
Pe aici vot săgeta mii de kWl spune lăcătușul montor Petre Marin tovarășului său de muncă Gheorghe Țintea, fierar-beto 
nist pe șantierul Termocentralei București-Sud.
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Marți 27 iulie 1965

Consiliul de Stat al Republicii Populare Române

DECRET
pentru convocarea Marii Adunări Naționale

în temeiul articolului 37 punctul 1 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Populare Române convoacă în sesiune Marea 

Adunare Națională în ziua de 20 august 1965, ora 10 dimineața.
Președintele Consiliului de Stat, 

CHIVU STOICABucurești, 26 iulie 1965

DIRECTIVELE CONGRESULUI
ÎNSUFLETITOR PROGRAM DE MUNCĂ

i pentru uzina clu
jeană „Unirea“, 
constructoare de 
mașini textile, anii 
cincinalului vor con
stitui o perioadă de 
intensă dezvoltare.

rii, dotarea cu S.D.V.-uri ac
ționate pneumatic etc. Ceea ce 
se remarcă este răspunderea 
cu care aceste sarcini au

Capacitatea acestei uzine va 
crește în mod considerabil, se va 
lărgi gama produselor, se va 
îmbunătăți calitatea lor. In 
Documentele celui de al IX- 
lea Congres se sublinia necesi
tatea îmbunătățirii introducerii 
în fabricație a noilor mașini și 
utilaje, perfecționării colaborării 
și cooperării între întreprinderi 
în ramura construcției de mașini. 
Uzina „Unirea“, cea mai mare 
întreprindere constructoare de 
mașini textile din țară, în viito
rul cincinal va trebui să-și du
bleze producția de mașini. Este 
prevăzut să se asimileze noi ti
puri de mașini textile, cum sânt 
mașina de bobinat, mașina de fi
lat lînă cardată, carde triple pen
tru lână, războaie automate pen
tru panglici, noua cardă de bum
bac de mare productivitate etc. 
In următoarea perioadă eforturi
le uzinei se vor concentra în 
direcția aplicării întocmai a pre
vederilor Directivelor Congresu
lui partidului. Pentru introduce
rea în fabricație a noilor mașini 
textile, se are în vedere extinde
rea mecanizării și automatiză-

fost însușite în fiecare sec
ție, pregătirile care se fac 
pentru a se asigura îndeplinirea 
lor. Iată cîteva din problemele
ce vor fi rezolvate, reieșite din-

să fie în întregime proiectate de 
serviciul de concepție al între
prinderii. Volumul muncii de 
proiectare fiind considerabil mai 
mare, uzina se preocupă de în
tărirea serviciului de proiectare 
prin specializarea unor cadre ti
nere. S-a luat inițiativa formării 
unor colective de proiectanți
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Tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

secretar general 
al Comitetului Central 

al Partidului 
Comunist Român

Tovarășului 
CHIVU STOICA 

președintele 
Consiliului de Stat 

al Republicii Populare 
Române

Tovarășului 
ION GHEORGHE 

MAURER 
președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare 

Române

București

In numele Comitetului Cen
tral al Partidului Popular Re
voluționar Mongol, în nume
le Prezidiului Marelui Hural 
Popular și al Consiliului de 
Miniștri, în numele poporu
lui mongol și al nostru per
sonal, vă mulțumim cordial și 
prin dumneavoastră Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliului 
de Stat, Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare Ro
mâne și poporului frate ro
mân pentru felicitările sin
cere și urările de bine pe care 
ni le-ți transmis cu ocazia ce
lei de-a 44-a aniversări a Re
voluției Populare Mongole.

Ne exprimăm convingerea 
că prietenia frățească și co
laborarea dintre țările noas
tre se vor dezvolta și conso
lida spre binele popoarelor 
mongol și român, în interesul 
unității țărilor marii comuni
tăți socialiste, în numele tri
umfului cauzei păcii și socia
lismului.

Urăm poporului român noi 
succese în opera de construc
ție socialistă din România.

JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL 
prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului PopulaT 
Revoluționar Mongol 

președintele 
Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Mongole

JAMSARANGHIIN SAMBU 
președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole '

Mașini
de înaltă

tr-o convorbire cu tovarăși din 
conducerea uzinei.

In primul rînd va trebui să se 
asigure un ritm rapid dc însușire 
a noilor produse. In uzină se de
pun eforturi pentru dezvoltarea , 
bazei tehnice prin întărirea ser
viciilor de concepție și prin a- 
plicarea unui întreg complex de 
măsuri necesare restructurării în 
condiții bune a procesului de 
producție. Mașinile noi ce se vor 
produce la „Unirea“, S.D.V.-urile 
necesare fabricării lor urmează

textile 
calitate
conduse de ingineri principali 
cu o vastă experiență în această 
direcție, care atrag numeroși ti
neri în rezolvarea unor probleme 
complexe de concepție. La uzină 
sînt repartizați anul acesta mulți 
tineri ingineri stagiari. Alții și-au 
terminat perioada de stagiu și 
urmează să li se încredințeze 
sarcini mai importante, avindu-se 
in vedere aptitudinile lor. Desigur 
o parte a acestora sînt îndrumați 
spre munca de concepție. Prelu
crarea și realizarea pieselor pen-

tru noile mașini textile, în special 
pentru războaiele de țesut pan
glici, impun o înaltă precizie și 
un volum mare de muncă din 
partea sculeriei. Capacitatea ac
tuală a acestui atelier este insu
ficientă, fapt care a determinat 
începerea unor lucrări de extin
dere a sculeriei. La turnătorie s-a 
pus la punct și se lucrează la 
instalația automată de formare și 
dezbatere a pieselor. S-au intro
dus și extins metode moderne de 
lucru. Se are în vedere în conti
nuare extinderea lor la noile ma
șini ce vor fi fabricate, introdu
cerea unor repere din mase plas
tice. Progresul tehnic va fi pro
movat intr-un ritm mai susținut. 
După cum se sublinia în Rapor
tul prezentat de tovarășul Nico
lae Ceaușescu conducerea între
prinderilor va trebui să-și con
centreze eforturile pentru per
fecționarea continuă a utilajelor 
fabricate. Legat de aceasta o 
preocupare centrală trebuie să 
fie ridicarea continuă a califică
rii muncitorilor, tehnicienilor, 
perfecționarea pregătirii ingineri
lor în pas cu introducerea tehni
cii noi în economie, cu progresul 
tehnico-științific. Pentru uzina 
„Unirea“ această problemă con-

IOAN RUS

(Continuare în pag. a IlI-a)

Vedere din orașul Rimnicu-Vilcea

Dar oferit de C.C. 
al P. C. Bulgar 

Congresului al IX-lea 
al P.C.R.

Conducătorul delegației P.C. 
Bulgar, tovarășul Todor Jiv- 
kov, însoțit de membrii dele
gației, a înmînat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu darul oferit 
de C.C. al P. C. Bulgar Con
gresului al IX-lea al P.C.R. •— 
un tablou al pictorului Ivan 
Hristov reprezentînd panorama 
orașului Rahova, omagiu ar
matei române pentru partici
parea la războiul de eliberare 
din 1877—1878.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit călduros pentru 
darul oferit.

Au fost de față tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, Con
stantin Drăgan și Paul Nicu- 
tescu-Mizil.

(Agerpres)

Uzina „Victoria“ din Calan 
este sora mai mică a Hune
doarei. Producția sa este sub
ordonată în general producției 
de oțeluri a combinatului. 
Partea cea mai însemnată — 
fonta, lingotierele sau semi- 
cocsul produse aici — trece 
dealul la Hunedoara. Există 
așadar, o strînsă interdepen
dență, o colaborare permanen
tă între aceste două între
prinderi siderurgice. Colecti
vul Uzinei „Victoria“ simte a- 
ceeași răspundere pentru ca
litatea oțelului și a cocsului 
ca și hunedorenii care le pro
duc. Eforturile sale sînt o- 
rientate într-adevăr spre li
vrarea către combinat și alți 
beneficiari, a unor produse cu 
indici calitativi din ce în ce 
mai buni. în întrecerea socia
listă desfășurată în cinstea 
Congresului partidului s-au 
obținut bune rezultate în a- 
ceastă privință. Au fost produ
se, în afara planului, pînă în 
prezent, peste 5000 tone de 
fontă, 2700 tone semicocs și 
400 tone piese și lingotiere for
mate, întreaga producție e-

laborată încadrîndu-se în
tr-un proces minim de rebut 
și declasate. încă în perioada 
dezbaterii Directivelor, colec
tivul uzinei, în frunte cu co
muniștii, au trecut la stabili
rea unor măsuri concrete pe 
linie de producție.

Măsurile preconizate vor 
concura la obținerea a noi 
succese, la realizarea sarcini
lor stabilite pentru anii cinci
nalului și mai ales la îmbună
tățirea calității producției, o- 
biectiv asupra căruia Directi
vele Congresului insistă în 
mod deosebit. Mai mulți spe
cialiști ai uzinei ne-au vorbit 
despre complexul măsurilor la 
care s-au gîndit încă de pe 
acum, despre modalitatea a- 
plicării lor operative în secții 
și sectoare. Iată cîteva din a- 
ceste măsuri:

— Am să vorbesc mai în- 
tîi despre secția furnale ne-a 
spus inginerul Bucur Dumitru 
— șeful secției furnale al uzi
nei. Aici urmărim în primul 
rînd îmbunătățirea indicilor 
de utilizare a agregatelor, re
ducerea consumului de cocs și 
a declasatelor sub cifra admi
să. Pentru aceasta am trecut 
la experimentarea pentru 
prima dată în țară a unei in
stalații pentru insuflarea pra
fului de cărbune în furnale. 
Prin acest procedeu, după pu
nerea lui la punct, vom reuși 
să reducem consumul de cocs 
cu aproximativ 30 kg pe tona 
de fontă. O altă măsură ar fî 
modificarea profilelor la fur
nalul 2, operație care se va e- 
xecuta odată cu intrarea a-

LAL ROMULUS

(Continuare în pag. a IlI-a)

Plecarea unor delegații 
ale partidelor comuniste 

și muncitorești 
care au participat 

la Congresul al IX-lea 
al P. C. R.

