs secundar se obține 
sulfatul de sodiu anhidru, pro
dus chimic cu largi domenii de 
utilizare.

Așadar, celulozei i-a fost 
descoperită o nouă valoare 
prin obținerea noului produs 
super-supercordul.

T. OANCEA

Primirea de către tovarășul - 
Nicolae Ceausescu a ambasadorului 

Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia

Vineri, 16 iulie 1965, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, prim- 
secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Român, a primit în audiență 
de prezentare pe Iakșa Petrici,

ambasador extraordinar și ple- I 
nipotențiar al Republicii So- ' 
cialiste Federative Iugoslavia 
la București.

Cu acest prilej a avut loc o 
discuție prietenească.

•CLUJ • PLOIEȘTI
■>

(De la corespondentul nostru).

Celui de-al IV-lea Congres al partidului, între
prinderile industriale din regiunea Cluj i-au de
dicat noi succese obținute în realizarea și depă
șirea angajamentelor luate. Avîntul deosebit al 
întrecerii socialiste adaugă zilnic în grafice noi 
realizări. La producția globală, angajamentul de 
54 294 000 lei a fost depășit cu peste 22 500 000 
lei. La producția marfă depășirea angajamentului 
se cifrează la peste 30 milioane lei. întreprinde
rile din regiune au livrat peste plan importante 
cantități de produse : 822 tone oțel, 19 600 pe
rechi încălțăminte, 905 tone laminate, 1 269 tone 
sodă calcinată și caustică, 5 549 tone ciment etc. 
în primul semestru al anului producția a crescut 
cu 13 la sută față de aceeași perioadă a anului 
trecut. 75 la sută din sporul de producție s-a 
ob(inut pe seama creșterii productivității muncii 
care a sporit cu 2 la sută față de indicele pla
nificat.

• în cinstea celui de-al 
IV-lea Congres al partidului 
colectivele întreprinderilor din 
regiunea Bacău au dat peste 
planul primului semestru pro
duse a căror valoare depășește 
70 000 000 de lei.

Au fost produse peste preve
deri 12 400 tone ciment, 2 100

Realizările cu care oamenii muncii ăin in
dustria regiunii Ploiești întîmpină Congresul 
partidului sînt concretizate în livrarea către 
beneficiari, peste angajamentul reînnoit, a 
4 000 tone de lignit, 5 000 tone de uleiuri mi
nerale, 200 tone de îngrășăminte fosfatice, 
1900 tone de ciment, însemnate cantități de 
produse petroliere a căror valoare atinge 
suma de 44 milioane lei. In același timp, au 
fost date'■ în folosință oamenilor muncii 980 
de apartamente, din care circa 300 înainte de 
termenul stabilit. Productivitatea muncii, pe 
seama căreia a fost realizat mai mult de 86 
la sută din sporul de producție, a crescut cu 
1,5 la sută, iar prin reducerea prețului de 
cost s-au obținut economii suplimentare în 
valoare de 52 800 000 lei — cu 2 645 000 lei 
mai mult decît angajamentul luat în cinstea 
Congresului.

tone îngrășăminte chimice, 1 250 
tone plăci fibrolemnoase, 322 
tone cauciuc sintetic, 3 600 
tone țevi, 11 000 mc cherestea 
etc.

Ca urmare a intrării în func
țiune a unor noi obiective in
dustriale precum și creșterii 
productivității muncii, produc-

(Agerpres)

ția globală industrială a regi
unii Bacău a fost în primul șe- 
mestru al acestui an cu peste 
17 Ia sută mai mare decît cea 
realizată în perioada corespun
zătoare a anului trecut.

(Agerpres)

Colectivele de oameni ai mun
cii din regiunea Suceava întîmpi
nă Congresul partidului cu im
portante cantități de minereuri, 
mobilă, plăci fibrolemnoase, che
restea, lemn de lucru, hîrtie, ce
luloză, confecții, încălțăminte, za
hăr și alte produse în valoare de 41 
milioane lei, realizate peste pre
vederile planului semestrial, eco
nomiile suplimentare la prețul de 
cost ridicîndu-se Ia aproape 10 
milioane lei .Prin darea în func
țiune a unor noi secții, valoarea 
producției globale a regiunii a 
crescut în acest an cu aproape 20 
la sută, față de primul semestru 
al anului trecut.

Și in nord, toate
combinele in lanuri!

I n re9iunea Crișa-
na vremea fiind j ceva mai răcoroasă

| Iffi® și mai umedă decit
in sudul țării, se-

I cerișul a Început
mai tirziu. tn ra

ioanele de șes (Criș, Salonta, 
Ineu) orzul se recoltează acum 
pe ultimele suprafețe ; de cile- 
va zile se seceră griul. In une
le unități această lucrare a fost

efectuată pe suprafețe întinse, 
tn cooperativa agricolă din co
muna Șimand, raionul Criș, 
munca este bine organizată. 
Ritmul de lucru este intens. 
Alături de mecanizatorii din 
brigada lui Francisc Adam, de 
la S.M.T. Sintana, lucrează și

N. BARBU

(Continuare în pag. a IlI-a)

I în frunte, comuniștii

! CONSTRUCTORII

j DE NA VE
! ALE CÎMPIILOR

de MIHAIL DAVÎDOGLU

C.T.2-R—-C.T.2-R, C.T.2-R
I Luați seama la misterioasele inițiale. Foarte 

curînd vor intra în viața cea de toate zilele.

ICînd însemnăm rîndurile de față, primii năș
eați sub abreviația C.T.2-R au și fost înscriși 
în cartea de stare civilă a țării și ritmul lor

Ide înscriere e mereu mai grăbit. Fiindcă pînă 
la toamnă C.T.2-R-H se vor număra la trei 
mii. Iar in anii ce vin... 1 Dar se cuvine mai

Iîntîi să știm de cine e vorba. Notăm din răs
punsurile fulger ale controlorilor de calitate 
de la „Semănătoarea“, la o recentă întîlnire

I„Cine știe C.T.2-R, răspunde“ :
—■ Combina de porumb C.T. 2-R este o ma- 

Ișină agricolă tractată, destinată recoltării me
canizate a porumbului. Remorcată de un trac
tor U 650, dintr-o singură trecere, recoltează 

Idouă rînduri de porumb.
Un răspuns laconic din care va trebui să se 

înțeleagă că susmenționata combină taie 
Itulpinele, detașează știuleții, transportîndu-i 

printr-un dispozitiv elevator în remorca ce se 
deplasează paralel cu combina, tocind totodată 

Itulpinele și frunzele după care le aruncă în 
remorca cuplată cu combina. Cum se vede, cu 
știuleții într-o remorcă, cocenii gata tocați

pentru siloz în altă remorcă, pe unde trece 
C.T. 2-R lasă cîmpul gol... Și pentru toate a- 
ceste operații, un singur om: mecanizatorul 
de pe tractor.

Și acum, pentru o clipă, să trecem la hala 
de montaj. Combina e la capătul fluxului. 
Sub chip de piese, disparate, a străbătut în
treaga uzină, sector cu sector și acuma, a- 
samblată, a primit o ultimă toaletă în corpul 
vopsitoriei. Și iat-o ajunsă la linia de rodaj, 
la proba cea mare. Acum se vor dovedi cele 
3 000 de repere ale combinei cum se angre
nează și se leagă ca un întreg. E o clipă, ca 
să spunem așa, solemnă. Stau alături lui Co- 
man Ilie, șeful de brigadă de la rodaj. E 
ceea ce se cheamă un bărbat frumos. La 30— 
33 ani. Altă dată l-aș fi întrebat despre viața 
lui, despre tovarășa de viață, despre copii. 
Dar acuma mi-i gîndul la combină, ca de 
altfel și lui. Atențiune ! Combina a fost cu
plată și adusă în condițiile pe care le va 
întîlni pe teren. S-o vedem cum se comportă. 
S-a pornit. I s-âud bătăile sacadate. Cel pu
țin așa reiese din expresia celor de față. Au 
luat seama cum bate și acum trec la alta.

(Continuare în pag. a Il-a)



PREFAȚĂ LA PRIMA ZI
DE ȘCOALĂ

• MIHAI ROMAN — re
dactor șef al Editurii didac
tice șl pedagogice:

„în ziua de 2 august va începe 
difuzarea manualelor școlare 
pentru elevii din clasele IX— 
XI. La această dată elevii vor 
putea găsi 113 titluri din ma
nualele școlare pentru anul 
1965—1966. Restul de 31 de ti
tluri vor apare în librării pînă 
la sfîrșitul lunii august. Pen
tru elevii din clasele I—VIII 
vor fi editate anul acesta ma
nuale școlare într-un tiraj de 
peste 22 milioane exemplare, 
care vor fl distribuite gratuit 
prin școli. în prezent 194 ti
tluri au și luat drumul școlilor. 
Restul de 101 titluri vor fi edi
tate și expediate către școli 
plnă la 31 august".

Gronica lui 15 septembrie — elnd amintirile din vacanță se 
vor contopi cu bucuria primei zile de școală, a revederii cu 
colegii, cu tovarășii Învățători și proiesori — o vom scrie la 
toamnă. In prezenta avancronică consemnăm numai pregăti
rile ce se fac in vederea acestui eveniment: editarea manuale
lor, aprovizionarea cu rechizite și uniforme, desfășurarea lu
crărilor pe șantierele construcțiilor școlare.

S-au luat toate măsurile ca aceste pregătiri să decurgă in 
cele mai bune condiții! Răspund: conducători ai unor direc
ții generale și direcții din Ministerul Industriei Petrolului 
și Chimiei, Ministerul Economiei Forestiere, Ministerul Co
merțului Interior, Ministerul tnvățămîntului...

• Manuale școlare intr-un tiraj de peste

oc- 
Di-

la toamnă, cînd elevii vor în
cepe lecțiile de desen tehnic, 
nu vor avea aceste rechizite 
de o calitate mai bună; ele 
vor putea fi găsite în librării 
abia către sfîrșitul lunii 
tombrie. Considerăm că
recția generală produse finite 
din lemn, din cadrul Ministe
rului Economiei Forestiere, 
trebuie să ia măsuri energice 
în vederea remedierii deficien
țelor semnalate la întrepride- 
rile „Republica“ din Sibiu și 
„Tehnolemn" din Timișoara ).

• ALEXANDRU GROSS- 
MAN — director general în 
Ministerul Comerțului In
terior :

„în toata localitățile au fost 
organizate — în cadrul unită
ților comerțului și cooperației 
de consum — raioane specia
lizate pentru desfacerea uni
formelor școlare; în orașele 
mari am organizat magazine 
specializate. în cadrul acestor 
raioane sau magazine speciali
zate, concomitent cu uniforme
le școlare, se vor desface și 
articole de lenjerie și încăl
țăminte pentru tineri de vîrstă 
școlară. Incepînd cu data de 2 
august va începe distribuirea 
uniformelor școlare. Mențio
năm însă că elevii care nu vor 
găsi în magazine uniforme pe 
mărimea lor vor putea face — 
prin unitățile comerțului — co
menzi individuale, acestea fiind 
confecționate în timp de o 
lună“.

22 milioane exemplare vor fi distribuite 
gratuit elevilor din clasele 1-ViSI

• Uniformele școlare au sosit in magazine
• Un lanț al... intirzierilor • 400 milioane

lei alocați de stat pentru construcții școlare,
reparații și aprovizionare cu mobilier

și aparate de laborator

CONSTANTIN
— director în 

Invățămîntului : 
se află în con
ți 700 săli de 
cu construirea

• Ing. DINU DRAGOMIR 
— director general adjunct 
în Ministerul Comerțului 
Interior:

„în ceea ce privește rechi
zitele școlare, să începem cu 
noutățile. în vara aceasta ele
vii vor găsi în librării noi mo
dele de rechizite din material 
plastic i echer — raportor, e- 
cher — raportor — florar, tru
se școlare (conținînd rechizite 
din polistiren), penare cu cal
culator.
nea, un 
tate la 
penițe.

Iată însă că la capitolul re
chizite trebuie să menționăm 
și unele neajunsuri. Stocuri în
semnate de caiete (contractate 
cu unitățile din cadrul Ministe
rului Industriei Petrolului și 
Chimiei) se lasă așteptate în 
librării. întreprinderile „Teh
nolemn“ din Timișoara și „Re
publica“ din Sibiu (unități a- 
parținînd Ministerului Econo
miei Forestiere) nu și-au res
pectat angajamentul cu. privi
re la livrarea către, comerț — 
în vara aceasta — a noilor ti
puri de creioane (64 de sorti
mente) și a rechizitelor din e- 
sențe exotice, cu gradații de 
precizie, necesare elevilor pen
tru desenul tehnic“.