Delegația Partidului Comunist Bulgar

Primirea la C.C. al P.C.R. 
a delegației 

Partidului Comunist Chinez

Delegația Partidului Comu
nist Bulgar, condusă de Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P. C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Bulgaria, a părăsit luni dimi
neața Capitala.

La plecare, membrii dele
gației au fost conduși de to
varășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Constantin 
Drăgan, Florian Dănălache, 
Ion Cosma, Corneliu Mănescu,

Alexandru Sencovici, de acti
viști de partid, numeroși oa
meni ai muncii din Capitală.

Un grup de pionieri au ofe
rit oaspeților flori.

Erau prezenți șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în 
R.P. Română, membrii Amba
sadei R.P. Bulgaria la Bucu
rești.

(Agerpres)

Delegația Partidului Comunist din Cehoslovacia
în ziua de 26 iulie a.c. to

varășii Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, și Ion Gheorghe 
Maurer s-au întîlnit cu dele
gația Partidului Comunist 
Chinez, condusă de tovarășul 
Den Siao-pin, membru al Co
mitetului Permanent al Birou
lui Politic al Comitetului Cen

tral, secretar general al C. C. 
al Partidului Comunist Chi
nez, care a participat la lu
crările celui de-al IX-lea Con
gres al P.C.R.

Convorbirea care a avut loc 
cu acest prilej s-a desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească, 
prietenească.

Delegația Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, condu
să de Bohuslav Lastovicka, 
membru al Prezidiului Comi
tetului Central al P. C. din 
Cehoslovacia, președintele A- 
dunării Naționale a R.S. Ceho
slovace, a părăsit luni dimi
neața Capitala.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, membrii delegației 
au fost conduși de tovarășii

Alexandru Bîrlădeanu, Leonte 
Răutu, Ion Cosma, Ion Ioniță, 
Dumitru Simulescu, Ghizeia 
Vass, de activiști de partid, 
oameni ai muncii din Capitală.

Au fost de față șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
în R. P. Română și membrii 
Ambasadei R. S. Cehoslovace 
la București. Oaspeților le-au 
fost oferite flori.

(Agerpres)

CU OCHI DE SPECIALIST, CU MINA DE GOSPODAR Delegația Partidului Popular Revoluționar Mongol

Cine procedează mai bine ?
■ roblemele complexe care stau în fața coopera

tivelor agricole de producție pentru creșterea 
continuă a producției agricole pun în fața or
ganizațiilor U.T.M., a tinerilor sarcini deosebite 
privind sporirea contribuției lor la înfăptuirea 
la timp și la un bun nivel agrotehnic a tuturor 
lucrărilor, fie că e vorba de recoltat, eliberarea 

terenurilor de paie, semănat etc. Acțiunile inițiate de orga
nizațiile U.T.M. trebuie bine gîndite, să aibă eficiență ma
ximă, inițiativele lor să răspundă direct cerințelor concrete 
ale dezvoltării producției.

Incepînd cu acest număr, Ia rubrica „Cu ochi de specialist, 
cu mînă de gospodar“ ne propunem să deschidem în coloa
nele ziarului o amplă dezbatere în care conducători de uni
tăți agricole, secretari ai organizațiilor U.T.M., activiști ai 
comitetelor regionale și raionale U.T.M., tineri să-și spună 
cuvîntul, să facă propuneri în legătură cu modul în care ti
nerii pot să aducă o contribuție mai mare Ia rezolvarea sar
cinilor de producție în fiecare unitate. Acum în multe regi
uni seceratul a fost încheiat sau se stringe recolta de pe ul
timele suprafețe; se elaborează măsurile generale pentru 
pregătirea producției anului 1966. în cele ce urmează, vom 
prezenta cîteva din acțiunile cu care organizațiile U.T.M. 
din două cooperative agricole din raionul Slobozia vin în 
sprijinul executării la timp a lucrărilor agricole la ordinea 
zilei.

însemnări despre activitatea a douâ organizații U. T. M. 

în campania agricolă de vara

Luni dimineață a plecat din 
Capitală delegația Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, 
în frunte cu Damdinjavin 
Maidar, membru al Biroului 
Politic al C. C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R.P. Mongole.

La plecare, delegația a fost 
condusă de tovarășii Petre

Borilă, Mihai Dalea, Ludovic 
Csupor, Ene Țurcanu, Vasiie 
Vaida, Ion Pățan, de activiști 
de partid, oameni ai muncii.

Au fost de față șefi ai mi
siunilor diplomatice și mem
brii Ambasadei R.P. Mongole 
la București. Membrilor dele
gației le-au fost oferite flori.

(Agerpres).

La Slobozia mecanizatorii 
și țăranii cooperatori înche- 
iau un prim bilanț al muncii 
de peste un an — strîngerea 
recoltei de păioase și, însufle
țiți de hotărîrile celui de al 
IX-lea Congres al P.C.R., pu
neau la punct măsuri pentru 
consolidarea succeselor obți
nute și dezvoltarea lor în anii 
viitorului cincinal. Inginerii 
agronomi, toți specialiștii 
ogoarelor își împărțeau timpul 
între supravegherea lucrărilor 
curente și planșelor de lucru 
unde, alături de membrii con
siliilor de conducere și briga

dieri, studiau amplasarea vii
toarelor culturi.

Ce arată acest prim bilanț ? 
Cele mai mari producții de 
grîu la hectar au fost obținute 
de pe suprafețele cultivate cu 
un an înainte cu plante care 
au părăsit de vreme terenul 
(inclusiv grîu după grîu) și 
mai mici după culturile pră
sitoare. La cooperativa agri
colă „Zori noi“ din comuna 
Amara sporul față de produc
țiile realizate pe terenurile 
unde griul a urmat după pră
sitoare, a fost de peste 400 kg 
la hectar. Producția a fost di
rect influențată de perioada

cină s-a efectuat arătura de 
bază; cu cit s-a arat mai de
vreme, cu atît recolta de grîu 
la hectar a fost mai mare. 
Cea mai mare producție s-a 
obținut pe terenurile bine fer
tilizate ; la cooperativa agri
colă din comuna Grivița pe 
127 de hectare îngrășate cu 
superfosfat, azotat de amoniu 
sau gunoi de grajd s-au ob
ținut peste 4 200 kg de grîu 
la hectar. In sfîrșit, rezultate
le au fost direct influențate

VASILE BARAC

(Continuare în pag. a lll-a)

Delegația Partidului
Delegația Partidului Muncii 

din Coreea, condusă de Kim 
Koan Hiop, membru al Birou
lui Politic, vicepreședinte al 
C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, vicepreședinte al Ca
binetului de Miniștri al R.P.D. 
Coreene, a plecat luni dimi
neață din Capitală.

La plecare, delegația a fost 
condusă de tovarășii Emil

Muncii din Coreea
Bodnaraș, Florian Dănălache, 
Ilie Verdeț, Cornel Onescu, 
Constantin Scarlat, Bujor 
Sion, de activiști de partid, 
oameni ai muncii.

Erau prezenți șefi ai misiu
nilor diplomatice și membrii 
Ambasadei R.P.D. Coreene la 
București. Membrilor delega
ției le-au fost oferite flori.

(Agerpres)

Citiți în pagina a 3-a plecarea altor delegații ale 
partidelor comuniste și muncitorești.
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CURAT... DE VOIE

O amintire de ia Gorunul lui Horia

Pe harta vacanței hunedore- 
ne, Vața de jos figurează pen
tru prima dată. Frumoasa stați
une balneară din apropierea 
Bradului găzduiește în această 
vară una din cele 8 tabere în 
care iși petrec vacanța elevi 
din regiune. O alegere inspira
tă: decor specific Apusenilor, 
munții nu prea fnalți, dar bogați 
în vegetație-, aer înmiresmat 
de loioăse și tei-, cîteva hec
tare de parc răsfrînte in oglin
da lucie și capricioasă a Cri- 
șulul Alb, ștrand — unul din 
puținele din regiune. Școala 
din localitate, devenită local 
de tabără s-a dovedit o gazdă 
primitoare. Îndată după înche
ierea anului școlar s-au zugră
vit sălile de clase, s-au amena
jat dormitoarele, un club, iar 
cantinei i s-a mărit capacitatea. 
Prima serie: 90 de elevi din 
clasele IX—XI de la școlile 
medii din Deva, Simeria, Ilia, 
Sebeș și de la școala profesio
nală a Trustului regional de 
construcții. I-am cunoscut chiar 
la sfîrșitul celor 14 zile de o- 
dihnă. Cei din Deva și Simeria, 
aproape 60 la număr, au ținut 
să-și folosească și ultima zi îm
preună cu profesorul de sport, 
îndreptîndu-se Încă de diminea
ță spre ștrand. Interviurile, 
scurta rememorare a bucuriilor 
trăite in tabără au fost din a- 
cest motiv pît se poate de o- 
perative.

Pe unii i-au atras excursiile, 
filmele, pe alții parcul, ștran
dul, unii au preferat întreceri
le sportive, alții manifestările 
cultural-artistice. Nu de puține 
ori însă, răspunsurile trădează 
și o anume rezervă:

— Mi-a plăcut, dar...
Din discuțiile avute cu elevii, 

am reușit să aflăm explicația 
acestui „dar". Ele se referă la 
conținutul activității din cele 
14 'zile petrecute în tabără, 
activități care nu au reușit să 
răspundă pe deplin așteptări
lor, dorințelor lor. Au fost cî- 
teva acțiuni interesante care 
s-au bucurat de participarea 
plină de interes a elevilor, care 
au mărit farmecul unor zile 
petrecute in tabără. Dar așa 
cum ne-au spus ei, un concurs 
„Cine știe, cîștigă“, o excursie 
cu temă în jurul taberei, o alta 
pînă la peștera Prihodiștei (mai 
exact pînă Ia gura peșterei), un 
campionat de fotbal neterminat, 
3 filme (pe care unii elevi le 
mai văzuseră) și încă cîteva 
acțiuni de aceeași natură au 
fost prea puține pentru a ocupa 
spațiul a 14 zile de odihnă.

Să răsfoim programul de ac
tivitate al taberei: de la bun 
început se remarcă o anume 
superficialitate dovedită la în
tocmirea Iul, pe care cele 5 pa
gini dactilografiate nu reușesc 
să o mascheze fiindcă nu re
prezintă altceva decît repetarea 

de 14 ori a aceluiași program; 
7 deșteptarea 7—7,15 învio
rarea, 7,15—7,45 aranjatul dor
mitoarelor, 7,45—8 pregătirea 
pentru ceai, 8—9 ceaiul etc. 
etc. Sînt singurele prevederi 
precise, clare. Pentru că în ce 
privește activitățile educativ- 
distractive nu s-a mai procedat 
la fel de concret. S-a prevăzut 
doar că la ora cutare vor avea 
loc acțiuni culturale. (Cind s-a 
prevăzut, fiindcă cel mai ade
sea in dreptul rubricilor ce s-ar 
fi cerut a fi concrete apare cu 
monotonie expresia „de voie"). 
In ce constau ele, cine răs
punde de pregătirea lor, 
cum se vor desfășura; nu 
se mai poate ști, iată cau
za pentru care multe acți
uni nu au mai avut loc iar al
tele au fost sărace, puțin in
teresante. Un exemplu: 
excursia la Țebea, excursie aș
teptată cu mult interes de elevi. 
Mulți s-au înscris In această 
tabără tocmai pentru că știau 
că ea se găsește la 12 Km de 
Gorunul lui Horia, de Mormîn- 
tul lui Avram Iancu pe care 
doreau să le vadă. Dar dorința 
nu le-a fost îndeplinită. (Excep
ție făcînd doar zece elevi care 
la plecarea din tabără s-au o- 
prit pentru 15 minute la aceste 
monumente istorice).

Astfel că într-o mare măsură 
programul de acțiuni educative 
al taberei a fost curat... de voie.

Concluziile pentru viitor se 
impun singure.

N. ARSENIE 
Foto: O. PLECAN Apă, soare și veselie — coordonate ale vacanței

PE SCURT

După prima etapă a Spartachiadei de vară CAMPIONATUL MONDIAL UNIVERSITAR DE ȘAH

ÎNTRECERI /I /»£ ZI!
n prima etapă a Spartachiadei 
de vară, peste 600 sportivi ai 
asociației Locomotiva din Iași 
s-au întrecut la volei, baschet, 
haltere, fotbal, atletism și alte 
discipline sportive. Cifra nu 
este prea mare, în comparație

cu numărul actual al membrilor U.C.F.S.:
1 500. Dar, la începutul primei etape a 
Spartachiadei de vară asociația sportivă 
Locomotiva Iași număra numai 300 de 
membri. Ești? desigur "un succes.

Consiliul asociației s-a orientat bine a- 
tunci cînd a luat măsuri pentru ca sutelor 
de tineri și tinere, care au făcut primii 
pași în sport, cu prilejul actualei ediții a 
Spartachiadei de vară, să li se asigure toa
te condițiile pentru o activitate susținută, 
continuă. Așa se face că noii sportivi au 
fost invitați să se pregătească, în conti
nuare, să participe la alte competiții.

Pe unii dintre ei i-am putut întîlni în 
sala de sport, antrenîndu-se sub îndruma
rea tovarășului antrenor Nicolae Florescu. 
Printre aceștia, se aflau și cîțiva elevi ai 
școlii profesionale a Atelierelor R.M.R. Ni- 
colina-Iași.' Ne-au fost prezentați talenta-
ții pugiliști Vasile Grigore, Mihai Ungu-
reanu, Constantin Timofte și Constantin
Vasiliu, campioni regionali de juniori, spe-
ranțe ale boxului ieșean. Pe alții, ca popica
rul Teodor Teodorovici, Gheorghe Stavra- 
che sau șahiștii Vasile Timofte și Victor 
Ghirilă i-am cunoscut la locurile lor de
muncă sau la antrenamente. Toți ne-au 

mărturisit dorința de a-și ridica continuu 
măiestria sportivă. Ei participă acum la

confruntări în campionatele asociației, în
treceri orășenești, regionale sau în alte 
competiții.

S-a făcut oare totul ? La prima vedere 
așa s-ar părea. Dar cunoscînd activitatea 
pe care o desfășoară — în prezent sutele de 
participanți la prima etapă a Spartachia
dei de vară, rezultă că mai sînt încă defi
ciențe ce se impun remediate. Este vorba, 
în special, de lărgirea posibilităților de 
practicare a sportului. Pe această linie s-a 
făcut un început bun prin amenajarea u- 
nui teren de sport.

Acesta cuprinde însă — deocamdată nu
mai un teren de fotbșil, handbal și baschet. 
Unul din antrenorii echipei de fotbal, re
cent promovată în campionatul regional, 
tovarășul Valeriu Diaconescu, ne asigura 
însă că, în curînd, bazei sportive i se Va 
adăuga un teren de volei, o pistă pentru 
alergători și un sector de aruncări. Aceas
ta va bucura de bună seamă pe atleți și 
voleibaliști. Dar nu-i suficient. Consiliul 
asociației va trebui să mărească numărul 
competițiilor cu caracter local, să le popu
larizeze larg în rîndul sportivilor de la 
„Nicolina“ în așa fel încît majoritatea ce
lor 1 500 de membri U.C.F.S. — și nu nu
mai participanți! la întrecerile actualei e- 
diții a Spartachiadei de vară — să fie a- 
trași pe terenuri și în sălile de sport. Este 
o sarcină de a cărei realizare vor depin
de — în bună măsură — succesele viitoa
re ale Locomotivei-Iași.

AUREL CRIȘAN

SINAIA (prin telefon de la 
trimisul nostru).

Duminică după-amiază în sala 
de festivități a Cazinoului de la 
Sinaia s-a deschis, într-un interes 
general, Campionatul mondial 
universitar de șah. După ce a 
urat un bun venit în „perla Car- 
paților“ tuturor participanților, 
tovarășul Ștefan Bîrlea, președin
tele U.Â.S.R., a dat cuvîntul aca
demicianului Gheorghe Mihoc, 
rectorul Universității din Bucu
rești — președintele comitetului 
de organizare — care a subli
niat importanța acestei tradițio
nale competiții șahisto mondiale.

După festivitate, jucătorii s-au 
îndreptat spre eleganta sală de 
recepții a Cazinoului unde, la 
cele 32 mese de joc, au luat loc, 
față în față, șahiști din 16 țări 
(a 17-a echipă avînd zi liberă), 
întrecerile au început pe trei 
grupe preliminare : grupa 1 —- 
Cehoslovacia, Suedia, Izrael, 
R.D. Germană, Finlanda ; grupa 
a 2-a — Uniunea Sovietică, An
glia, Belgia, Olanda, Guba, Bul
garia ; grupa a 3-a — Austria, 
Ungaria, România, Scoția, Tuni
sia, Danemarca. Primele trei cla
sate ale fiecărei grupe vor juca, 
începînd de la 30 iulie, în tur
neul final pentru locurile I—IX.

Grăbit ca întotdeauna, Florin 
Gheorghiu și-a „hărțuit“ adver
sarul, R. Wood, atrăgîndu-1 cînd 
într-o cursă, cînd într-alta și, 
împotmolindu-1 pînă la urmă în
tr-o nouă variantă a apărării 
franceze, l-a obligat să cedeze la 
mutarea 28. Spectatorii au aplau-

FILE DIN AGENDA
PRIMELOR DOUĂ ZILE

Florin Gheorghiu șj M. Pavlov, reprezentanții noștri — iață-n 
față cu adversarii lor scoțieni — Wood și Levy

dat bucuroși prima victorie în 
campionatul mondial. Felicitîn- 
du-1 pe Florin, nu putem să nu 
ne aducem aminte că dorința lui 
insistentă de a termina primul 
partida și cît mai repede l-a cos
tat cam scump uneori. Am dori 
ca acum, la noi acasă, reprezen

tanții noștri să nu se pripească, 
sau să se supraevalueze și să-și 
clădească încet, cu răbdare și si
guranță succesul final.

La mesele următoare, Pavlov 
și Partoș au cîștigat și ei la Levy 
și, respectiv, George, ridicînd 
scorul la 8—0. S-a apropiat ora

întreruperii partidelor și adver
sarul lui Stanciu — scoțianul 
Burt — se îndîrjea să-și apere o 
poziție iremediabil pierdută. Mai 
bine de o oră, jucătorul nostru 
și spectatorii au așteptat ca sco
țianul să se recunoască învins și 
numai cu cîteva zecimi de se
cundă înainte de a-i cădea aces
tuia stegulețul de control au avut 
plăcerea să se bucure de frumo
sul 4—0.

Grupele preliminare au, prin 
tragerea la sorți din prima zi, o 
alcătuire care îngreunează serios 
orice previziuni asupra celor 
nouă echipe care vor fi finaliste. 
Ne intereasează foarte mult gru
pa a treia, în care reprezentanții 
noștri au învins pe scoțieni, iar 
la ora cînd transmit, conduc cu 
2—0 pe tunisieni (Partoș și Geor
gescu au învins în circa două ore 
de joc).

Meciurile grele pentru noi 
abia încep astăzi cînd jucăm cu 
Austria. Tocmai de aceea este 
binevenită orientarea antrenori
lor echipei noastre (Urseanu și 
Samarian) de a roda în ziua a 
doua și pe Nacu și pe Georgescu, 
odihnindu-i pe Gheorghiu și 
Pavlov. Cu lotul valoros pe 
care-1 avem putem și trebuie să 
ne comportăm pe măsura pres
tigiului de care se bucură astăzi 
șahul românesc.

GHEORGHE MITROI

• în întîlnirea de atletism 
dintre selecționatele de ju
niori ale R. P. Ungare și 
R. P. Române, desfășura
tă la Budapesta, victoriile 
au fost împărțite. La juni
oare au cîștigat reprezen
tantele țării noastre cu sco
rul de 63—61 iar la ju
niori victoria a revenit 
gazdelor cu scorul de 104 
—95.

• Jocurile din prelimi
nariile campionatului mon
dial de fotbal continuă să 
se desfășoare. La Asuncion 
(Paraguay) în primul meci 
al grupei a III-a a zonei 
America de Sud, s-au în-

tîlnjt selecționatele Para
guayului și Boliviei. Des
fășurată în fața a 25 000 
de spectatori pe o căldură 
puternică partida s-a în
cheiat cu victoria echipei 
Paraguayului cu scorul de 
2—0 (1—0).