Remarcăm, de aseme- 
procent ridicat de cali- 
caiete, gume de șters,

REANU — director general 
în Ministerul Industriei Pe
trolului și Chimiei:

„Restanța la caiete •— la 
care s-a referit tovarășul ingi
ner Dragomir — există. Ea se 
datorește unor deficiente în or
ganizarea producției, ivite la 
Combinatul de celuloză și hîr- 
tie din Călărași.

în prezent, sînt asigurate con
dițiile pentru recuperarea res
tanței la caiete pînă la sfîrși
tul trimestrului III. Mai adău
găm îmbunătățirile calitative: 
se folosește o hîrtie mai bună, 
care nu suge cerneala, liniile 
sînt trasate uniform, se confec
ționează caiete cu coperți lă
cuite și celofanate blocurile 
de desen vor fi scoase într-un 
format mai mic, permițînd ast
fel introducerea lor în ghioz
dan sau în mapă“

(N.R. Avînd în vedere faptul 
că cei mai mulți elevi se apro
vizionează cu rechizite încă din 
timpul vacanței, se impune a- 
coperirea restanței la caiete nu 
pînă la sfîrșitul trimestrului 
Iii, ci înainte de 15 septem
brie).

• Ing. NICOLAE TURTU-

• Ing. DUMITRU NICOA- 
RA — director general ad
junct în Ministerul Econo
miei Forestiere :

„Pentru cele 64 noi tipuri 
creioane (noua producție a 
treprinderii „Republica“ din 
biu) omologarea s-a făcut, 
drept, în mai 1964 — dar 
prezentanții Ministerului 
merțului Interior nu au fost de 
acord cu prețurile stabilite de 
noi. După discuții îndelungate, 
litigiul a fost trecut spre rezol
vare Comitetului de stat pen
tru prețuri, care zilele acestea 
își va da avizul. Intrarea 
producție a noilor tipuri

de 
în- 
Si- 

e 
re- 

Co-

creioane va mai tntîrzia însă 
3—4 luni, cît durează realiza
rea matrițelor. în ceea ce pri
vește rechizitele cu gradații de 
precizie (teuri, echere, rigle) 
care vor fi produse de între
prinderea „Tehnolemn“ din Ti
mișoara, așteptăm avizul Insti
tutului de metrologie“.

(N.R. La Institutul de metro
logie, am aflat că în luna ia
nuarie a acestui an întreprin
derea „Tehnolemn“ Timișoara 
a trimis aici spre verificare o 
parte din produsele respective 
— rigle șlefuite și lăcuite, cu 
gradații de precizie. în februa
rie institutul le-a respins ca 
fiind necorespunzătoare. în 
ziua de 14 aprilie întreprinde
rea le-a înapoiat institutului, 
după ce a reparat deficiențele. 
Dar riglele au fost înaintate 
laboratorului de verificări abia 
peste o lună (în ziua de 15 
mai — cînd întreprinderea a 
achitat taxa pentru încercări 
de stat). Restul rechizitelor — 
cele din esențe exotice — au 
sosit aici spre verificare abia 
în ziua de 10 iulie, cu adresa 
nr. 8 954 dar... din nou între
prinderea timișoreană nu a a- 
chitat taxa pentru încercări de 
stat, ca atare rechizitele nu vor 
fi date în lucru.

Neînțelegerile, schimbul ne- 
sfîrșit de adrese, neglijențele 
au dus la un singur rezultat:

• Ing. 
PESTIȘEANU 
Ministerul

„Anul acesta 
strucție peste 
clasă. Paralel 
noilor săli de clasă au început 
în școli reparații capitale și 
curente, aprovizionarea cu mo
bilier nou, dotarea laboratoa
relor cu noi aparate. Pentru 
construcții, reparații, procura
rea de mobilier și aparate de 
laborator, statul a alocat anul 
acesta suma de 400 milioane 
lei...

Cu trei luni înainte de des
chiderea școlilor, majoritatea 
construcțiilor se găsesc într-un 
stadiu avansat. Există însă u- 
nele regiuni — Crișana, Ma
ramureș, Dobrogea, Ploiești — 
unde la un număr însemnat de 
săli de clasă lucrările sînt ră
mase în urmă. în regiunea Cri
șana, din totalul de 195 săli de 
clasă planificate, 47 sînt încă 
neîncepute -, în regiunea Mara
mureș, din 164 săli de clasă 70 
sînt neîncepute ; în regiunea 
Dobrogea și Ploiești sînt neîn
cepute cîte 25 săli de clasă. De 
asemenea, în aceste regiuni 
multe din școlile în construc
ție se găsesc cu lucrările abia 
la fundație".

(N.R. In prezent lucrările pe 
șantierele construcțiilor școlare 
sînt urmărite și îndrumate de 
către secțiile de invățămînt 
din cadrul sfaturilor populare. 
Dar acestea nu sînt încadrate 
cu specialiști în construcții, 
iar brigăzile complexe — alcă
tuite din ingineri și inspectori 
școlari — trimise în regiuni de 
către Ministerul învățămîntu- 
lui, nu vor putea cuprinde de- 
cît o parte din șantierele res
pective. Ținînd seamă de fap
tul că o parte din lucrările 
aceste șantiere sînt rămase 
urmă, considerăm necesar 
sfaturile populare regionale 
raionale să prijine construc
țiile de școli prin secțiile de 
investiții, care sînt încadrate 
cu ingineri și tehnicieni con
structori).

pe 
în 
ca
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ADRIAN VASILESCU

Un nou
BACĂU (de la co

respondentul nos
tru).— Constructorii 
din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej au 
terminat de curînd, 
cu o lună și jumă
tate mai devreme, 
construcția unui 
modern complex 
spitalicesc. Fiind în
zestrat cu aparatură 
modernă, complexul 
cuprinde un spital 
cu o capacitate de

1964, cînd s-a specializat In conducerea locomotivelorDin anul
Diesel, mecanicul Nicolae Tirlea a parcurs pe magistralele de 

fier peste 60 000 km.
Foto i AGERPRES

Sinteză a realizărilor
economice și culturale

BAIA MARE (de la corespondentul nostru). — Ieri după-amiază, 
numeroși locuitori ai orașului Baia Mare s-au îndreptat spre Cîmpul 
tineretului unde sînt amplasate cele 8 pavilioane moderne ale expozi
ției realizărilor economice și social-culturale în Maramureș. Aici este 
expusă o variată gamă de produse realizate de unitățile industriale din 
regiune: de la locomotiva de mină la obiecte de artizanat împodobite 
cu frumoase motive ale folclorului maramureșean, de la remorca bascu
lantă folosită în agricultură pînă la bogate și variate sortimente de 
confecții și tricotaje. Așadar, sînt prezente în pavilioanele expoziției 
tot mai multe produse ale noilor ramuri industriale ale regiunii Ma
ramureș: industria constructoare de mașini fi utilaj minier, industria 
textilă, alături de care sînt expuse produse realizate de industria mi
nieră, chimico-metalurgică fi industria lemnului. Expun unități eco
nomice a căror marcă este de acum bine cunoscută nu numai în țară 
dar și peste hotare. Amintim Combinatul chimico-metalurgic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“, Uzina „1 Mai“ din Baia Mare, Uzina 
„Unio", Întreprinderea „1 Septembrie“, Fabrica „Mondiala“ fi Com
binatul „1 Mai“ din Satu Mare, unitățile de industrializare a lemnu
lui din Vișeul de Sus fi Borșa. Pe mari grafice este prezentat sugestiv 
vizitatorilor ritmul impresionant de dezvoltare a industriei regiunii 
Maramureș în anii puterii populare. In prezent această industrie rea
lizează în numai 27 de zile producția ei totală din anul 1938. Intr-un 
alt pavilion se poate urmări creșterea fondului de bază al coopera
tivelor agricole de producție, ajuns în prezent la aproape 300 000 000 
lei. Pentru oamenii muncii au fost construite numai în anii șesena- 
lului aproape 8 000 de apartamente iar, la sate peste 25 la sută din 
țăranii cooperatori s-au mutat în case noi. Au fost construite, de 
asemenea, numeroase școli, cămine culturale, cinematografe. Expo
ziția, deschisă în cinstea celui de-al IV-lea Congres al partidului, 
oferă vizitatorilor o sinteză expresivă a dezvoltării Maramureșului.

conrsplex spitalicesc
420 d.e paturi, o po
liclinică pentru 850 
de consultații zilni
ce precum și un 
grup de servicii de 
diagnostic și inves
tigații. Acest grup 
cuprinde un servi
ciu de explorări 
funcționale, unul de 
radiologie și roent- 
genoterapie, un la
borator, și un ser
vici de balneofizio- 
terapie. De remar-

cat că întreaga ac
tivitate a grupului 
de servicii de diag
nostic și investigații 
este profilat pe spe
cificul industrial al 
orașului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. In 
cadrul noului com
plex spitalicesc vor 
lucra peste 450 de 
cadre sanitare cu 
pregătire superioa
ră și medie.

STINDARDUL
REALITĂȚII

de Constantin Chirița
maginea scrii
torului parali
zat de neputin
ța și hidoșenia 
prezentului și 
înspăimîntat de 
negura viito

rului — atît de caracteristi
că unor vremuri trecute, sau 
unor realități prezente din 
alte locuri—a dispărut pen
tru totdeauna la noi. Pentru 
că există un puls general—- 
dinamic, energic, creator — 
care acționează asupra 
noastră a scriitorilor, care 
cere condeiului nostru să 
alerge febril și lucid pe hîr- 
tie, care unește fantezia cu 
responsabilitatea, care dă 
visului expresii concrete, și 
acest puls il constituie 
realitatea vie a patriei noas
tre.

Sîntem martorii unei epo
pei, epopee cu un conținut si 
un sens generos, nobil, inalt: 
socialismul și comunismul. $i 
tocmai pentru a ne păstra 
personalitatea, pentru a ne 
încadra în definiția reală a 
artei, pentru a împlini ca
racterul de creație generală 
cu care se confundă munca 
poporului nostru, devenim 
din martori: cîntăreți ai a- 
cestei epopei.

Au trecut abia douăzeci 
și unu de ani de cînd mase
le conduse de partid au în
făptuit insurecția armată, de 
cînd partidul și-a proclamat 
răspunderea față de viitorul 
patriei noastre, poate în- 
tr-unul din cele mai grele 
momente ale istoriei acestui 
popor. Secătuită de război, 
plină de ruine, avînd de 
înfruntat și în afară și în in
terior nenumărate adversi
tăți, tara noastră, după ora
colele unor prooroci care se 
considerau foarte obiectivi, 
aluneca vertiginos spre 
prăpastie. Dar oracolele 
„obiectivilor" s-au dovedit 
mincinoase. Un asemenea 
destin proorocit nu putea 
să-și mai afle afirmarea pe 
pămîntul țării noastre. Po
porul și-a dat seama că și-a 
găsit, în sfîrșit, adevăratul 
conducător, i-a ascultat toate 
îndemnurile și-a suflecat din 
prima clipă mînecile apu- 
cînd și mînuind cu fermita
te, uneltele, muncind pentru 
zidirea vieții noi spre care 
îl îndruma conducătorul în
țelept și încercat.

Atunci a început marea 
epopee care va cinsti în is
torie numele României. Cu 
mîna pe cazmale și lopeți 
ruginite poporul se gîndea 
la viitor, și nu rareori își 
imagina că acolo și în acele 
momente se durează frag
mente ale marelui viitor. 
Această conștiință îi înze
cea eforturile și înfrumuse
ța, înnobila și cîntecele noas
tre departe de a fi desăvîr- 
șite, dar pline de entuziasm, 
de clocot, de vis, adică de 
ceea ce ne dăruia viața, 
realitatea de toate zilele.

Pe eroii cărților noastre 
îi întîlnim tot mai des în 
calea noastră, de multe 
ori depășind prin virtuți 
imaginea cu care-i înscri
seseră în cărți.