® în sala Floreasca din 
Capitală duminică dimi
neața s-a desfășurat întîl
nirea internațională de hal
tere dintre reprezentati
vele de tineret ale R. P. 
Române și R. P. Po
lone. Victoria a revenit 
sportivilor români cu sco
rul de 5—2.

• Disputată contracro- 
nometrului pe echipe, cea 
de a 5-a etapă a Turului 
ciclist al Iugoslaviei, ban- 
ja Luka-Jajce (76 ldlome- 
tri) a revenit selecționatei 
U.R.S.S. (Melihov, Oliza- 
renko, Petrov, Lebedev,

A apărut 
„Atlasul geografic
al R. P. Romane“

Editura didactică și pedago
gică a scos de sub tipar 
„Atlasul geografic al R. P. Ro
mâne“. Noua lucrare, desti
nată elevilor, studenților și ca
drelor didactice de specialitate 
din învățămîntul de toate gra
dele cuprinde 140 hărți referi
toare la geografia fizică,~ la 
populația și la economia țării. 
Printre cele mai reușite sînt 
hărțile generale, climaterice, 
hidrografice, turistice, precum 
și cele ilustrînd realizări în in
dustrie, agricultură, comerț 
exterior etc. Atlasul mai redă, 
prin reprezentări cartografice 
și fotografii bine alese, cele 
mai importante obiective eco
nomice construite în anii re
gimului democrat-popular, re
produceri ale frumuseților na
turale ale patriei, diagrame 
etc.

(Agerpres)

Două noi medicamente

românești
Cercetătorii Filialei din Cluj 

a Institutului de cercetări chi- 
mico-farmaceutice au dat pro
ducției două noi medicamen
te, care sînt folosite în trata
mentul unor forme de reuma
tism.

NOTE DE LECTOR

■ iesele lui G. Căli-
nescu — concepu
te în modalități di
ferite, cu o struc
tură aparte — se 
înscriu în zona li
teraturii de idei, 

de pasionate și ardente dez
bateri pe teme profund uma
ne. Pe de altă parte, scrierile 
dramatice relevă, o dată în 
plus, laturile atît de surprin
zătoare ale personalității lui 
Călinescu, acele treceri de la 
meditația gravă, solemnă la 
„jocurile“ voioase, concentrînd, 
firește, adînci înțelesuri ome
nești. Apariția volumului care 
înmănunchează acest capitol 
al creației călinesciene răs
punde unui deziderat unanim. 
Dar înainte de a-1 comenta, 
trebuie să amintim în primul 
rînd, „Șun“, mitul mongol 
scris în anii ultimului război 
mondial (această lucrare tre
buie să deschidă orice discu
ție despre teatrul lui Căli
nescu). Scriitorul iniția, la mo
dul parabolic, o înfruntare 
decisivă între înțelepciunea 
care călăuzește eforturile con
structive și forțele oarbe, pro
ducătoare de distrugeri. Figu
ra lui Șun — învăluită de 
nimbul legendei — sintetizea
ză strădaniile umanității de a 
făuri, de a se afla în perma
nentă efervescență creatoare. 
Șun își asociază în lupta sa 
(într-o întruchipare evident, 
simbolică, specifică piesei) sur
sele vitalității populare și pe 
cele ale naturii înseși. Ceea 
ce este caracteristic vieții ade
vărate nu există decît în 
comuniune cu înțelepciunea 
constructivă. în acest serjs 
piesa se constituie ca un ma

nifest umanist, enunțînd un 
mesaj de rezonanțe ample. 
Dacă am încerca să depistăm 
în text unele din atributele 
„clasice“ ale dramei am comi
te, indiscutabil, o eroare. Căli
nescu a adoptat o formulă 
dramatică deosebită, în care 
accentul se pune pe idee, pe 
prezențele simbolice care in
tervin — cu rol de argumen
te — în dezvăluirea ideii. O 
altă piesă, „Ludovic al XIX- 
lea“, a fost scrisă în cinstea 
celei de-a 20-a aniversări a 
eliberării patriei. Apelul la 
mituri și parabole a cedat 
aici locul explorării realități
lor contemporane. însă nici 
acum Călinescu nu a renunțat

Două cărți de teatru
la predilecția lui pentru piesa 
demonstrativă, ideatică, popu
lată de personaj e-argument. 
Preocupat, ca și în alte scrieri, 
să contureze profilul interior 
complex al muncitorului din 
zilele noastre, Călinescu înfă
țișează pe constructorii unui 
tunel atît în postura de eroi 
cotidieni ai muncii, cît și în 
aceea de interpreți ai unei pie
se istorice. Esențială rămîne — 
în contextul demonstrației — 
fuziunea firească dintre înde
letnicirile acestea diverse, re
generatoare, constructive, de
finitorii pentru un om, armo
nios echilibrat. face un 

elogiu tulburător omului con
temporan, subliniindu-i virtu
țile. De menționat că „Ludo
vic al XIX-lea“ are o con
strucție dramaturgică plină de 
interes. Valorificarea ei sceni
că at însemna un autentic act 
de cultură. Celelalte bucăți 
mai scurte, cu referiri la per
sonaje istorice sau fictive, 
prelucrînd motive folclorice, 
ascund în dialogurile sclipi
toare reflecțiile unui moralist 
fin care știe să surîdă grav sau 
malițios, să sfichiuiască ironic 
sau să devină grațios înveselit. 
Călinescu a dăruit literaturii 
noastre o zestre dramatică de 
înaltă ținută intelectuală.

eși mai puțin cu
noscută în ipos
taza de autoare a 
unor piese de tea
tru, H. Papadat 
Bengescu a fost 

preocupată de-a 
lungul întregii activități scri
itoricești de problemele dra
maturgiei.

Recent a apărut la Editura 
pentru literatură un volum 
constituit din piesele scriitoa
rei, îngrijit și prefațat de Eu
genia Tudor. O asemenea ini
țiativă nu poate fi decît salu
tată și apreciată ca o acțiune 
foarte utilă. In creația Horten

siei P. Bengescu există ca și 
în cazul altor scriitori cu per
sonalitate pronunțată b filia
ție evidentă între motivele te
matice și problemele care cir
culă de la o scriere la alta. 
H. P. Bengescu a explorat atît 
în proză cît și în dramaturgie 
microcosmosul familiei bur
gheze, acel univers sufocant, 
zăvorit de prejudecăți și con
venții, colcăind — așa cum 
remarca subtil G. Călinescu — 
de „murdării lustruite“. Po
leiala care învăluie relațiile 
de familie burgheze, falsita
tea principiilor morale care 
domină viața burgheză și duc 
la înăbușirea aspirațiilor can
dide, sînt aspecte surprinse și 
acuzate cu fervoare în cărțile 
și piesele scriitoarei. Cîteva 
personaje, îndeosebi feminine 
se află în opoziție declarată 
cu mediul pervertit, corupt, 
încearcă evident, cu mijloace
le omului derutat, solitar — 
să-și croiască un alt drum în 

viață, să-și dobîndească feri
cirea, posibilitatea de a trăi 
curat. Soluțiile nu le apar 
însă cu limpezime și de cele 
mai multe ori doritorii de 
frumusețe și puritate sfîrșesc 
prin a fi învinși. Problemati
ca astfel definită se poate des
coperi în oricare din scrierile 
dramatice ale Hortensiei Pa
padat Bengescu. Piesa, care 
deschide volumul, intitulată 
„Bătrînul“, disecă relevabil u- 
niversul familiar burghez. O 
suită de tipuri creionate abil 
populează scena : fiecare își 
rostește crezul propriu și am

bianța devine insuportabilă, 
îmbîcsită de minciuni și neo
menie. Familia Delescu se 
compune din specimene detes
tabile. Iar „bătrînul“ Luca 
Delescu se detașează de fauna 
înconjurătoare prin luminozi
tatea lui interioară, prin mun
ca onestă, desfășurată cu rîv- 
nă. Izolarea de familia lui 
trebuie înțeleasă ca un deza
cord asupra principiilor etice 
eliminînd (așa cum observă și 
prefațatoarea) implicațiile bio
logice pe care H. P. Bengescu 
le insinuează uneori. Alături 
de bătrîn, Gina, soția politi
cianului Dinu, urgisită și duș
mănită de ceilalți membri ai 
familiei descoperă treptat cu 
înfiorare racilele infernului în 
care a pătruns buimăcită. 
Tentația evadării ajunge ire
zistibil și Gina o va folosi. Nu 
găsește în forul ei lăuntric pu
tere de a duce acțiunea pînă 

la capăt, dar întorcindu-se ia 
totuși decizia de a trăi altfel, 
de a nu repeta ee-a fost înain
te. O dramă similară trăiește 
Simona Demir, eroina altei lu
crări, „A căzut o stea“. Și aici 
asistăm la investigarea amă
nunțită a vieții de familie, din 
care nu absentează accentele 
de critică socială. Simona își 
afirmă dreptul la o existență 
onestă, luptă cu ardoare pen
tru a se smulge din păienje
nișul strivitor care o învă
luie. „Criza" Simonei se re
zolvă tragic, prin sinucidere. 
Femeia piere doborîtă de me

diul ostil omeniei, purității 
spirituale. Prin prăbușirea Si
monei Demir, autoarea a sub
liniat tragedia ființelor ultra
giate de societatea burgheză 
și incapabile a-i rezista. „Me- 
diavală", piesă inspirată din 
trecutul istoric al Florenței a- 
duce un omagiu vibrant fetei 
din popor, simplă și energică, 
plină de curaj, știind să sfi
deze convențiile impuse de o- 
ficialitățile vremii.

Ultima piesă, din nefericire 
rămasă neterminată, „Sora 
mea — Ana“ readuce pe ci
titor în perimetrul obișnuit al 
existenței familiare. Și aici 
atmosfera devine, în cele din 
urmă, mai tonică, mai opti
mistă. Finalul, deși nedefini
tivat, sugerează că Ana izbu
tește totuși să întîlnească un 
autentic partener împreună cu 
care poate învinge meschină
ria.

Intreprinzînd sondaje pă
trunzătoare în psihologia oa
menilor, fără a neglija nici 
climatul social, autoarea „Me- 
diavalei“ știe să găsească sur
se de dramatism încordat, 
să armonizeze materialul o- 
ferit de realitate în conflicte 
omogene. în piesele ei (mai 
ales „A căzut o stea“ și „Bă
trînul“) se pot găsi și unele 
pasaje trenante, un balast 
lexical, constînd în replici prea 
încărcate, precum și o scăde
re a ritmului.

Dar piesele Hortensiei Pa
padat Bengescu se înscriu în 
aria majoră a dramaturgiei 
noastre dintre cele două răz
boaie și pot avea aricind locul 
în repertoriul teatrelor.

MIHAI BOTEZ

Șepel, Dohliakov) cu 
timpul de lh 44’ 23’’. Pe 
locurile următoare s-au 
clasat Iugoslavia — 
lh46'16”, R. P. Ungară 
— lh 48’ 03”, R. P. Bul
garia — lh 48’ 49”. La in
dividual conduce iugosla
vul Boltezar, iar pe echipe 
Iugoslavia, urmată de 
U.R.S.S. la 2’ 38”.

• Meciurile disputate 
sîmbătă în „Cupa Rappan“ 
la fotbal s-au soldat cu 
următoarele rezultate: 
S.V. Hamburg — Parti
zan Belgrad 0—1 ; Gwar- 
dia Varșovia — Zelezni- 
ciar 2—1 ; V.F.B. Stut- 
gart — Spartak Fraga 1— 
5 ; Tatran Presov — Ri- 
jeka 3—1 ; Chemie Leipzig 
-— Slovnatf Bratislava 2—2

• Echipa de fotbal Ști
ința Cluj și-a început tur
neul în R. P. Chineză, ju- 
eînd la Pekin cu echipa 
„1 August“. Meciul s-a 
terminat cu scorul de 3—1 
(2—1) în favoarea gazde
lor. Au marcat Van Iu-tin 
(min. 5), Hu Ten-hui (min. 
28 și 48) respectiv Bretan 
(min. 24). Fotbaliștii clu
jeni vor susține următorul 
meci la Șanhai.

PE SCURT



PRACTICA
STUDENȚILOR

ANCHETA 
NOASTRĂ

1. Corespunde conținutul programelor de practică

specificului și nivelului tehnic de producție al uzinei ?

LA UZINELE In ce măsură a fost necesară adaptarea lor?

„STEAGUL 2. Au fost respectate convențiile de pra/ctică?

ROȘU'
BRAȘOV

3. Cum stimulați interesul studenților pentru

cunoașterea problemelor producției?

Important ce ntru de practică, uzina brașoveană „Steagul roșu" 
găzduiește în această vară peste 500 de studenți din centrele universi
tare București, Iași, Brașov și Timișoara. Am adresat recent întrebă
rile de mai sus unora dintre tehnicienii, inginerii și cadrele didactice 
care organizează și îndrumă practica în producție a studenților în a- 
ceastă întreprindere. Iată răspunsurile lor:

I Șef de lucrări BAGU LUCIAN — InstitutulJ politehnic Timișoara :

I
I

Programa de practică pentru anul IV, spe
cialitatea tehnologia construcțiilor de mașini 
n-a trebuit să fie adaptată în uzină. Aceasta 
datorită faptului că la alcătuirea ei au partici
pat cadre didactice care petrecuseră mai 
mult timp în uzină și cunoșteau foarte bine 
gradul de înzestrare tehnică, specificul proce
selor tehnologice, aspectele importante ale or
ganizării și desfășurării procesului de pro
ducție.

Noi considerăm că valoarea unei programe 
— element de bază în asigurarea eficacității 
practicii — constă în caracterul ei realist. Or, 
la aceasta nu se poate ajunge fără cunoașterea 
din vreme a întreprinderii în care se va des
fășura practica studenților. Deși există o pro
gramă de practică întocmită pentru secțiile 
de tehnologia construcțiilor de mașini de către 
Institutul politehnic din Cluj, catedra noastră 
a considerat necesar să întocmească o progra
mă eu prevederile cît mai concrete și realiza
bile în Uzina „Steagul roșu“, tocmai pentru că 
programa clujeană era prea generală și cu u- 
nele probleme imposibil de realizat. Este mai 
utilă după părerea mea o programă alcătuită 
din vreme, după cunoașterea specificului și 
posibilităților oferite de întreprinderea unde 
se face practica, decît una generală, care să fie 
ulterior adaptată locului de practică.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Iau venit, de pildă, studenți ai 

energetică din București pentru 
spm deia un srafic. alesesem sec

I
I
I

Inginer JOSAN ION :

Mai multă atenție colaborării cu uzina pen
tru coordonarea riguroasă a eforturilor în ve
derea pregătirii unor specialiști capabili să 
răspundă competent sarcinilor de mare răspun
dere ce stau în fața industriei — iată ce aș
teptăm din partea facultăților. în acest fel 
s-ar înlătura orientările mai puțin fericite în 
alegerea locului de practică. în uzina noastră 

de pildă, studenți ai Facultății de 
i care întocmi

sem deja un grafic, alesesem secțiile în care să 
fie repartizați pentru practică, fără a ști însă 
că au specialitatea „automatizări“. Consultînd, 
în sfîrșit, programa — venită doar o dată cu 
sosirea participanților ■— ne-am dat seama că 
unele din obiectivele ei nu se pot realiza la 
noi, ci mai degrabă în întreprinderi din indus
tria ușoară, unde automatizarea are un grad 
mai înalt. Nepotrivită, de asemenea, este și a- 
legerea Uzinei „Steagul roșu“ pentru practica 
studenților > secției mașini termice de la Fa
cultatea de mecanică din Iași. în alte între
prinderi, „1 Mai“-Ploiești, „Grivița roșie“- 
București sau Uzina constructoare de mașini- 
Reșița ar fi avut mai multe de învățat.

Ca principiu de lucru, subliniez și eu că este 
necesară elaborarea programelor de practică 
din vreme, pe baza consultării inginerilor din 

a cunoașterii posibilităților 
a obiectivelor propuse.

rapidă a problemelor organizatorice și integra- I 
rea imediată în programul normal de practică. ■ 
Alteori însă — mă refer la studenții facultăților I 
de mecanică din Timișoara și Iași — pracți- < 
canții au venit în uzină eșalonat, cu 3—4 zile ■ 
întîrziere. O grupă de studenți de la Faculta- I 
tea de mecanică din Iași nu s-a prezentat la 1

I 
I

;i sînt în excursie de stu- i 
Foarte bine. Ne întrebăm I 
t anunțați din t.imn desnve * 

tat și situații inverse. | 
fost,., cadrele didac- I 
R'nnnltat.aa de st.iint.e " 

in Iași și două grupe de la secția i 
Facultății de metalurgie din Bucu- I 
xnif îr> nrimnlp dnnă «Snt.amîni în- ■

I 
I

_........... I
i prea numeroase devin I 
profunzimii, eficacității | 

...... . I
I 
I

I
i întreprinderi și 

reale de realizare

I

Iîn general convențiile 
respectate. Țin, însă, să :

I
I
I
I
I

Tehnician POPA VASILE, din serviciul per- 
sonai-învățămînt:

! de practică au fost 
mă refer la cîteva din 

situațiile cînd s-a întîmplat altfel. Delegații 
veniți pentru încheierea convențiilor din partea 
institutelor de învățămînt superior n-au avut 
întotdeauna toate detaliile legate de programul 
de practică (delegatul Institutului politehnic 
din București, de pildă, nu știa dacă pentru 
studenții anului IV conducerea institutului 
preconiza, pe baza regulamentului de practică, 
un program zilnic de 6 sau de 8 ore). Conven
țiile de practică n-au fost însoțite întotdeauna 
de programele de practică, încheierea lor de
venind astfel o simplă formalitate. Cele mai 
multe dificultăți ne-au fost însă create de 
modul în care s-au prezentat studenții la prac
tică.

I Studenții din București și Brașov au venit la 
timp în uzină, fapt care a ușurat rezolvarea

practică, deși fusese încheiată convenția și pen
tru ei. Motivul: în ultimul moment s-a hotărît 
ca aceștia șă facă practică la Uzina de piese 
auto din Colibași... Din cei 50 de studenți ai 
Facultății de mecanică din Timișoara la 8 iu
lie erau prezenți în uzină doar 13 (sosiți de cel 
mult 4 zile). „Ceilalți sînt în excursie de stu
dii“ — ni s-a spus. T 
însă: de ce n-am fost anunțați din timp despre 
aceste .schimbări ? Au existat și situații inverse. 
Uneori cei neprezenți au f 
tice. Grupa 808 de la Facultatea de științe 
economice din Iași și două grupe de la secția 
turnătorie a r ■ - 
rești n-au avut în primele două săptămîni în
drumători «— cadre didactice — astfel că prac
tica a rămas lipsită de intervenția experienței și 
pregătirii didactice și de specialitate, absolut 
necesare pentru înțelegerea și asimilarea cu
noștințelor.

Inginer RĂBUȘ IOAN :
Am căutat să-i trecem pe studenții practi- 

canți prin cît mai multe secții. Experiența a 
dovedit că permutările 
plimbări, în dauna i 
practicii. Am ales, așadar, ca locuri de practi
că secțiile-cheie, preferîndu-le pe cele care 
ofereau condiții pentru însușirea unui mare 
număr din obiectivele programelor de practică, 
în fiecare secție studenții sînt repartizați pe 
lîngă inginerii și maiștrii cei mai pricepuți, cu 
experiență îndelungată de muncă. In funcție 
de condițiile concrete ale fiecărei secții, practi- 
canții participă efectiv la procesul de produc
ție, li se dau spre rezolvare probleme tehnice.