Tineri fragili care visau 
pe băncile școlii sau in 
preajma unor mașini fapte 
extraordinare care să revo
luționeze mecanica, urcau 
după cîtiva ani treptele 
universității pentru a se îm
bogăți cu datele precise ale 
științei. Intre timp, în ora
șele și în satele lor se ridi
cau adevărate cetăți ale in
dustriei, siluete de beton și 
oțel sfidind înălțimile, în
vestite cu cele mai moderne 
unelte ale tehnicii contem
porane. Am fost martorii a- 
cestor întîlniri precise, pla
nificate la zi, dintre oamenii 
noi și uneltele noi ale pa
triei noastre. Fructele în- 
tîlnirii între știință și tehni
că, intre pasiune și posibili
tate, între om și unealtă —• 
începeau să se reverse în 
valuri tot mai bogate, tot 
mai strălucitoare, pentru că 
în ele predominau oțelul, și 
îndrăzneala tehnică, și sigu
ranța, și utilitatea.

Și înțelegeam că realita
tea socialistă oferă un nou 
tip de erou, care prin esența 
sa, dar mai cu seamă prin 
activitatea sa, diferă mult 
de cei cunoscuți pînă atunci 
în literatură, și mai înțele
geam că un asemenea erou 
— modern în toate atribute
le sale — trebuie să fie 
nelipsit in cărțile noastre. 
O dată cu acest erou, reali
tatea ne molipsea și cu pa
tosul cotidian care stă la 
baza tuturor creațiilor po
porului nostru, ne insufla și 
mesajul generos care carac
terizează activitatea socie
tății noastre. La urma urmei 
acest erou, patosul său, me
sajul său, întruchipează în
sușirile de veacuri ale po
porului român, cărora parti
dul și era socialistă le-au 
dat adevărata strălucire.

îndemnul partidului, ex
primat cu atita căldură și 
grijă în întîlnirea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu cu 
scriitorii, de a căuta în 
realitate principala sursă de 
literatură, devine pentru 
scriitorii de azi ai țării o 
datorie de onoare prin sen
surile pe care le conține. A 
fi aproape de realitate, a fi 
în mijlocul realității, în
seamnă implicit a participa 
la efortul general, înseamnă 
a fi în permanență contami
nat de spiritul de creație și 
de optimismul activ al celor 
care zidesc noua societate, 
înseamnă a face ființă co
mună cu poporul, a-i desco
peri aspirațiile, năzuințele, 
necesitățile, înseamnă a 
simți zi de> zi datoria și răs
punderea de a oglindi minu
natele fapte care se petrec 
pe pămîntul patriei. în
seamnă, în ultimă instanță, 
militantă, originală, activă, 
o adevărată literatură a 
epocii socialiste.

Iată de ce ne încadrăm cu 
hotărîre sub acest stindard 
al realității. Știm că viito
rul e alături de noi, știm că 
poporul își scrie in istorie 
numele și faptele cu condeie 
și litere de aur.

Instalație modernă 
pentru producerea cretei

în Dobrogea, la poalele dealu
lui Murfatlar, a început construc
ția unei instalații moderne pentru 
producerea cretei, prevăzută pen
tru o capacitate anuală de 100 000 
tone.

Majoritatea utilajelor cu care 
va fi înzestrată noua unitate se

produc în țară la Uzinele „Pro- 
gresul“-Brăila, „Independența“- 
Sibiu, „Unio“-Satu Mare și alte
le. Instalația produce diferite 
sortimente de cretă, în deosebi 
pentru șantierele de construcții.

(Agerpres)

Constructorii de nave aie cimpiilor
(Urmare din pag. I)

Am fost de față cînd întreaga uzină 
se pregătea pentru a porni la fabrica
ția în serie a C.T. 2-R.-ului. De la 
turnătorie, de la forjă și atelierele 
de debitat tabla, trecînd ulterior prin 
secțiile prelucrătoare, pe la strun
guri și freze, toate reperele vin 
să se încadreze, să se încastreze 
la masa de dispozitiv-verificator și 
apoi „prinse“ și sudate pentru a 
porni mai departe, pe flux, spre a se 
încastra la alt dispozitiv verificator și 
a se îmbogăți mereu alte părți compo
nente din viitorul întreg. Brigadă cu 
brigadă, fiecare la locul ei, ca pe un 
front cu o uriașă linie de atac și-au 
ocupat pozițiile de luptă. Sau cu o 
imagine mai pașnică, ca într-un uriaș 
stup, despărțiți unul de celălalt, prin 
respectivii pereți apărători de flacăra 
sudurii, ei „prind“ subansamble, ca, 
după aceea, alăturîndu-le așa cum vin 
pe flux, cu mereu alte subansamble 
să se adauge corpului principal...

Bag de seamă că cele însemnate pînă 
acum aduc mai mult cu o înșiruire de 
operații tehnice. Dar fără aceasta, dru
mul C-T.2-R-ului către viață, povestea 
vieții lui, ar fi și mai greu de înțeles. 
Și despre povestea C.T.2-R, sau cum a 
ajuns să se nască în serie, s-ar putea 
scrie nu o paginăt-două, dar un poem, 
o baladă, o baladă a biruinței.

E ca un răspuns al constructorilor 
uzinei pentru toate cîte le-au primit 
și cîte le știu, pentru ce înseamnă ei 
astăzi, într-un cuvînt, pentru toată 
viața lor de azi. Intr-un fel aduce din 
rotirea către soare a florii-soarelui, 
drept mulțumire și laudă pentru rodul 
îmbelșugat și frumusețea cu care a 
fost dăruită. Fiindcă băiețandrii de ieri, 
intrați pe poarta uzinei neștiutori și 
speriați de toate cîte le vedeau, au 

crescut bărbați în toată firea. Sînt băr
bați cu carte, oameni mîndri și îndrăz
neți, cu acea îndrăzneală a oamenilor 
care se știu stăpîni pe viața lor. Și mai 
știu că această viață nu-i alta decît 
rodul muncii de organizare și creștere 
a Partidului, a acțiunii sale neobosite 
și clarvăzătoare de educație perseve
rentă.

Să ne oprim asupra cîtorva biografii 
luate la întîmplare.

Capitolul s-ar putea intitula: „Cum 
au crescut" sau poate mai exact, „Cum 
i-'am crescut". Mulți din cei ce urmea
ză, au fost dintre cei dinții pionieri ai 
țării. Mai toți sînt membri de partid. 
Cum orice prezentare similară într-un 
fel tot un sondaj se cheamă că este, 
vom începe și noi cu un sondaj. Cu doi 
prieteni din brigada de neferoase, Zam
fir Constantin și Ene Gheorghe. La în
fățișare parcă ar fi frați. Amîndoi voi
nici, mai mult subțiri. Dar nu din vreo 
asemănare a chipului, ci mai mult din 
același aer de familie. Aceeași grabă și 
dreaptă concepție asupra muncii, fami
liei, prieteniei, asupra vieții în tot ce 
are ea mai adine, mai hotărîtor. Numai 
că Zamfir Constantin, deși nu prea vor
băreț și cu chipul concentrat — e loc
țiitorul secretarului U.T.M. pe uzină, 
și nu o dată am avut prilejul să-l văd 
organizîndu-și tovarășii în îndeplini
rea sarcinilor, precis, hotărît, și cu un 
real simț al conducătorului.

' Aici în uzină, la „Semănătoarea", 
încă din școala profesională s-a cu
noscut cu Ene Gheorghe, și s-au legat 
prieteni. Spre deosebire de Zamfir, Ene 
e mai dur. Poate și unde a îndurat 
și a tras cîte a fost să le tragă micul 
orfan din Crovul Vlașcăi, poate de aici 
să-i vină înfățișarea lui aspră, tăcută. 
Asta numai la înfățișare, fiindcă în 
colo e o inimă caldă și săritoare, l-am 
văzut pe amîndoi, pe Ene și Zamfir, 

alăturea de tovarășii lor la turnat bron
zul. Nici o eroare, nici un tremur, 
nici un gest făcut la întîmplare. îmi 
stă pe vîrful condeiului cuvîntul „sim
fonie“. Da. Parcă e o simfonie. O sim
fonie a muncii scrisă de geniul mari
lor maeștri, iar brigada cu membrii săi 
nu fac alta decît să execute partitura, 
sub bagheta unui desăvîrșit dirijor. 
Am căutat dirijorul. Șeful de brigadă 
— un personaj de film, cu bluza lui de 
marinar și veșnica pipă în dinți. Ivan- 
ciu Traian lua parte la efort cu toată 
brigada, ca unul din brigadă. Atunci 
unde-i dirijorul ? Șeful de sector, ingi
nerul Cărăbaș Nicolaie, care i-a orga
nizat atît de perfect ? Poate și ingine
rul Cărăbaș. Dar răspunsul l-am pri
mit chiar de la Ene Gheorghe. Cum cu 
o zi înainte ne întîlnisem la o ședință, 
arunc o vorbă:

— Mai ușor la ședințe, decît să torni 
bronzul, la care îmi replică firesc: 
„Ne înarmăm acolo pentru aici". „Ne 
înarmăm acolo" — în organizația de 
partid — „pentru aici“ — pentru pro
ducție, pentru viață... Inginerul șef al 
sectorului 1 turnătorie, Cărăbaș Nicolaie, 
răspunde de munca a peste 600 de oa
meni și-i știe pe fiecare pe nume și ce 
pot. Membru de partid din 1956, știe 
bine că educația profesională nu 
merge fără cea politică. De aceea, 
în interesul producției pentru sec
torul de care răspunde, ia parte 
îndeaproape la viața politică a ti
neretului. El reprezintă 75 la sută pe 
sector. Probleme ? A avut destule. 
Schimbarea reperelor cu altele noi a 
cerut un efort care nu a fost deloc ușor. 
Dar s-au ținut convorbiri cu grupele 
sindicale și de tineret, s-au făcut anali
ze cu activul de partid, pînă ce fiecare 
membru din sector a fost convins și 
pătruns de însemnătatea noului pro
dus și de sarcinile care-i revin la lo

cul său de muncă. Și mai știe să aibă 
încredere în oameni. De pildă, în 
turnătorul Ghiță Nicolaie — recent 
membru de partid și pentru care ca
litatea turnării valțurilor a făcut parte 
din însăși prezentarea profilului său 
moral, fiind și una din cele mai re
cente pagini din biografia sa. Sau în 
maistrul de la turnare-formare, Dră- 
ghici Petre, cu cei 17 turnători ai săi — 
unul și unul — media de vîrstă fiind 
25 de ani. I-am văzut după o turnare, 
nu ușoară.

Oamenii sînt veseli, prietenoși. Cu 
adevărat sector de oameni tineri. Cu 
un cert decalaj față de celelalte sec
toare, turnătoria se anunță ca o dimi
neață de bun augur zilei ce se deschide 
combinei C.T.2-R pe întreg fluxul său.

La atelierul forjă am întîlnit nume
roși tineri care și-ar merita locul în 
reportajul nostru. Mai întîi, Dumitru 
Zamfir. Apoi locțiitorul său, Ghiță Stan, 
sau prietenul acestuia, Băncioiu Tra
ian, cu care lucrează în doi la bara de 
susținere a C.T.2-R-ului. Sint mulți, și 
în forjă, și în turnătorie, și la prelu
crări mecanice. Dar rar ne-a fost dat să 
ne întîlnim la un singur om cu atita voie 
bună, veselie și bună dispoziție, cu ex
plozii de rîs, de un sănătos optimism 
ca la Zamfir Dumitru. Cîteva date des
pre viața lui Dumitru Zamfir și răspun
sul va veni singur. E din Călinești-Pi- 
tești. Băiat de la țară, ca cei mai mulți. 
Copil de oameni săraci, cu pămînt pu
țin. în vara lui 1954 a bătut la 
ușile Școlii profesionale „Semănătoa
rea". Azi are 25 de ani; are leafa 
lui, stăpîn la casa lui, cu o tova
rășă de viață cu care se împacă 
bine, cu doi gemeni care se întrec 
care de care ca să-i rîdă cu rîsul 
ca un clinchet de argint și să gîngu- 
rcască „tată", „tată“, iar tatăl, fericit 
că-și trăiește visurile pe care le-a tri
șat, îmi vorbește de sarcinile pe care 
le are pe linie de partid, cîte așteaptă 
să le facă el acasă și ce planuri, cite 
gîndește pentru gemenii lui și pentru 
cei care or mai veni. Fiindcă „vezi 
bine ne-a fost nouă greu, dar altele 
erau vremurile, cu totul altele".