Inginer CONSTANTIN ILIESCU, șef de lu- I 
crări, Institutul politehnic Brașov : 1

La sculerie, timp de 12 zile, studenții grupei 
4 102 de la Facultatea de tehnologia construc
țiilor de mașini din Brașov au avut de urmărit 
construcția și execuția S.D.V.-urilor, prelucra
rea lor și o serie de procese tehnologice legate 
de specialitate. în această secție se execută 
piese unicat pe baza unor desene de execuție 
și fișe cu ordinea operațiilor. Pentru a stimula 
inițiativa creatoare, pentru a le dezvolta spi
ritul analitic și gîndirea temeinică le-am dat 
studenților ca temă întocmirea proceselor teh
nologice, în ideea că piesele respective ar fi 
executate în serie. Practicanții au i 
posibilitatea să analizeze critic ordinea ope
rațiilor, să înțeleagă logicitatea ei, să studieze 
atent mașina, dispozitivele și sculele necesare. 
Aceasta i-a determinat pe studenți să rețină 
cu mai multă i ‘ 
economice ale j 
executate cu aceștia, modul și posibilitățile lor 
de lucru. Dorința fiecăruia de a veni 
zolvare tehnică interesantă, cu o < 
personală, a făcut studiul mai atractiv, dîndu-i 
totodată mai multă profunzime.

★
N.R. Perioada de practică de pînă acum a- 

rată că asemenea probleme — cu elemente 
reale sau prezumtive — mobilizează interesul 
studenților, dau un țel imediat interesant stu
diului, care cîștigă astfel în complexitate și 
profunzime. însă nu în toate secțiile uzinei 
îndrumătorii practicii — ingineri și cadre di
dactice — acordă importanța cuvenită acestui 
aspect al îndrumării. Lipsa de interes dovedită 
de unii studenți — mărturisită cu regret de 
mai mulți dintre inginerii cu care am stat de 
vorbă — poate fi învinsă cu siguranță, dacă 
adjuncții tehnici ai secțiilor, împreună cu ca
drele didactice, îi vor solicita cu probleme 
nice a căror rezolvare cere afirmarea : 
critic și simțului ingineresc.

ION TRONAC |

Informații
• Ministrul alacerilor externe al 

Republicii Populare Mongole, 
Mangalia Dugersuren, intr-o tele
gramă de răspuns, mulțumește 
pentru telicitările transmise de 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Populare Române, Corne
liu Mănescu, cu ocazia celei de-a 
44-a aniversări a Revoluției Popu
lare Mongole.

• In urma inundațiilor care s-au 
produs în R.S.P. Iugoslavia, Cru
cea roșie a R. P. Române a trimis 
Crucii roșii Iugoslave un ajutor 
destinat populației sinistrate 
compus din medicamente, pături, 
cearceaiuri, corturi și făină, în 
valoare totală de 200 000 lei.

Totodată, pentru a veni in spri
jinul populafiei sinistrate in urma 
inundațiilor din Pakistanul de Est, 
Crucea roșie română a trimis 
Crucii roșii din Pakistan un aju
tor compus din medicamente, ali
mente și imbrăcăminte, în valoare 
totală &e 100 000 lei.

în industria chimică

Largă mișcare de inovații
A fost Încheiat bilanțul activi

tății inovatorilor și inventatorilor 
din unitățile Ministerului Industriei 
Petrolului și Chimiei pe primul 
semestru din acest an. De la ser
viciul de resort al ministerului am 
aflat că In această perioadă au 
fost aplicate în producție peste 
2 500 de inovații ale muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor din in
dustria petrolului și a chimiei, care 
au dus Ia realizarea a peste 
75 800 000 Iei economii. Alte peste 
2 600 de propuneri se află In pre
zent în curs de aplicare. Numărul 
propunerilor de invenții a crescut 
In primul semestru cu 22 la sută, 
tafă de aceeași perioadă a anului 
trecut.

După un calcul făcut la Oficiul 
de stat pentru invenții, în primii 
cinci ani ai planului șesenal au 
fost aplicate în producție, în toate 
sectoarele economiei naționale, a- 
proape 214 200 invenții și inovații

care au dus la realizarea a pește 
2 306 900 000 Iei economii, sumă 
ce echivalează cu valoarea apar
tamentelor necesare adăpostlrli 
populației unui oraș de mărimea 
Ploieștiulul, Constantei, Aradului, 
Craiovel sau Sibiului.

Multe din invențiile românești 
au fost brevetate in străinătate. 
Printre acestea pot fi amintite 
„Procedeu, aparat și instalație 
pentru separarea de component! 
dintr-un amestec gazos prin ab
sorbție 1n strat fix“, care contri
buie la valorificarea superioară a 
gazelor de sondă, brevetată in nu
meroase tari și achiziționată de o 
firmă din R.P.G., „Cofraj glisant 
pentru executarea de construcții 
monolite din beton armat cu secți
uni și pante variabile“ brevetată, 
de asemenea, in multe țări și cum
părată de către R.S. Cehoslovacă.

(Agerpres)

Pentru sezonul rece
Fabricile de tricotaje din în

treaga țară au pregătit pentru 
toamnă și iarnă o colecție bo
gată. Articolele de îmbrăcă
minte din bumbac, lină, fire 
sintetice și mătase artificială 
trec în prezent prin fața unui 
juriu exigent — reprezentanții 
organizațiilor comerciale, care 
aleg pe cele mai frumoase. 
Printre numeroasele noutăți 
sînt bluze, jachete, rochii din

melană cu contexturi ajurate, 
gen dantelă, noi modele de ja
chete din fire sintetice. Arti
colele de îmbrăcăminte sînt 
realizate în imprimeuri noi și 
într-o gamă bogată de culori, 
au o linie modernă.

Pentru iubitorii sporturilor 
sezonului rece a fost îmbogăți
tă gama produselor cu noi mo
dele de pulovere.

Arta plastică românească 
peste hotare

In luna viitoare, 
arta plastică româ
nească se va face cu
noscută publicului 
din mai multe țări 
ale lumii. Sub titlul 
„Comori de artă ro
mânească — secolele 
XV-XVIII“ se va des-

chide la „Royal Scot
tish Muzeum, (Mu
zeul regal al Scoției) 
o expoziție de brode
rii, manuscrise, argin
tărie, sculpturi în 
lemn, icoane și piese 
de ceramică. Cele a- 
proximativ 70 de ex-

ponate, piese de o 
deosebită valoare ar
tistică și istorică, a- 
parțin Muzeului de 
artă al R. P. Române, 
mînăstirilor din nor
dul Moldovei și unor 
biserici de lemn din 
Maramureș.

Plecarea unor delegai 
ale partidelor comuniste 
și muncitorești care au 
participat la Congresul 

al IX-lea al P. C. II.
Delegația Partidului Comunist Francez

Delegația Partidului Comu
nist Franeez, condusă de 
Jeannette Thorez Vermeersch, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Francez, a părăsit 
luni dimineața Capitala.

La plecare, delegația a fost 
condusă de tovarășii Alexan
dru Bîrlădeanu, Constanța 
Crăciun, Mihail Florescu, Va- 
slle Malinschi, de activiști de 
partid.

(Agerpres)

Delegația Partidului Comunist din Olanda
Delegatul Partidului Comu

nist din Olanda, Hanna van 
Ommereen Averinck, membru 
al C C- al Partidului Comunist 
din Olanda, a părăsit luni di
mineața Capitala.

La plecare, delegația a fost 
condusă de tovarășii Alexan
dru Bîrlădeanu, Constanța 
Crăciun, Gheorghe Necula, 
de activiști de partid.

(Agerpres)

Delegația Partidului Comunist din Danemarca
Delegația Partidului Comu

nist din Danemarca, în frunte 
eu Gelius Lund, membru al 
C.C. al P.C. din Danemarca, a 
părăsit luni dimineață Capi
tala.

La plecare, delegația a fost 
condusă de tovarășii Ludovic 
Csupor, Gheorghe Necula, 
Ghizela Vass, Nicolae Gheor
ghiu, de activiști de partid.

(Agerpres)

Delegația Partidului Comunist din Finlanda
Delegația Partidului Comu

nist din Finlanda, condusă de 
Hertt.a Kuusinen, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
din Finlanda, a părăsit luni 
dimineața Capitala.

La plecare, delegația a fost

condusă de tovarășii Alexan
dru Drăghici, Mihai Marines
cu, Teodor Marinescu, Mihail 
Suder, Ștefan Bălan, Voinea 
Marinescu, de acVviști de 
partid.

(Agerpres)

Delegația Partidului Comunist din Liban
Luni după-amlază a părăsit 

Capitala delegația Partidului 
Comunist din Liban.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, oaspeții libanezi au

fost salutați de tovarășii Ilie 
Verdeț, Ion Cosma, Aurel Vi- 
joli, Vasile Mateescu și Ion 
Savu, de activiști de partid.

(Agerpres)
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Produsele Fabricii de sticlărie din Turda sint binecunoscute in țară și peste hotare. Execu
tarea lor cere multă iscusință și îndeminare. Fotografia noastră vi-1 prezintă pe Ioan Dicai 
din atelierul de cizelare și gravură. El a fost evidențiat in întrecerea socialistă în fiecare 

lună a acestui an.
Foto : AGERPRES

Delegația Partidului Comunist din Luxemburg
Delegatul Partidului Comu

nist din Luxemburg, Domini- 
que D. Urbany, președintele 
P. C. din Luxemburg, a pără
sit luni seară Bucureștiul.

La plecare, oaspetele a fost 
condus de tovarășii Ștefan 
Voitec, Anton Breitenhofer, 
Ion Pas, Vasile Vlad, de acti
viști de partid.

Viiitele delegațiilor unor partide 
comuniste și muncitorești 

care au participat la Congresul P. C.R.
Delegațiile unor partide co

muniste și muncitorești, care 
au luat parte la lucrările 
Congresului al IX-lea al 
P.C.R., au continuat să facă 
vizite la întreprinderi indu
striale, șantiere de construcții, 
unități agricole și muzee din 
țară.

In cursul zilei de luni, după 
ce a vizitat Complexul petro
chimic de la Brazi, delegația 
Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, în frunte cu Le 
Duc Tho, a fost oaspete al 
constructorilor de autocami
oane din Brașov. In aceeași 
localitate, delegațiile Partidului 
Progresii al Poporului Munci
tor din Cipru, în frunte cu 
Kyriakos Hristu și cea a Par
tidului Comunist Portughez în 
frunte cu Manuel Rodrigues 
da Silva, au vizitat uzinele 
de tractoare și fabrica de au
tocamioane, monumente isto
rice din oraș și stațiunea Po
iana Brașov.

Membrii delegației Partidu
lui Muncii din Albania, con
dusă de Ramiz Alia, și-au con
tinuat călătoria în regiunea 
Dobrogea, unde au vizitat 
noile întreprinderi de morărit 
și panificație, de industriali
zarea laptelui, precum și sta
țiunea hortiviticolă Murfatlar.

Delegația Partidului Comu
nist din Bolivia, condusă de 
Jorge Kolle, și delegația Par
tidului Comunist Mexican, 
condusă de Manuel Terrazas 
Guerrero, au făcut vizite la 
Complexul petrochimic de la 
Brazi, la Uzinele constructoare 
de utilaj petrolier „1 Mai" din 
Ploiești, precum și la Muzeul 
Doftana.

In aceeași zi, delegația 
Partidului Comunist din Co
lumbia, în frunte cu Hernan- 
do Hurtado, a vizitat șantierul 
hidrocentralei „Gheorghe Ghe- 
orghiu-Dej“ de pe Argeș.

(Agerpres)

URMĂRI DIN PAQ. I
Cine procedează 

mai bine?
de soiul folosit; cel mai pro
ductiv s-a dovedit soiul Bezo- 
staia, care la Traianu, de exem
plu, a dat o producție cu a- 
proape 1 000 kg mai mare de
cît celelalte soiuri.

Aceste prime concluzii aju
tă lucrătorii din agricultură 
să stabilească sarcinile mo
mentului actual care, pe scurt, 
ar fi următoarele :

• eliberarea imediată și 
rapidă a paielor de pe mi
riști. In cooperativele agri
cole din raionul Slobozia s-a 
stabilit ca aproximativ 70 la 
sută din suprafața care în 
toamnă va fi cultivată cu grîu 
să provină de la culturile care 
au părăsit devreme terenul;

• suprafețe cît mai mari 
trebuie fertilizate la arătura 
de bază ;

• arăturile trebuie făcute 
imediat. Inginerul agronom 
Gheorghe David de la Grivița 
preciza că dacă s-ar putea 
face concomitent cu recolta
tul ar fi cu atît mai bine; în
treaga cantitate de apă ar fi 
păstrată în sol, iar arătura ar 
fi de calitate mai bună. Trac
toarele să lucreze cu întreaga 
capacitate și, pe cît mai multe 
munca să fie organizată în 
două schimburi;

o în sfîrșit, trebuie asigura
tă sămînța din soiurile cele 
mai productive, tratată și 
pregătită pentru semănat.

în acest ansamblu de pro
bleme am încercat să vedem

cum acționează organizațiile 
U.T.M., ce contribuție aduc la 
rezolvarea lor la timp și la un 
bun nivel agrotehnic, ce me
tode folosesc și ce eficiență au 
acestea. Iată cîteva fapte care 
ilustrează două stiluri de 
muncă:

La cooperativa agricolă din 
comuna Grivița, mai rămăsese 
de strîns recolta de grîu de pe 
70 de hectare din cele aproape 
1 500 cultivate. Toți tinerii lu
crau pe combine sau auto
camioane, la magazii, la des
cărcatul sacilor, pe atelaje, la 
transportul paielor sau la ari
ile de treier. Secretarul comi
tetului U.T.M., tovarășul Ni
colae Căluț, știa precis cîți 
tineri erau prezenți sau cîți 
au fost ieri sau alaltăieri la 
fiecare din aceste puncte de 
lucru.

— Desigur, spunea secreta
rul, tinerii veneau oricum la 
muncă. Aceasta nu-i o pro
blemă în unitatea noastră. 
Problema care se pune în 
fața noastră, a organizațiilor 
U.T.M. pe brigăzi, constă în 
a-i antrena acolo unde era 
mai multă nevoie de ei, în 
special unde se cerea mai 
multă operativitate și înde- 
minare : la transportul saci
lor, pe combine, la bascule și 
așa mai departe. Repartizarea 
s-a făcut de către brigadieri 
cu ajutorul secretarilor orga
nizațiilor U.T.M. pe brigăzi. 
Prin urmare, de la început, 
fiecare a știut precis unde 
avea să lucreze și ce avea de 
făcut. După aceea secretarii 
organizațiilor pe brigăzi și 
membrii birourilor, care-și 
aveau și ei stabilit locul de

muncă în posturile cheie, n-au 
avut de făcut decît șă le co
munice tinerilor, fiecăruia în 
parte, ce sarcini au și cum 
trebuie să lucreze, ce anume 
se cere de la ei.

— Și, probabil, să urmă
rească modul în care își în
deplinesc sarcinile.

— Neapărat. Asta este de 
cea mai mare însemnătate. 
Spuneam că la noi tinerii vin 
cu regularitate la muncă. Dar 
oamenii nu sînt mașini, nu 
lucrează uniform. Esențial 
pentru noi este ca fiecare să 
lucreze acolo unde poate să 
dea cel mai bun randament, 
să prevenim la timp orice 
abatere de la disciplină. Iată 
un exemplu: Ștefan Măciucă 
și Vasile M. Ștefan erau re
partizați la transportul saci
lor. Intr-o zi au lipsit. Nu 
anunțaseră pe nimeni. Două 
posturi descompletate. Între
gul proces al organizării 
muncii în brigadă era dereg
lat. Posturile au fost comple
tate cu alți oameni din alte 
sectoare. Dar acolo munca a 
fost stânjenită. A doua zi s-a 
discutat cu ei nu într-o ședin
ță, special organizată, ci 
înainte de începerea lucrului. 
Faptele erau proaspete. Ei au 
înțeles ce greutăți a prici
nuit brigăzii absența lor din 
ziua precedentă. Și nu numai 
ei, ci toți tinerii. Faptul nu s-a 
mai repetat. Nu este singurul 
exemplu și nu numai de 
această natură. In toate ca
zurile însă s-a procedat cu 
promptitudine. Soeotesc că în 
munca noastră lucrurile nu 
trebuie tărăgănate, așteptîn- 
du-se o ședință. Faptele se

uită, iar discuțiile oricît de 
bune ar fi, nu mai au efici
ență.

— Dar la lucrările care ur
mează zilele acestea cum veți 
proceda?

— La fel. Mal avem puțin 
de recoltat, dar tinerii din 
toate brigăzile știu de agum 
ce au de făcut și unde vor 
lucra. Trebuie imediat strînse 
paiele. La noi lucrarea a ră
mas puțin în urmă. Nu am 
eliberat terenul decît de pe 50 
de hectare. Puțin. Capacitatea 
de lucru a tractoarelor la arat 
este de circa 70 de hectare pe 
zi. Ele lucrează acum la re
coltat și doar patru la arat. 
Cînd vor lucra toate, trebuie 
să eliberăm zilnic o suprafa
ță cel puțin egală cu aceas
ta, dacă nu mai mare. Condu
cerea unității a stabilit ca la 
transportul paielor să parti
cipe toate cele 105 atelaje. 
Noi am propus și conducerea 
unității a aprobat, ca la fie
care atelaj, pentru mai multă 
operativitate, să lucreze trei 
oameni în loc de doi. Deci, în 
total 315 zilnic. Dintre ei 200 
vor fi tineri. Odată cu arătu
rile s-a stabilit să fertilizăm 
200 de hectare mai slab pro
ductive. Noi am transportat, 
încă din iarnă îngrășămintele 
organice. Acum ele trebuie 
împrăștiate. La fel cele fosfa- 
tice. Am repartizat și pentru 
această lucrare 60 de tineri. 
La condiționatul celor 35 de 
vagoane de sămânță vor lucra 
zilnic alți 16 tineri.

Așadar, datorită faptului că 
organizația U.T.M. a urmărit 
zilnic cum își îndeplinesc 
tinerii îndatoririle, cum își 
realizează propriile angaja
mente și a luat operativ po
ziție combativă împotriva aba
terilor, tinerii au contribuit 
activ la toate lucrările din în
treaga campanie.

Am urmărit modul în care 
se preocupă și organizația 
U.T.M. din comuna Amara de 
antrenarea tinerilor la muncă. 
Pe tovarășul Gheorghe Măiță, 
secretarul comitetului U.T.M., 
l-am întîlnit la câmp. Avea 
carnetul plin de note. Omul 
consemna aici cum muncește 
fiecare tânăr. Erau înscriși pe 
cîteva file tinerii care au lu
crat exemplar. Erau trecuți 
și alții ca Ștefan Dumitru, 
Nicolae T. Marcel care azi au 
muncit într-un sector, mîine 
în altul. In nici o parte nu se 
putea conta pe aportul lor. 
Fugeau după muncă ușoară.

— Toate acestea — ne spu
nea tovarășul secretar — le 
vom discuta în viitoarele adu
nări generale.

— Pînă acum n-a fost pusă 
în discuția tinerilor atitudi
nea lor ?

— Nu. Am așteptat adună
rile generale, cînd vom putea 
analiza pe îndelete. Tot atunci 
vom stabili și locurile în care 
vor munci tinerii la viitoare
le lucrări. Vom face, după 
aceea, consiliului de conduce
re propunerile noastre.

(Trebuie remarcat că în a- 
ceastă cooperativă de produc
ție deși sînt foarte mulți ti
neri contribuția lor la efectu
area lucrărilor aflate la ordi
nea zilei nu este întotdeauna 
la nivelul posibilităților și 
cerințelor puse în fața lor 
de unitatea socialistă din care 
fac parte).

După cum se vede două sti
luri de muncă a două organi
zații U.T.M. în rezolvarea a- 
celorași probleme. Unul — 
cel de la organizația U.T.M. 
din comuna Grivița unde sar
cinile tinerilor sînt definite 
operativ și îndeplinirea lor 
e urmărită zilnic intervenin-

du-se imediat, iar altul cel de 
la Amara, în care aceste lu
cruri „fotografiate“ în carne
țele, se stabilesc numai în șe
dințe, iar analiza înfăptuirii 
lor se face numai în ședințele 
ordinare ale organizațiilor 
U.T.M. Care din aceste două 
organizații U.T.M. procedea
ză mai bine, cu mai multă e- 
ficiență 7 Sînt și alte meto
de de muncă care dau roade 
mai bune ? Aceste întrebări 
le adresăm secretarilor 
U.T.M. din cooperativele a- 
gricole, tinerilor de la sate. 
Răspunsurile lor, părerile și 
sugestiile le vom publica în 
ziarul nostru.