Și dintr-odată, ca și cum și-ar fi 

schimbat glasul, omul cu exploziile de 
rîs contagios, coboară tonul și cu un 
ușor tremur în glas, abia șoptit, îl aud 
cum adaugă: „Vezi la cîte am ajuns și 
în muncă și în viață, în toate, treaptă 
cu treaptă le-am urcat fiindcă m-a dus 
de mină Partidul". Și mai adaugă: 
„Nu pot să uit și niciodată nu am să 
uit ziua aceea cînd am fost cinstit cu 
titlul de membru de partid... Ce am 
simțit eu atunci, ce simt eu pentru 
partid, astea nu se pot spune cu vorbe. 
Partidului îi datoresc tot ce sînt. El 
mi-e ca un părinte și mie și celor doi 
gemeni ai mei, băiețelul și fetița“.

Și categoria aceasta de personaje, 
anonimi eroi ai tinereții, crescuți și edu
cați de partid, încă nu o putem închide. 
Fiindcă noul tip de om tînăr, legat de 
carte și de locul său de muncă, însufle
țit de pasiunea de a ști și de a cunoaș
te, abia se ridică. Crește, se înalță sub 
ochii noștri. Ca un fel de exemplificare 
m-aș opri asupra unuia din cei mai ti
neri. Mihai Victor, strungar la sectorul 
V, proaspăt absolvent al clasei a Xl-a, 
curs seral. Drumul lui de viață, cu mici 
variante, e ca și al celorlalți tovarăși ai 
săi. Mai întîi, acasă la mama a lăsat 
cinci diplome. „Pietre de hotar" din 
școală. Dar și aici, în uzină, cum a in
trat în practică, cum și-a băgat nasul 
peste tot. Cînd punea mîna pe o mași
nă, nu-i mai venea să o lase. Lucrează 
cu egală îndemînare la toate mașinile 
din atelier. Încă din anul II, s-a cerut, 
la atelierul mecanicului șef, tocmai pen
tru a avea posibilitatea să cunoască tot 
mai multe mașini, să lucreze cu ele. 
„După ce-mi terminam orele de lucru, 
ștergeam mașina cîte unuia, ca s-o cu
nosc. Oamenii îmi îngăduiau, că arătam 
mic, un copil. Dar eu îmi notam în min
te și seara puneam pe hîrtie. Uneori 
mă avîntam, în prea marea mea încre
dere. Nu mi-a fost întotdeauna ușor. 
Cînd a fost să ies lucrător, am cerut să 
mi se dea spre executare o lucrare cît 
mai grea. Un ax de polizor, cu o gaură 
de ungere de peste 200 mm lungime. 
Cerea o deprindere a mîinii, diametrul 
spiralului fiind de 7 mm. Spre neferi
cirea mea am rupt spiralul înăuntru 
Am încălzit axul ca să-l dilat și am scos 

spiralul rupt. Dar mă uitam la meșter 
și-mi crăpa obrazul de rușine“, De a- 
tunci a învățat. L-au ajutat și tovarășii 
din secție, și maistru Gheorghe Mânu, 
și Stanciu Vasile, fostul său meșter, și 
Ionescu Nicolaie cu care azi lucrează 
cot la cot, și secretarul de partid al ate
lierului, Radu Constantin, pe care și-l 

ia ca model, dorind să ajungă cindva 
la calmul și siguranța acestuia. Iată-l 
la locul de muncă. Centrează o piesă 
grea. Are ochiul făcut. Are în plan să 
absolve Politehnica. Dar cine nu are 
planuri in această competiție de oa
meni tineri ? Tineri la anii iubirii, la 
anii tuturor visurilor, tuturor îndrăz
nelilor.

Și înregistrînd nume și fapte cotidie
ne, toate insă cu valori excepționale în 
semnificațiile pe care le cuprind, 
iată-ne ajunși la locul din care am 
pornit. La linia de rodaj. Pe platforma 
de rodaj însă, nu se mai găsesc cele 
cîteva C.T. 2 R-uri din lotul seria 0 
ci un întreg șir. Iar Coman Ilie, șeful 
de brigadă de la linia de rodaj, de 
care în cea dinții zi nu știam mai ni
mic, nu mai dovedește chiar așa de 
ușor ca la prima noastră întilnire. Nu
mai că e la fel de calm și liniștit, ia 
seama la angrenaje, „ascultă” întreaga 
mașină cum se comportă.

Ia seama cum bat și o clipă le și 
vede pe dealuri și cîmpii. Stau porum- 
burile ca marea, iar printre ele ca 
niște corăbii C.T. 2 R-urile. Și pe unde 
trec, taie tulpinile, detașează știuleții 
și toacă cocenii. Se umplu remorcile cu 
belșug. Se umplu de belșug hambarele 
țării... Și aceasta nu-i vis și nici închi
puire. Cum nu-i închipuire nimic din 
cele însemnate de pînă acum și care 
nu sînt alta decît ceea ce și-au propus 
să fie. Adică un sondaj în biografiile 
contemporane. Și poate elemente de 
viață pentru un viitor poem. Un poem 
al metalului și al oamenilor săi. Un 
poem închinat comuniștilor, organiza
țiilor de partid, care lucrează pentru 
viață, pentru tinerețe, pentru demni
tate și lumină, pentru oameni adevărați.
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3 : 40 ,8 și Vamoș

In cursul zilei de vineri au continuat să sosească în Capi
tală delegații ale partidelor comuniste și muncitorești, invitate 
la lucrările celui de-al IV-lea Congres al P.M.R.

Din partea Partidului Co
munist Italian a sosit o de
legație formată din Armando 
Cossutta, membru al Direc
țiunii P.C.I., Renzo Trivelli, 
membru al C.C. al P.C.I., și 
Walter Galasso, secretarul Fe
derației P.C.I. din Rodigo.

Delegația a fost întîmpinată 
Ia sosire de tovarășii Leonte

Vincenzo Ansanelli, Elio 
Giovannini, membri ai Direc
ției P.S.I.U.P. și Giuseppe Ta- 
gliazucchi, membru al Con
siliului Național al P.S.I.U.P., 
alcătuiesc delegația Partidu
lui Socialist Italian al Unității 
Proletare.

La sosirea lor au fost pre-

Delegația Partidului Comunist Uruguay
Partidul Comunist din Uru

guay este reprezentat de Jose 
Luis Massera, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P. C. din Uruguay.

în întîmpinarea sa au venit

Din partea Partidului Comu
nist din Japonia a sosit Oka 
Masayoshi, membru al Prezi
diului și Secretariatului C.C. al 
P.C. din Japonia.

La sosire a fost primit de

Delegația
AKEL-
Kyria-

Delegația Partidului 
Cipru se compune din 
kos Hristu, membru al Birou
lui Politic al C.C. al partidu
lui, și Minos Perdios, membru 
al Comisiei de control a 
partidului.

Oaspeții au fost întîmpinați 

SILVIU DUMITRESCU

CINEMATOGRAFE
COMBINELE

(Agerpres)

raionul Salonta, păioa- 
fost secerate de pe su- 

intinse, tn comunele

(Agerpres)

LANURI !IN

(Urmare din pag. I)

la maturitate deplină, la 
mod

UMBRELELE 
după-amiază 

(orele: 11,30: 13,45, 16: 
20,30). CERUL N-ARE 

rulează la : Grădina 
20,30). NUNTA CU PE- 
rulează la Giulești (o- 
20,30: GAUDEAMUS 
cinemascop (ambele

(Urmare din pag. I)

cile 100 cosași. Din aceștia 
foarte mulți sint tineri. Orga
nizațiile U.T.M. li antrenează 
acolo unde cerințele sînt mai 
mari t la cosit, la transport, pe 
combine sau la strinsul paie
lor. Lanurile culcate de vînt 
au fost recoltate. Combinele 
lucrează acum pe tarlalele in 
care griul a ajuns la coacerea 
deplină, tn magazii a ți ajuns 
recolta de pe aproape 250 de 
hectare. Sint „la zi“ cu lucră
rile și cooperativele agricole 
din Vlnători, Slntea Mare ți 
altele.

Șl In 
sele au 
prafețe
Ghiorac și Mădăraș zilnic par
ticipă la seceriș alături de 
vîrstnicl toți tinerii din brigă
zile de cimp. Ei string opera
tiv paiele din urma combinelor 
și transportă griul la magazii. 
Folosind fiecare clipă bună de 
lucru, utilizind toate combinele 
și atelajele proprii, țăranii coo
peratori din comuna Ghiorac 
au strins pină acum recolta de 
pe aproape 350 de hectare din 
cele 580 cultivate. Și cei din 
Arpășel, comuna vecină, au 
avut aceleași condiții de lucru. 
Rezultatele sint insă mult in
ferioare pentru că, pe cind la 
Ghiorac s-a folosit fiecare oră 
bună de lucru, mașinile fiind 
grupate pe solele unde griul a 
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Rautu, membru supleant 
Biroului Politic al C.C. 
P.M.R., secretar al C.C. 
P.M.R., Alexa Augustin, Ja
nos Fazekaș și Ion Pas, 
membri ai C.C. al P.M.R., 
Gheorghe Cioară și Vasile Li- 
xandru, membri supleanți ai 
C.C. al P.M.R., de activiști de 
partid.

Scintela 
h nerefului

zenți tovarășii Mihai Dalea, 
secretar al C.C. al P.M.R., 
Gheorghe Hossu, Dumitru Si- 
mulescu și Ghizela Vass, 
membri ai C.C. al P.M.R., 
Gheorghe Cioară, membru su
pleant al C.C. al P.M.R., și 
activiști de partid.

tovarășii Mihai Dalea, secre
tar al C.C. al P.M.R., Mihai 
Burcă și Petru Furdui, membri 
ai C.C. al P.M.R., Constantin 
Ion, membru supleant al C.C. 
al P.M.R., și activiști de partid.

Comunist din Japonia
tovarășii Emil Bodnaraș, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., Ion Cotoț, Gheorghe 
Hossu și Ilie Murgulescu, 
membri ai C C. al P.M.R., 
activiști de partid.

de

de tovarășii Mihai Dalea, se
cretar al C.C. al P.M.R., Janos 
Fazekaș, membru al C.C. al 
P.M.R., Elvira Cincă și Teodor 
Marinescu, membri supleanți 
ai C.C. al P.M.R., de activiști 
de partid.

ajuns 
Arpășel ș» așteaptă In 
ne justificat coacerea deplină 
pe toate lanurile pentru a reîn
cepe lucrul cu toate forțele. De 
aici mașini slab folosite și un 
ritm foarte scăzut de lucru.

Faptul că în regiunea Crl- 
șana pină acum s-a strins re
colta de grîu de pe suprafețe 
mici se datorește in principal 
modului defectuos în care sînt 
folosite combinele. Situația este 
mai evidentă dacă urmărim a- 
cest lucru Ia mai multe raioa
ne care au condiții asemănă
toare de climă și sol — Criș, 
Ineu, Salonta și Oradea.

Pină în dimineața zilei de 
14 iulie, situația era următoa
rea la recoltatul griului: Criș 
— 4 400 hectare, Ineu, 3 559 
hectare, Salonta 2 932, Oradea 
1 071 hectare. Prin urmare, în
tre raioanele Criș și Oradea este 
o diferență de aproape 3 300 
de hectare. Dar dacă in aceas
tă perioadă in raionul Criș au 
lucrat in medie cile 240—250 
de combine, zilnic, in raionul 
Oradea în unele zile (13 iulie, 
de pildă) n-au lucrat decit 8 
din 157. Este evident de unde 
provine diferența la viteza de 
lucru și ce măsuri impune situa
ția amintită. Este necesar, deci 
ca fiecare lan să fie cercetat 
zilnic cu atenție și operativ, 
unde griul a ajuns Ia coacerea 
deplină să intre la lucru toate 
combinele, grupate pe sole.

de sa- 
sovietică
cu 8,5 

Pe locul

0 Turneul in
ternațional femi
nin de șah de la 
Briansk, la care 
au luat parte 12 
concurente din 
șapte țări, a fost 
cîștigat 
hista 

Valentina Kozlovskaia 
puncte din 11 posibile. _ , __
doi s-a clasat fosta campioană a 
U.R.S.S., Maia Ranniku — 8 punc
te, iar pe locul trei Alexandra 
Nicolau (R. P. Română) cu 7,5 
puncte. In ultima rundă, Kozlov
skaia a cîștigat la Alexandra Ni
colau (pînă atunci neînvinsă) 
Ranniku ia Kislova.

Alexandra Nicolau, care a 
ceput foarte tare turneul, învin- 
gînd pe maestrele internaționale 
Borisenko, Eretova și Lazarevici, 
n-a mai avut aceeași forță de joc 
spre final, dar rezultatul său este 
meritoriu, ținînd cont de valoa
rea participantelor.

și

în-

P E

1 ooo. 
natati»

0 Organizații sportive 
țești din 41 
participarea 
universitare 
29 august), 
cura de ce] mai mare număr de 
participant! : aproximativ 
Urmează în continuare 
(250) și scrima (240).

Japonia și Austria au 
că vor trimite delegații mai nu
meroase decit cele anunțate ante
rior. Comitetul de organizare a 
invitat Ia Universiada de la Bu
dapesta reprezentanți ai federații
lor internaționale, antrenori și ar
bitri internaționali.

stucîen-
de țări au confirmat 
la Jocurile mondiale 
de la Budapesta (20— 
Atletismul se va bu-

anunțat

Irigarea terenurilor asigură 
producții mari și constante. 
Cu ajutorul stației plutitoa
re de pompare a apei, în 
comuna Modelu, raionul Că
lărași, sint irigate 11000 

hectare

Pe stadionul sportiv Bana
tul din Timișoara a început 
ieri- desfășurarea finalei, cam
pionatului de atletism al R.P.R. 
Caracteristica generală a pri
mei zile de concurs a fost 
lupta strînsă dusă pentru cu
cerirea titlului de campion, 
decisă adesea doar în ultime
le momente ale probei. Astfel 
în proba de 1 500 m plat s-a 
dat o luptă excepțională între 
Zoltan Vamoș și Constantin 
Bloțiu. După ce Vamoș a con
dus 1 400 m, Bloțiu a găsit re
surse să-1 ajungă și, pe ultimii 
metri, să obțină 
un timp la numai 
recordul probei.

victoria cu
6 zecimi de 

(rezultatul

SCURT
ds 
R.

tenis de la 
P. Române

0 La Balcaniada 
Atena selecționata 
a învins echipa Greciei cu 3—-0 : 
Tiriac —■ Kalogheropoulos 11—9, 
6—3, 1—6, 6—4; Mărmureanu — 
Gavrilidis 6—1, 6—1, 6—3; Măr- 
mureanu, Năstase — Gavrilidis, Ar- 
ghirlu 10—12, 6—2, 7—5, 1—6,
6—3.

Echipa R.S.F. Iugoslavia a între
cut cu 3—0 formația R.P. Bulgaria 
și s-a clasat pe primul loc, ter- 
minlnd neînvinsă turneul.

(Agerpres)

voltarea cu a doua linie da țevi 
sudate a Fabricii de țevi suda
te București, construcția Uzinei 

Iași, dezvoltarea și 
i fabricilor de mate- 

___  refractare existente și 
construcția Fabricii de mate
riale refractare Alba Iulia, pre
cum și alte obiectivei Reține în

I
I Metalurgice : 

reconstrucția 
riale refract

I
(același timp atenția faptul că 

noile obiective date în funcțiu
ne s-au realizat la un înalt ni-

Ivel tehnic, fiind înzestrate cu 
un grad ridicat de mecanizare 
și automatizare.

■ Concomitent cu darea în ex
ploatare a noilor capacități, s-a 
urmărit introducerea pe scară 
largă a elementelor de tehnică 
nouă în producție, în scopul 
îmbunătățirii continue a indici
lor de utilizare a agregatelor. 
Printre acestea sînt de amintit 
introducerea și generalizarea 
utilizării gazului metan la fur
nale și otelăriile Martin, utili
zarea presiunii ridicate la gîtul 
furnalelor, utilizarea aglomera
tului autofondant cu bazîcitate 
ridicată în încărcătura furnale
lor, creșterea temperaturii ae
rului insuflat în furnale și al
tele. Aplicarea acestor măsuri 
a condus la realizarea și de
pășirea încă din anul 1964 a 
sarcinilor prevăzute în Directi
ve cu privire Ia creșterea indi
cilor de utilizare a furnalelor șl 
cuptoarelor Martin cu 40 la sută 
fată de 1950

Ca urmare a dezvoltării teh- 
nico-materiale, concomitent cu 
îmbunătățirea organizării mun
cii șj creșterea continuă a ca
lificării cadrelor, nivelul pro
ductivității muncii a crescut în 
anul 1964 fată de anul 1959, cu 
52 la cută, depășlndu-c« ere»- 

Bloțiu 
3 :41,0).

De asemenea la 800 m fe
mei, primele 4 sosite au fost 
departajate doar de o secun
dă, realizînd cea mai rapidă 
cursă de 800 m. alergată la 
noi. Campioană a ieșit Flo
rentina Stancu care a avut un 
plus de voință față de adver
sarele sale. Claudia Iacob a 
reușit în aceeași cursă să în
treacă recordul de junioare 
obținînd 2 :10,2. De așemenea, 
un nou record de juniori a 
stabilit și cîștigătorul pro
bei de aruncarea ciocanului 
Gheorghe Costache cu 62,24 
m. Victorie cu care a obținut 
și pentru prima oară titlul la 
seniori.

A fost egalat și recordul Ia 
100 de m senioare de către 
Ioana Petrescu care a cîștigat 
proba.

Probă la fel de viu disputa
tă a fost și aruncarea discului 
femei, clarificată doar în ul
tima aruncare în care Olim
pia Cataramă a obținut 50,44 
m. întrecînd neașteptat pe Lia 
Manoliu (50,03 m). Perfor
manțe bune au mai înregistrat 
și campionii la : lungime fe
mei : Viorica Viscopoleanu 
6,26 m., Bertald Albreht la 400 
m cu 48,5, Șerban Ciochină 
la triplu salt cu 15,87 m și Gh. 
Zamfirescu cu 10,6 secunde 
la 100 m plat.

Concursurile continuă astăzi 
și mîine.

LALEAUA NEAGRA — film pen
tru ecran panoramic rulează la Pa
tria (orele: 9; 11,30, 14; 16,30: 
19,00: 21,30). INTÎLNIRE 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;

14; 16,30; 19; 21,30). CIO- 
. — rulează la: Carpati (o-

11,30, : 
CIARA 
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; 1S.30: 19: 21.15). Floreasca
(orele: 11, 14: 16; 18,15; 20,30),
Flamura (orele- 10, 12,15; 16; 18,15-,
20,30).  W1NNETOU — 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

terea de 50 la sută prevăzută 
in Directive. Prin aceasta a- 
proape 70 la sută din sporul 
producției globale s-a realizat 
pe seama creșterii productivi
tății muncii.

în această perioadă, o preo
cupare deosebită pentru side
rurgiști a fost asimilarea succe
sivă șl în proporții din ce în 
ce mai ridicate a oțelurilor alia
te, slab aliate și carbon de ca
litate, în scopul reducerii im
portului și economisirii de me
tal la principalul consumator, 
industria constructoare de ma

SIDERURGIA-CIMP VAST

DE AFIRMARE A TINERETULUI
șini, cunoscut fiind că realiza
rea unor indici tehnico-econo- 
mici superiori în construcția de 
mașini, reducerea gabaritelor și 
greutății mașinilor, ridicarea re
zistentei la uzură și a duratei 
lor de funcționare, este condi
ționată de utilizarea unor oțe
luri de calitate, cu proprietăți 
fizico-rnecanice și chimice su
perioare

Eforturile care se fac în con
tinuare, în această direcție se 
axează pe extinderea elaboră
rii oțelurilor slab aliate în cup
toarele Martin, astfel încît cup
toarele electrice să fie utilizate 
exclusiv pentru elaborarea oțe
lurilor aliate șl înalt aliate.

V edere exterioară a Combi
natului de industrializare a 

lemnului din Pitești
Poto: AGERPRES

Medalii și distincții 
pentru cartea 

românească
La expoziția internațională 

artă a cărții de la Leipzig, care 
întrunește 42 de țări din patru 
continente, eforturile editorilor, 
graficienilor și tipografilor ro
mâni au fost încununate de a- 
cordarea unor medalii și distinc
ții de către juriul internațional. 
Ilustrația lui Val Munteanu la lu
crarea „Vîrful cu dor“ de Al. 
Andrițoiu, apărută în Editura 
Tineretului, a obținut medalia de 
aur. Alte medalii — cinci de ar
gint, cinci de bronz și numeroa
se mențiuni au fost oîștigate de 
ilustrații de carte și cărți de artă, 
lucrări tehnico-științifice și bele
tristice românești.

în actuala expoziție, care se în
chide în prima jumătate a lunii 
următoare, aportul R. P. Române 
este remarcabil. Din 100 cărți de 
artă prezentate, șapte sînt cărți 
românești, iar din 250 lucrări 
științifice și tehnice 20 aparțin 
țării noastre.

(Agerpres)

Televiziune
SÎMBĂTĂ 17 IULIE

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”. 
!n încheiere: Buletin de știri. 
Sport. Buletin meteorologic.

la Union (orele: 15,30: 18; 20,30: 
duminica ora 11. Program pentru 
copii — dimineață, 
DIN CHERBOURG - 
la Doipa 
18,15: 
GRATII 
Doina (ora 
RIPEȚII - 
rele: 16;
IGITUR — 
serii) — ora 18,15). ARENA CIR
CULUI — rulează la Cultural (ore-

16; 18,15; 2OJ3O). FIUL CĂPI- 
cinemascop 

po- 
15,45; 20,15; 

PAȘI DE INFINIT 
Miorița (orele : 

14; 16,15; 18,30;

le :
TANULUI BLOOD
— rulează la Înfrățirea între 
poare (orele: 10,30;
LA PATRU
— ora 18),
9,30; 11,45;
20,45). CÎND MARTIN AVEA 14 
ANI — rulează la Dacia (orele: 
9,15—21 în continuare). NEAMUL 
ȘOIMĂREȘTILOR — cinemascop 
(ambele serii) — rulează la Bu-

Dar, partea cea mai însem
nată a bilanțului de azi, îl con
stituie totuși oamenii, genera
țiile noi de tineri muncitori 
care s-au format și au crescut 
în,.. acești ani. !ndreptîndu-și 
privirea spre comuniști și ur- 
mîndu-le pilda, ei au intrat cu 
avîntul tinereții în bătălia pen
tru mai mult metal, învățînd să 
iubească munca și să o respec
te, luptînd pentru continua lor 
perfecționare. La Reșița și Hu
nedoara, la Cîmpia Turzii și în 
toate celelalte întreprinderi, a

lături de comuniști, de munci
torii vîrstțiici, această generație 
tînără de muncitori își spune cu 
competență cuvîntul în proble
me cheie ale producției, mâ
nuiește agregate și dispozitive 
moderne, reprezentînd prin în
treaga sa comportare garanția 
că viitorul se află în mîini 
bune

Si viitorul începe cu fiecare 
zi de muncă. El s-a aflat pre
zent în judecata matură a co
lectivelor cinci au dezbătut pro
iectele de Directive ale Congre
sului. în chibzuință cu care au 
fost cîntărite și judecate posibi
litățile și resursele pentru a 
îndeplini sarcinile ce ne revin

Ieri seară sala C.C.S. din 
Lipscani a cunoscut din nou 
afluența spectatorilor. Ansam
blul de cintece și dansuri al 
C.C. al U.T.M., în colaborare 
cu Corul și orchestra Radiote- 
leviziunii, a prezentat un spec
tacol în cinstea celui de-al 
IV-lea Congres al

Spectatorii s-au 
reputații membri 
două ansambluri 
conducerea lui Marin Con
stantin și a regizorului N. 
Frunzetti au prezentat un 
spectacol dinamic și tineresc 
în care s-au putut recunoaște 
din plin virtuțile artei noas
tre interpretative. O impre
sie deosebită a făcut în des
chiderea spectacolului, Corul 
Radioteleviziunii care a in
terpretat cîntece închinate 
partidului. Apoi a intrat în 
scenă orchestra de muzică 
populară condusă de Sergiu 
Irimescu. O disciplină sceni
că ireproșabilă a caracterizat 
evoluția ei răsplătită cu nu
meroase aplauze. Ropote de a-

EXPOZIȚII
• Drumul parcurs de cartea 

școlară în anii 1960—1965 își gă
sește o. expresie sintetică în ex
poziția deschisă ieri de Editura 
didactică și pedagogică la Școala 
medie „Nicolae Bălcescu“ din 
București.

Parcurgînd expoziția, organiza
tă în cinstea celui de-al IV-lea 
Congres al partidului, vizitatorii 
pot afla că în acești ani s-au ti
părit 138 873 000 cărți și manuale 
pentru învățământul de toate gra
dele. In prima zi de școală a 
viitorului an de studii vor fi di
stribuite gratuit elevilor din cla
sele I—VIII aproape 22 milioane 
manuale. Ei mai pot admira gri
ja pentru frumos, evidentă în fie
care pagină, a multor manuale

• O parte din cele nrai valo
roase proiecte de mari uzine și 
fabrici, blocuri de locuințe, cine
matografe, spitale, unități de ali
mentație publică, precum și alte 
creații ale arhitecților, care au 
fost premiate recent sînt expuse 
începînd de vineri în cadrul Ex
poziției anuale organizate de 
Uniunea Arhitecților din R. P. 
Română la sediul uniunii.

o Adevărata menire a artei 
noastre noi, a spus artistul plas
tic Vasile Dobrian, în cuvîntul 
rostit la vernisajul Expoziției 
anuale de grafică, este aceea de 
a reflecta veridic, în opere pro
funde și emoționante, realitatea 
noastră socialistă, marile trans-

zești (orele: 15,15; 18,30), Popular 
(orele: 10,30; 16,15; 19,30). IA-
NOȘIK cinemascop (ambele
serii) - rulează la Cosmos (orele: 
16,15; 19,45), Crîngași (orele: 16;
19.30) , BĂDĂRĂNII - rulea
ză la Bucegi (orele: 10; 12,15; 16;
18.30) . SPRE CULMI - rulează la 
Unirea (orele: 16; 18,15), Cojentina 
(orele; 15; 17; 19: 21). SĂRITURĂ 
IN ÎNTUNERIC - rulează la Tornis 
(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 — ruiează la Vitan (orele: 
16: 18: 20). SCARAMOUCHE — 
cinemascop — rulează la Munca 
(oreie 10.30, 14, 16,30: 19 , 21,15). 
HOCHEIȘTI1 — cinemascop — ru
lează Ia 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). PRO
CESUL MAIMUȚELOR — rulează 
Ia Cotroceni (orele 15,30: 18; 20,30).

în viitorii cinci ani. $i aceste 
sarcini nu sînt ușoare.

Planul pe perioada 1966—1970 
orevede în continuare dezvol
tarea industriei siderurgice, a- 
vind ca obiective principale a- 
coperirea într-o măsură mai 
mare a necesităților de metal 
ale economiei naționale, ridica
rea continuă a nivelului calita
tiv și valorificarea superioară a 
producției metalurgiei feroase. 
Producția Ministerului Indus
triei Metalurgice va crește pînă 
în anul 1970 cu peste 80 la sută 
față de anul 1965. cu un ritm 

mediu anual de aproape 10 ia 
sută. Peste 70 la sută din acest 
spor al producției se va obține 
pe seama intrării în funcțiune 
a sectoarelor de bază de la 
Combinatul siderurgic „Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej’ de la Ga
lați. La acest mare obiectiv 
industrial ale cărui lucrări de 
construcție se desfășoară în- 
tr-un ritm susținut — pe seama 
mecanizării si aplicării celor 
mai noi procedee tehnologice în 
construcții montaj — lucrează 
în prezent peste 6 000 de tineri, 
întregului colectiv si în orfanul 
rînd lor, tineretului le sînt crea
te mari posibilități de afirmare, 
le revine sarcina de mare râs- 

plauze au stîrnit și 
de dansuri populare 
de T. Vasilescu) care 
trizat sala: cu o vigoare și 
un entuziasm molipsitor com
ponența echipei au executat 
Călușarii. S-au perindat, apoi, 
rînd, pe rînd în cunoscuta îm
pletire de culori a costumelor 
populare, soliștii vocali (Maria 
Pietraru, Polina Manole, Be- 
none Sinulescu, Ic~' Bogza) 
ți cei instrumentali. D. Pot- 
lovski a interpretat vibrant 
Balada de Ciprian Porumbes- 
cu, iar Elena Dacian și Sergiu 
Ștefanski au oferit o sec
vență de dans clasic. N-a lip
sit nici muzica ușoară repre
zentată de orchestra condusă 
de G. Grigoriu care a acom
paniat cu mult antren soliștii 
acestei părți a programului.

Bine conceput, programul a 
știut să pună în evidență tră
săturile caracteristice 
ansamblu de 
rui măiestrie 
peste hotare.

formări petrecute în viața patriei, 
să exprime gindurile si sentimen
tele constructorilor noii Românii, 
marile idei ale epocii pentru care 
luptă întreaga umanitate progre
sistă : pacea și libertatea.

Intr-adevăr, cele peste 500 de 
lucrări de grafică cuprinse în 
expoziția deschisă vineri la prînz 
în sălile Muzeului „Bucureștii în 
arta plastică" și „Colecția Simu“, 
oferă vizitatorului un bun prilej 
de a urmări realizările graficieni
lor in oglindirea, printr-o mare 
varietate de forme, modalități și 
viziuni artistice, a vieții noi din 
țara noastră și a preocupărilor 
majore ale oamenilor ei.

• Prima expoziție completă de 
grafică publicitară românească, 
s-a deschis vineri, la Galeriile 
de Artă ale Fondului Plastic din 
Bd. N. Bălcescu nr. 23.

Prezentarea atrăgătoare a celor 
peste 1500 afișe, pliante, pros
pecte, calendare, ambalaje dife
rite, embleme, mărci poștale, fe
licitări, cuprinse în această ex
poziție, a atras din prima zi, un 
mare număr de vizitatori.

(Agerpres)

•••

Deceniul hidrologic 
international»

Pentru cunoașterea științifică a 
resurselor de apă ale globului și 
exploatarea lor rațională în inte
resul întregii omeniri, s-a preconi
zat organizarea Deceniului hidro
logic internațional care are ca 
scop obținerea de date științifica 
comparabile asupra tuturor resur
selor de apă ale globului, după 
un program coordonat pe o peri
oadă de 10 ani. Deceniul hidrolo
gic internațional (1965—1974), la 
care participă și țara noastră se 
desfășoară sub egida U.N.E.S.C.O.

Printr-o hotărîre a Consiliului 
de Miniștri a fost înființat de cu- 
rînd Comitetul Național al Dece
niului hidrologic internațional 
care va funcționa sub îndrumarea 
Comitetului de Stat al Apelor. Co
mitetul este format din reprezen
tanți ai unor ministere interesate, 
oameni de știință, cercetători, pro
fesori și specialiști din domeniul 
hidrologic. Președinte al Comite» 
tului este tov. Vasile Chiriac, vi
cepreședinte al Comitetului de 
Stat ai Apelor.

S-a stabilit programul general 
privind participarea țării noastre 
la lucrările Deceniului, în cadrul 
căruia se vor face observații cu 
privire la precipitațiile din ploi șl 
zăpezi, măsurători asupra evapo- 
rației la suprafața apel, precum și 
măsurători cantitative ale apelor 
de suprafață, observații asupra 
umidității solului, a resurselor de 
apă subterană și altele.

Pe plan regional se va întări ' 
colaborarea hidrologilor din țările 
bazinului dunărean.

pundere de a da obiectivele în 
funcțiune la termen si la un 
înalt nivel tehnic

Promovarea progresului teh
nic în industria sideruroică. ex
tinderea mecanizării si automa
tizării în vederea creșterii pro
ductivității muncii, aplicarea 
procedeelor tehnice avansate in 
vederea obținerii unor produse 
de nivel tehnic si calitativ su
perior, ridică în fata Ministe
rului Industriei Metalurgice sar
cina de a se preocupa cu si 
mai multă grijă de formarea sl 
perfecționarea cadrelor de spe
cialiști si. în special a tinerilor, 
ridicarea nivelului de pregătire 
profesională a muncitorilor si 
cadrelor tehnico

Pe această linie conducerea 
ministerului a luat din timp o 
serie de măsuri cum sînt îmbu
nătățirea programelor școlare 
ale școlilor profesionale si de 
maiștri, concomitent cu aplica
rea și modernizarea dotării ate- 
lierelor-școală.

Aceste măsuri au în vedere, 
în primul rînd, tineretul. El este 
chemat să-sl însușească cunoș
tințe de nivel mai înalt și în- 
tr-un timp mai scurt anlicîn- 
du-le în producție cu consec
ventă Tinerii vor trebui să de
vină promotorii aplicării tehni
cii noi si a unor procedee teh
nologice avansate. Tinerilor 
— muncitori, ingineri sau teh
nicieni — le revine sarcina de 
a-și ridica necontenit nivelul 
pregătirii tehnice, de a folosi 
experiența, valoroasă a celor 
mai buni siderurgiști, contri
buind în felul acesta la realiza
rea în condiții cît mai bune a 
sarcinilor trasate de Directive
le celui de-al IV-lea Congres.

I



Formarea noului guvern grec

Congresului
mondial

pentru pace
HELSINKI 16 (Agerpres). — în 

declarația generală adoptată de 
participanții Ia Congresul Mondial 
pentru pace, independență și de
zarmare generală de Ia Helsinki 
se face o amplă trecere în revistă 
a situației din Vietnam și Asia de 
sud-est, din Africa, Orientul Mij
lociu și America Latină și se sub
liniază pericolul pe care îl pre
zintă pentru pacea lumii acțiunile 
imperialismului.

In declarație se arată că starea 
încordată din Europa, provocată 
de cursa înarmărilor pe care 
N.A.T.O. o stimulează, de
vine și mai complicată din cauza 
proiectului de constituire a forțe
lor nucleare multilaterale. Acest 
lucru, menționează declarația, de
termină necesitatea unui sistem de 
securitate colectivă europeană și a 
constituirii de urgență a unei zone 
denuclearizate în centrul Europei. 
De aceea, Congresul sprijină pro
punerea de a se convoca o confe
rință pentru securitatea europeană 
la nivelul șefilor de guverne.

Arătînd că actuala situație din 
lume reclamă tot mai imperios in
terzicerea armei nucleare, distruge
rea și excluderea folosirii ei, de
clarația recomandă sprijinirea pro
punerii cu privire la o conferință 
mondială a șefilor de state și de 
guverne în această problemă.

Congresul cheamă toate popoare
le să ceară guvernelor lor acțiuni 
care să stăvilească agresiunea im
perialismului american, să spriji
ne popoarele care luptă împotriva 
colonialismului și neocolonialismu- 
lui, pentru independență, libertate 
și dezvoltare social-economică. 
Congresul cheamă toate popoarele 
să acționeze pentru încetarea 
cursei înarmărilor, pentru aplica
rea măsurilor practice de dezarma
re, să ceară lichidarea bazelor mi
litare și retragerea trupelor care 
staționează pe teritorii străine, mă
suri concrete pentru asigurarea 
securității în întreaga lume și pen- 
tiu rezolvarea pe cale pașnică a 
problemelor litigioase.

Vineri seara, noul guvern al 
Greciei a depus jurămîntul în 
fața regelui Constantin. Princi
palele portofolii ministeriale au 
fost repartizate următorilor mi
niștri : prim ministru și ministru 
al educației naționale, Athanasia
dis Novas ; ministru al apărării 
și al afacerilor externe, Stavros 
Costopoulos ; ministru de inter
ne, J. Toumbas ; ministrul justi
ției, D. Papaspyros ; ministru de 
finanțe, S. Allamanis ; ministru 
pentru cooperarea economică, 
Mitsotakis. Cinci dintre miniștri, 
(al apărării, cooperării econo
mice, justiției, finanțelor și mun
cii), au făcut parte și din vechiul 
cabinet condus de Papandreu.

Conform constituției Greciei, 
noul guvern urmează să fie pre
zentat Parlamentului — aflat a- 
cum în vacanță — în următoa
rele 15 zile. Părerile observatori
lor politici sînt împărțite în ce 
privește șansele pe care le-ar pu
tea avea noul guvern în fața Par
lamentului. Componența acestuia 
se bazează pe aripa de dreapta a 
partidului Uniunea de centru 
și se crede că guvernul poate 
conta pe votul principalului par
tid de opoziție — Uniunea na-

Intilnirea

de Gaulle

Saragat

★

către aceștia 
Geneva din

că singurele

Participanții la Congresul Mon
dial pentru Pace, independență și 
dezarmare generală, care a avut 
loc între 10 și 15 iulie la Helsinki, 
au aprobat rezoluția cu privire la 
războiul din Vietnam. în rezoluție 
se exprimă indignarea profundă 
față de agresiunea armată între
prinsă de imperialiștii americani și 
față de încălcarea de 
a acordurilor de la 
1954.

Congresul declară
principii raționale pentru o rezol
vare justă a problemei vietna
meze constă în respectarea drep
turilor fundamentale și sfinte ale 
poporului vietnamez la indepen
dență, suveranitate, unitate și in
tegritate teritorială, recunoscute 
mod solemn de acordurile de 
Geneva din 1954 cu privire 
Vietnam.

Congresul cere încetarea de ur
gență a agresiunii Statelor Unite 
în Vietnamul de sud, retragerea 
imediată a trupelor americane și 
a trupelor sateliților lor din Viet
namul de sud, lichidarea bazelor 
militare americane din Vietnamul 
de sud, încetarea imediată a bom
bardamentelor și a celorlalte acți
uni agresive împotriva R. D. Viet
nam.

în 
la 
la

CHAMONIX 16 (Agerpres). — 
In prezența președintelui Franței, 
Charles de Gaulle, și a președin
telui Italiei, Giuseppe Saragat, 
vineri dimineața a avut loc la 
Courmayeur (centru situat în a- 
propierea micii localități alpine 
franceze Chamonix), inaugurarea 
oficială a tunelului de sub Mont 
Blanc. Acest tunel, care leagă lo
calitatea franceză Chamonix de 
cea italiană Val d’Aosta, are o 
lungime de 11,600 km, fiind cel 
mai lung tunel din lume. El a 
fost construit în colaborare de 
către cele două țări și a necesi
tat șase ani de muncă.

La inaugurarea oficială a tune
lului, care va fi dat în folosință 
la 19 iulie, cei doi șefi de state 
au rostit scurte cuvîntări. In cu
vîntul său, după ce a arătat im
portanța tunelului, Saragat a 
menționat că el speră în „viitorul 
unificat al Europei, admițînd că 
există dificultăți în înfăptuirea 
acestuia". La rîndul său, președin
tele de Gaulle a subliniat im
portanța economică a tunplului, 
arătînd în același timp și greută
țile întîmpinate în realizarea lui. 

I A urmat apoi o întrevedere a ce- 
3 lor doi șefi de state, la care au 
9 luat parte miniștrii de externe, 
0 Couve de Murville (Franța) și 
9 Amintore Fanfani (Italia). în 
■ cursul întrevederii au fost aborda- 
I te principalele probleme politice 
H internaționale — situația din 
| Vietnam, alianța atlantică și, în- 
a deosebi, evenimentele care au 
| provocat criza Pieței comune.

al „Partidului 
a avea, însă.

țional radicală și 
progresist“. Pentru 
o majoritate de 151 de voturi, 
noul guvern va trebui că obțină 
și voturile a 50 de deputați ai 
Uniunii de centru, ceea ce nu 
este sigur, avînd în vedere spri
jinul pe care-1 acordaseră pînă 
acum deputății acestui partid 
fostului premier Papandreu.

Joi noaptea, noul prim-mini- 
stru, Athanasiadis Novas, a adre
sat poporului grec un mesaj în 
care afirmă că „politica și ideo
logia noului guvern vor fi abso
lut identice cu cele ale guver
nului precedent“. El a cerut spri- 

poporului „pentru a ajutajin

Fotografii de pe Marte
în cursul zilei de 

vineri, aparatele elec
tronice ale laborato
rului N.A.S.A. din 
Pasadena au recepțio
nat cea de-a doua fo
tografie a planetei 
Marte obținută prin 
intermediul navei cos
mice „Mariner-4". 
Prima fotografie, care 
reprezintă un deșert 
larg, in general neac
cidentat, avînd doar 
cîteva mici coline la 
o margine, a putut fi 
urmărită vineri de 
telespectatorii ame
ricani pe micul ecran. 
Curbura planetei este 
precis delimitată pe 
fotografii. Jumătatea 
din stingă a fotogra
fiei este întunecată și 
reprezintă cerul, 
trivit unui 
de cuvînt 
regiunea 
are circa 
patrate.
N.A.S.A. subliniază că 
această primă fotogra

Po- 
purtător 

al N.A.S.A., 
fotografiată

200 mile 
Specialiștii

fie este probabil una 
din cele mai puțin re
velatoare din seria de 
21 de clișee așteptate 
în următoarele nouă 
zile. Expertii astroiizi- 
cieni ai laboratorului 
N.A.S.A. din Pasade
na, precum și din cele 
mai mari centre știin
țifice ale S.U.A. vor 
studia timp de multe 
săptămîni aceste ima
gini, înainte de a 
prezenta concluziile 
lor publicului.

Succesul zborului lui 
,,Mariner-4“ a fost 
primit cu viu interes 
de oamenii de știință 
din numeroase țări. 
Jean Coulomb, șeful 
Centrului național 
francez pentru studii 
spațiale a declarat că 
„Oamenii 
consideră performanța 
realizată 
ner-4" drept o 
riență de cea 
mare importanță".

Comentînd zborul 
navei cosmice ..Mari-

de știință

de „Mari- 
expe- 

mai

observatorul 
al agenției 

constată că

între- 
sta- 

acest

ner-4" 
științific 
TASS 
chiar dacă nu vor ii 
îndeplinite în 
gime obiectivele 
bilite pentru
zbor „la activul zbo
rurilor interplanetare 
se vor înscrie nume
roase realizări noi". 
Este interesant însuși 
faptul stabilirii unei 
legături permanente 
cu un obiect cosmic 
aflat Ia o depărtare 
de peste 200 milioane 
de kilometri. Se rele
vă, de asemenea, 
datele transmise 
,,Mariner-4“ 
măsurarea 
cromosferice 
Soare coincid cu 
servațiile făcute 
pe Pămînt. Observato
rul relevă că oamenii 
de știință sovietici 
manifestă interes și 
țață de alte date noi 
privind Soarele, fur
nizate de .,Mariner-4“.

că 
de 

privind 
exploziei 
de pe 

ob-
de

S.U.A. Laboratorul N.A.S.A. din Pasadena (California). Oscilo
graf cu ajutorul căruia se înregistrează semnalele radio emise 

de „Mariner-4"
Telefoto: AGERPRES

hot are
Peste 15 zile noul guvern va fi prezentat parlamentului

Un mesaj al primului

noul guvern în sarcina sa difi
cilă“.

Vineri seara, în centrul capi
talei Greciei au fost reluate ma
nifestațiile populare în sprijinul 
fostului premier Papandreu. For
țele polițienești, care se află în 
stare de alarmă începînd de joi

ministru

seara, au intervenit, încercînd 
să-i împrăștie pe manifestanți. 
In cursul ciocnirilor cu poliția, 
20 de persoane au fost rănite, 
iar alte 40 arestate. Manifestații 
populare au avut loc și la Sa
lonic.

văzută la Paris
• Oficiosul ,,LA NA.TION" scrie că „fără îndoială, de la întreve

derile celor doi șeii de state nu trebuie așteptate negocieri asupra 
problemelor ridicate la Bruxelles".

• Ziarul „L’AURORE" scrie : ,,Concepțiile celor doi interlocutori 
diferă totalmente și Europa (occidentală) nu poate ieși astăzi din 
tunel". Autorul articolului se referă la unificarea politică a Europei 
occidentale, 
comună.

și la Roma
pe care speră să o realizeze partenerii Franței în Piata

• Ziarele din Roma au subliniat că „dacă pentru automobile tune
lul reduce distanța între Paris și Roma cu 200 km, distanța 
va fi greu de redus". în acest sens, „CORRIERE DELLA 
amintește : „pentru a realiza „Europa politică" este nevoie 
ceva, și am avut de curînd un exemplu în acest sens".

politică 
SERA" 
de alt-

• Cotidianul „IL TEMPO" din Roma observă că „nu este ușor ca 
întrevederile de la Courmayeur să aducă o schimbare a situației".

în Uniunea Sovietică a fost lansată

Stația cosmică
„Proton-1

Agenția TASS anunță că în 
U.R.S.S. a fost lansată la 16 iulie 
pe o orbită circumterestră, cu a- 
jutorul unei noi rachete-purtă- 
toare puternice, stația științifică 
cosmică „Proton-1“, Greutatea 
totală a încărcăturii utile este de 
12,2 tone. Stația ,,Proton-1“ este 
utilată cu aparatură științifică 
specială pentru efectuarea de cer
cetări în domeniul particulelor

cosmice cu energii suprainalte. 
Ea are apogeul de 627 km și 
perigeul de 190 km. Perioada de 
rotație a stației în jurul Pămîn
tului este de 92,45 minute.

Analiza informației telemetrica 
recepționată arată că aparatura 
instalată pe bordul stației cosmi
ce „Proton-1“ funcționează 
mal.

Cinci sateliți plasați pe orbită

de o singură rachetă purtătoare
în aceeași zi in Uniunea Sovietică au fost lansați 

sateliții artificiali ai Pămîntului — „Cosmos-71", 
,,Cosmos-72“, „Cosmos-73", ,,Cosmos-74“ și „Cos- 
mos-75“. Toți cei cinci sateliți au fost 
orbită de o singură rachetă purtătoare.

Sateliții au la bord aparataj 
științific destinat continuării cer
cetării spațiului cosmic, în con
formitate cu programul anunțat 
de agenția TASS la 16 martie 
1962.

Rotația tuturor celor cinci sa
teliți se desfășoară pe orbite

plasați pe

eu următorii 
perioada de 

minute ; dis-

aproape circulare 
parametri inițiali : 
revoluție — 95,5 
tanța de la suprafața Pămîntului 
— 550 km ; unghiul de înclina
ție a orbitei față de planul Ecua
torului — 56,1 grade.

Aparatajul instalat la bordul 
sateliților funcționează normal.

I
ntrunirea consultativă interministerială 
a O.S.A. care are Ioc la Washington și-a 
propus drept scop să examineze raportul 
prezentat de comisia de mediere a aces
tei organizații în Republica Dominicană, 
înainte de a pleca din Santo Domingo, 
Ellsworth Bunker, care conduce comisia 
O.S.A., a avut întrevederi cu colonelul 
Caamano și cu noul candidat pentru con

ducerea guvernului provizoriu dominican, Hector 
Garcia Godoy.

urnirea lui Cabot Loclge ca ambasador la 
Saigon este însoțita de o serie de măsuri 
luate de Administrația Johnson demon- 
strînd continuitatea liniei politice agresive 
pe care s-au situat S.U.A. și pînă acum în 
ce privește Vietnamul. Dacă unii comenta
tori americani se întrebau ce semnificație 
are noua numire diplomatică de la Sai
gon, ultimele 98 de ore au risipit orice fel

de speculații despre ,,modificarea politicii“ americane 
în aceasta regiune.

N • După numirea lui Cabot Lodge la Saigon • Turneul

de inspecție al lui Mc Namara • Cortina tăcerii lăsată

Dovada cea mai autorizată o oferă de
clarațiile făcute de titularul Pentagonului, 
McNamara, înaintea plecării sale spre 
Saigon unde, împreună cu Cabot-Lodge, 
va efectua una din obișnuitele vizite de 
inspecție ale dispozitivelor americane în 
Vietnam. Astfel, McNamara a vorbit des
pre sporirea efectivelor forțelor ameri
cane în Vietnamul de sud. „Situația se 
modifică și noi ne modificăm planurile...“ 
a declarat el. Presa a interpretat decla
rația lui McNamara ca indicînd sporirea 
forțelor armate în Vietnamul de sud pînă 
la cifra de 179 000 de oameni în cursul 
cestui an. în plus, măsurile care sînt 
luate pentru a atinge această sporire se 
deosebesc sensibil de ceea ce s-a între
prins pînă acum. Corespondentul agen
ției ASSOCIATED PRESS, referindu-se la 
„surse bine informate", anunță existența 
unor planuri pentru chemarea sub arme 
a 200 000 de oameni din cadrul rezer
viștilor și al gărzii naționale. De aseme
nea, la Washington se afirmă că în Viet
nam ar urma să fie trimise trei divizii din 
forțele terestre „pentru a participa la 
ceea ce tinde tot mai mult să devină un 
război american în Vietnam" (ASSOCIA
TED PRESS).

Aceste proiecte ar urma să devină ho- 
tărîri după reîntoarcerea lui McNamara 
din Vietnamul de sud. De abia atunci, 
după luarea totală în considerare a ra
portului prezentat de el președintelui ar 
urma să fie definitivată „noua etapă" a 
escaladării în războiul dus de Statele U- 
nite în Vietnam.

Aceste planuri întîmpină o dezavuare 
tot mai pronunțată în cercurile opiniei pu
blice americane. Lideri ai Congresului au 
cerut ca președintele Johnson să supună

Încă o etapă
hotărîre de sporire a 
americane în Vietnam

Congresului orice 
forțelor terestre 
sau de chemare sub arme a rezerviștilor. 
O asemenea reacție este de înțeles dacă 
ne gindim că evoluția evenimentelor din 
Vietnamul de sud a demonstrat cu priso
sință că sporirea efectivelor americane nu 
a constituit nici pînă acum un răspuns 
eficient la lupta forțelor patriotice. Fap
tele arală că angajarea militară a State
lor Unite în Vietnamul de sud nu poate 
influența caracterul specific al războiului 
in această parte a lumii.

Pe de altă parte, lideri republicani 
caută să supraliciteze poziția Administra
ției, făcînd presiuni pentru o angajare mi
litară sporită în această regiune.

între timp, la Saigon s-au luat unele 
măsuri cu un caracter nou. Printre ace
stea, cea mai importantă este fără îndo
ială decizia comandamentului american, 
pusă de acord cu autoritățile sud-vietna- 
meze, de a cere corespondenților să eli
mine cît mai multe detalii dirf știrile lor 
privind situația din Vietnam. „Nu este 
vorba de a impune o cenzură militară 
propriu-zisă" — a căutat să-i liniștească pe 
corespondenți purtătorul de cuvînt mili
tar american, dar impresia este exact con
trarie.

Continuarea operațiunilor ofensive ale 
forțelor patriotice în Vietnamul de sud se 
accentuează, iai prezența lui McNamara 
și Cabot-Lodge la Saigon nu au putut 
prilejui comandamentului american

la Saigon

a ..esciiliuhîrii"
monstrații eficiente de forță", împotriva 
forțelor patriotice.

Un comunicat al forțelor de eliberare 
a făcut precizări asupra bătăliei care a 
avut loc la Thuan Man și în care au fost 
distruse forțe importante ale trupelor de 
la Saigon. Este vorba de al zecilea bata
lion de parașutiști și de două batalioane 
ale regimentului 40, care au fost decimate. 
Alte două batalioane de parașutiști tri
mise pentru protecția trupelor au fost îm
piedicate de forțele de eliberare să ate
rizeze.

La 14 iulie o nouă acțiune a forțelor 
patriotice, calificată de comandamentul 
american „ca cea mai importanță opera
țiune Vietcong din ultimul timp", a fost 
dezlănțuită la 
pricinuindu-se 
vernamentale. 
de „securitate 
vînt a refuzat 
numărul pierderilor. Se anunță 
era vorba de o puternică unitate guver
namentală.

Acestea sînt condițiile în care Cabot- 
Lodge trebuie să înlocuiască la Saigon pe 
Maxwell Taylor. Continuarea politicii fa
limentare a agresiunii nu va putea în 
nici un fel modifica permanenta deterio
rare a situației trupelor americane în 
Vietnamul de sud.

55 de km nord de Saigon 
pierderi grele trupelor gu- 
Din cauza considerentelor 
militară", purtătorul de cu- 
să anunțe corespondenților 

însă că

• Este posibilă crearea unui guvern provizoriu ?

Astfel, evoluția crizei domi
nicane pare să intre într-o 
etapă mai calmă, pe primul 
plan fiind puse eforturile de 
constituire a unui guvern pro
vizoriu. Candidatura lui Godoy 
e semnificativă nu numai prin 
personalitatea acestuia, ci prin 
faptul că exclude aspirațiile lui 
Barreras pentru acest post. 
Dacă inițial Barreras refuzase 
candidatura lui Godoy, pînă ia 
urmă el a trebuit s-o accepte. 
Bineînțeles aici nu este vorba 
despre o modificare în poziția 
imbertistă. Faptul că comisia 
O.S.A. a publicat un raport în 
care recunoștea atrocitățile 
grupării imbertiste, a silit-o pe 
aceasta din urmă să-și modifi
ce oarecum atitudinea. De aci 
și temerile pentru o eventuală 
răsturnare a situației după 
crearea guvernului provizoriu.

Actualmente important este 
ritmul negocierilor la care vor 
participa în afară de secretarul 
general al O.S.A., conducătorii 
celor două grupări, șefii mili
tari și Garcia Godoy. Rezulta
tele acestor consultări trebuie 
să ducă la perfectarea actu
lui instituțional care va fi

un document-program al gu
vernului provizoriu în perioa
da preelectorală. Totodată va 
trebui negociat și încheiat un 
acord fixînd situația forțelor 
armate și termenii unei amnis-

• Perspectivele alegerilor și... cererile de aminare
și, mai ales, cum și în ce con
diții se vor organiza alegeri 
în Republica Dominicană. După 
unele presupuneri, alegerile 
vor fi organizate la nouă luni 
după crearea guvernului provi
zoriu, campania electorală fiind 
limitată în acest interval la 
trei luni. Dar, de pe acum se 
fac auzite unele atacuri împo-

eventualitatea unor noi surpri
ze în situația generală din Re
publica Dominicană.

Observatorii politici remarcă 
în ultima vreme mereu mai 
insistent că problemele Repu
blicii Dominicane nu pot fi 
despărțite de evoluția genera
lă a politicii Statelor Unite în 
America Latină. Ei susțin că

Tratativele de la
Santo Domingo

tii generale menite să garante
ze securitatea persoanelor care 

iau participat la lupta armată.
Există motive să presupunem 

că guvernul provizoriu va fi 
creat. Acesta este unicul mod 
prin care s-ar putea evita o 
izolare politică totală a clicii 
imbertiste și, în genere, a ele
mentelor oligarhiei aflate la 
remorca Washingtonului. Pro
blema însă este cît va putea 
dura acest guvern provizoriu,

triva organizării „pripite" a 
alegerilor. Luînd cuvîntul în 
fața Clubului național al presei 
la Washington, un fost lider 
dominican a declarată că „or
ganizarea de alegeri la cîteva 
luni după instalarea guvernului 
provizoriu este periculoasă“. 
El și-a pus în gardă compatrio
ti! împotriva „căutării unei so
luții rapide". Asemenea decla
rații, reproduse în presa nord
americana lasă să se întrevadă

așa-zisele „concesii“ pe care 
S.U.A. se declară gata să le 
facă sînt o consecință a pro
testelor tot mai largi din partea 
unor cercuri politice latino
americane împotriva ansamblu
lui orientării Washingtonului. 
Declarațiile făcute de președin
tele Republicii Chile, Eduardo 
Frei, sînt semnificative din 
acest punct de vedere. Intr-un 
interviu acordat ziarului U 
Giorno, caracterizînd situația

din Republica Dominicană, Frei 
spunea : „După părerea noas
tră, în acest moment unica so
luție posibilă este să se consti
tuie un guvern cît mai repre
zentativ posibil al întregului 
popor din Republica Dominica
nă, guvern care să poală da o 
bună organizare administrativă 
și să poată convoca alegeri în 
cît mai scurt timp posibil". 
Drfr Frei nu s-a limitat la aces
te declarații. El s-a referit la 
„schimbările politice“ care s-au 
petrecut în America Latină și 
Ia formulele anchilozate ale 
politicii promovate de Statele 
Unite. Frei a condamnat de 
asemenea perspectiva consti
tuirii unei forțe armate inter
americane permanente.

Criza dominicană — parte 
componentă a situației politice 
latino-americane, criză rezultată 
din presiunile nord-americane 
asupra acestei țări — nu și-a 
atins 
vare 
poate 
du-se
ale țării, dreptul poporului do
minican de a-și rezolva singur 
problemele sale.

deznodământul. O rezol- 
echitabilă și durabilă nu 
exista decît respectîn- 
interesele fundamentale

P. NICOARA

E JED
• EXPERȚI ai organizației re

gionale, constituită la 21 iulie 
1964 între Iran, Pakistan și Tur
cia, s-au întrunit vineri la Ankara 
pentru a pregăti conferința mi
niștrilor afacerilor externe ai ce
lor trei țări, programată pentru 
21—23 iulie tot în capitala Tur
ciei.

• LA CAIRO s-a făcut cu
noscut că Conferința de solida
ritate a popoarelor din Asia, A- 
frica și America Latină va avea 
loc la Havana la 6 ianuarie 1966, 
în conformitate cu rezoluția de

fa Acera. După cum se știe, cea 
de-a patra conferință de 
solidaritate afro-asiatică, desfășu
rată în mai a.c. la Acera, a hotărît 
să extindă această mișcare și în 
America Latină.

Lucrările Conferinței

internaționale

pentru învățămmt

• CEA DE-A 28-a sesiune 
Conferinței internaționale pentru 
învățămînt a ales Biroul confe
rinței, precum și un comitet pen
tru redactarea proiectului de re
comandări privitor la alfabeti
zare și învățămîntul adulților. 
Din acest comitet face parte

U

R.D. VIETNAM. Ostași ai unui 
detașament de autoapărare în 

timpul unui exercițiu

NOI RAIDURI AMERICANE
ASUPRA R. D. VIETNAM
La 16 iulie, relatează agen

ția V.N.A. avioane america
ne au pătruns în spațiul ae
rian al R. D. Vietnam, bom- 
bardind, și mitraliind regiuni 
populate din provincia Thanh 
Hoa. Forțele armate, 
jinul populației, au 
un avion agresor.

cu spri- 
doborît

213 ore
de dezbateri...

C. Ionescu-Bujor, director gene
ral în Ministerul Invățămîntului. 
In ședința plenară reprezentan
tul român a protestat împotriva 
prezenței la Conferință a dele
gatului ciankaișist și a reafirmat 
poziția R. P. Române care consi
deră că singurul guvern care re
prezintă China, care poate acre
dita reprezentanți în organiza
țiile internaționale este guvernul 
R. P. Chineze.

• LA CARACAS a avut loc 
un miting de doliu cu prilejul 
funeraliilor studentului Jose Be- 
liorin, ucis cu cîteva zile în 
urmă, cînd poliția a împrăștiat o 
demonstrație în sprijinul grevei 
muncitorilor din transporturi.

Un detașament de poliție a 
atacat pe participanții la mitingul

de doliu, arestînd peste 100 de 
persoane. Străzile aflate in îm
prejurimile cimitirului au fost în
conjurate de cordoane de polițiști, 
care au interzis circulația in a- 
ceastă zonă.

.9,8 la sută), mai mult decît du
blu față de țările industriale oc
cidentale care au înregistrat o 
creștere de 3,8 la sută (în indu
strie de 4,1 la sută).

Cel mai înalt ritm de creștere

• POTRIVIT ANUARULUI 
statistic al O.N.U., dat publici
tății la 15 iulie, în deceniul 
1953—1963 producția industrială 
a lumii a crescut cu 75 la sută, 
iar cea agricolă cu 30 la sută. 
Cel mai înalt ritm de creștere, 
se arată în anuar, a fost înregi
strat în țările socialiste. In me
die, ritmul de creștere anual în 
țările socialiste a fost de 7,8 la 
sută (la producția industrială —

• ÎN LOCALITATEA ZA
DAR din R.S.F. Iugoslavia a 
fost deschisă dea de-a 4-a ex
poziție internațională de foto
grafii artistice cu tema „omul 
și marea“. Expoziția cuprinde 
peste 400 de fotografii trimise 
din 46 de țări, printre care și 
din R.P. Română.

• în Camera Comunelor din 
Londra s-au încheiat dezbaterile 
pe marginea proiectului de lege 
cu privire la buget. Guvernul a 
obținut adoptarea proiectului de 
lege cu 291 de voturi contra 285.

Deși prevederile proiectului 
de lege nu reprezintă o primej
die serioasă pentru marele capi
tal, partidul conservator de opo
ziție a pus tot felul de piedici 
în calea adoptării lui. Prezen- 
tînd 679 de amendamente, opo
ziția a silit Camera Comunelor 
să continue dezbaterile timp de 
213 ore. De șase ori Camera a 
ținut ședințe toată noaptea. 
Lupta a fost atît de încordată 
îneît odată, la miezul nopții, de
putății bolnavi au fost aduși pe 
brancarde pentru a participa la 
vot.

Noua lege sporește impozitele 
percepute de la populație și sta
bilește impozitul asupra profitu
lui și asupra societăților. Se aduc 
modificări în ceea ce privește 
modul de achitare a impozitului 
de către societăți, fără sporirea 
impozitului însuși, iar impozitul 
asupra profitului nu se reflectă 
de fapt asupra veniturilor mari
lor patroni.
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