Mașini textile 
de înaltă calitate

stituie obiectul unui studiu a- 
profundat. Dat fiind faptul că 
mai mult de jumătate dintre 
muncitori sînt tineri, se studiază 
problema creșterii eficacității 
cursurilor de ridicare a califică
rii, organizate pe meserii. Aces
tea cuprind majoritatea tinerilor 
uzinei. La redeschiderea lor se 
vor avea în vedere două direcții 
importante: asigurarea unui con
ținut cît mai adecvat cursurilor 
în conformitate cu noile sarcini 
ale uzinei, găsirea celor mai e- 
ficiente forme de a sprijini în
sușirea. cunoștințelor acumulate 
aici. Pregătirea diferențiată se va 
face avînd o perspectivă mai în
depărtată a dezvoltării uzinei, 
pornindu-se de la cunoștințele 
pe care le au în prezent. Atenția 
conducerii se va concentra în a- 
ceeași măsură asupra muncitori
lor, tehnicienilor și inginerilor, a- 
jutîndu-i pe aceștia să acumu
leze cunoștințe zi de zi, în con
formitate cu nevoile care se ivesc.

La nivelul exigențelor 
producției

gregatului în reparație capita
lă. în urma acestor modifi
cări care deja se proiectează 
se va îmbunătăți funcționarea 
furnalului. în vederea crește
rii temperaturii aerului insu
flat ne-am propus să modifi
căm cauperul de la furnalul 2 
prin înlocuirea grătarului cu 
cărămidă fagure. Calitatea 
fontei va fi influențată mult 
și prin folosirea unei cochile 
mai perfecționate și prin efec
tuarea turnării pe două benzi. 
Vom trece apoi la experimen
tarea folosirii gazului metan 
la cubilouri, urmărind de ase
menea, îmbunătățirea calității 
fontei și a reducerii consu
mului de cocs.

Ing. Schonberger Francisc 
— șeful secției turnătorie Jin- 
gotiere ne-a spus : — Noi pro
ducem circa 50 la sută din ne
cesarul de lingotiere pentru 
oțelăriile țării. Scopul nostru 
este să obținem asemenea uti
laje care să aibă o durabili
tate mare, să reziste la un 
mare număr de turnări. în fe
lul acesta, se reduce conside
rabil prețul de cost pe tona de 
oțel. Ce ne-am propus în acest 
sens ? Mai întîi am început să 
experimentăm desulfurarea 
continuă a fontei lichide în 
mediu bazic. Prin acest pro
cedeu se obține o creș
tere a producției de calitatea 
I cu circa 5 la sută față de ni
velul actual și se reduce re
butul provenit din rîndul in
cluziunii de zgură sodică. în 
aceste condiții se ușurează, de 
asemenea, foarte mult, munca 
oamenilor. Tot acum, studiem 
folosirea cutiilor de miez me
talice în locul cutiilor din 
lemn. Deja la 2 repere (din 11)

se utilizează. în curînd vom 
folosi aceste cutii pe care le 
producem la noi în secție la 
9 repere- Avantajul este mare. 
In primul rînd, cutiile metalice 
nu se deformează ca cele de 
lemn, deci sînt evitate abate
rile dimensionale. în al doilea 
rînd, se economisește o mare 
cantitate de cherestea de brad 
de calitatea I. Pentru sporirea 
procentului de lingotiere de 
calitatea I, respectiv pentru re
ducerea abaterilor dimensio
nale se impune prelucrarea u- 
tilajului de turnare a cutiilor 
și modelelor metalice. Noi am 
cerut conducerii uzinei să do
teze în acest scop atelierul 
mecanic cu utilajele necesare 
prelucrării respective, raboteze 
și freze. După ce vom aplica 
această prelucrare mecanică, 
procentul lingotierelor de ca
litatea I va crește de la 77 
la sută cît am obținut în se
mestrul I al acestui an la cir
ca 90 la sută.

O deosebită preocupare e- 
xistă în uzină pe linia pre
gătirii profesionale a munci
torilor, tehnicienilor și ingine
rilor. S-a acumulat deja o 
bună experiență în această 
privință. Cursurile de ridicare 
a calificării pentru muncitori, 
organizate pe secții și repere, 
diferențiate pe problemele ri
dicate de producție, vor fi des
chise din nou în toamna aces
tui an. Ele vor cuprinde pe 
toți muncitorii. Organizațiile 
U.T.M. și-au propus să mobi
lizeze la aceste cursuri pe toți 
cei 1200 de tineri care muncesc 
în uzină. Pentru tehnicieni, 
maiștri și ingineri este prevă
zut un ciclu de 10—12 confe
rințe tehnice axate pe speci
ficul uzinei care, de asemenea, 
pot fi audiate de către toate 
cadrele tehnice ale uzinei.



Puternicul ecou internațional
al Congresului al IX-lea al P.C.R

R. P. Chineză
PEKIN 26 (Agerpres). — 

Ziarele din capitala R. P. 
Chineze — „Jenminjibao“, 
„Guanminjibao“, „Dagunbac“, 
„Pekinjibao“ au publicat am
ple extrase din Rezoluția Con
gresului al IX-lea al P.C.R. și 
din Moțiunea de solidaritate 
cu lupta poporului vietnamez.

Ziarul „Jenminjibao“ scrie 
că cel de-al IX-lea Congres al 
P.C.R. a aprobat întrutotul 
activitatea rodnică a Comite
tului Central, desfășurată _în- 
tre cele două Congrese, 
rezoluție, ziarul redă 
din capitolul referitor 
precierea politicii de 
trializare, la întărirea 
statului și dezvoltarea 
multilaterală, la întărirea par
tidului și a rolului său de a- 
vangardă, la activitatea în 
direcția dezvoltării relațiilor 
cu partidele comuniste și 
muncitorești și pentru întări
rea unității lagărului socialist 
și a mișcării muncitorești și 
comuniste internaționale, la 
aprobarea dată de Congres a- 
nalizei privind situația inter
națională etc.

„Jenminjibao“ publică, de 
asemenea, un articol consacrat 
muzeului de la Doftana, sub 
titlul „Aici a fost o școală de 
călire a luptătorilor revoluțio
nari“.

Din 
extrase 
la a- 
indus- 
rolului 

lui

nii de solidaritate cu lupta 
poporului vietnamez.

Ziarul „Le Figaro“ inserea
ză, pe lîngă < ‘ " 
privire la noile organe 
conducere 
un articol
François Poncet, în care sînt 
comentate lucrările Congre
sului. Un articol consacrat 
Congresului este publicat și 
în revista „L’Express“.

Televiziunea franceză 
transmis, duminică seara, 
emisiune consacrată încheierii 
Congresului P.C.R., în cadrul 
căreia, Maurice Schumann, 
conducătorul delegației parla
mentare franceze care a vizi
tat recent România, a răspuns 
la unele întrebări referitoare 
la țara noastră și la lucrările 
Congresului.

o informație cu 
___J de 

ale partidului, și 
semnat de André

R. D. Germana
BERLIN 26 (Agerpres). — 

Ziarele „Neues Deutschland“ 
și „Berliner Zeitung“ își in
formează cititorii despre 
schimbările din guvernul R. P. 
Române și despre declarația 
lui W. Ulbricht cu privire Ia 
Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român, făcută 
la sosirea sa la Berlin.

Ziarul „Berliner Zeitung“ 
informează despre încheierea 
Congresului Partidului Comu
nist Român sub titlul „Con
gresul P.C.R. — un mare 
succes“.

ALGER 26. — Coresponden
tul Agerpres, C. Benga, trans
mite : „Bilanțul celui de-al 
IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, care s-a în
cheiat sîmbătă după o săptă- 
mînă de lucrări, este cît se 
poate de pozitiv, atît pe plan 
intern cît și pe plan extern. 
Aceasta este părerea majori
tății observatorilor prezenți la 
București“ — scrie ziarul al- 
gerian „El Mudjahid“. Ziarul 
expune conținutul documente
lor adoptate de Congres, men- 
ționînd accentul pus pe fide
litatea față de marxism-leni
nism, caracterul creator al po
liticii partidului și principiul 
conducerii colective. Se fac, 
de asemenea, referiri la poli
tica externă a țării noastre și 
la dorința ei de a dezvolta re
lații prietenești cu toate țările 
lumii. Este anunțată compo
nența noilor organe conducă
toare ale partidului și alege
rea tovarășului Nicolae Cea
ușescu în funcția de secretar 
general al C.C. al P.C.R.

S. U. A.
NEW YORK 26 (Agerpres). 

Presa americană a relatat, 
duminică, și luni, despre în
cheierea lucrărilor Congresu
lui al IX-lea al P.C.R. și ale
gerea organelor conducătoare 
ale partidului. Sub semnătura 
trimisului său special la Bucu
rești, David Binder, ziarul 
„New York Times“ publică o 
corespondență în care anunță 
componența Comitetului Exe
cutiv și al Prezidiului Perma
nent, al Comitetului Central. 
Se relatează, de asemenea, 
despre adoptarea Moțiunii de 
solidaritate cu lupta poporului 
vietnamez. Sînt redate pasaje 
din cuvîntarea de încheiere a 
Congresului rostită de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Zia
rul arată că, atît moțiunea cît 
și cuvîntarea de închidere, au 
fost întîmpinate de partici- 
panți cu aplauze prelungite.

Franta
PARIS 26 (Agerpres). — 

Sub titlul „Comuniștii români 
vor munci neobosiți pentru 
cauza socialismului“, ziarul 
„L'Humanité“ publică extrase 
din cuvîntul de închidere ros
tit de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și informează des
pre componența noilor organe 
conducătoare ale P.C.R. Este 
menționată adoptarea Moțiu-
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r Zeitung“ I 

ivxopunea de so- _ 
lupta poporului I 
optată de Con- |

Informații referitoare la în- I 
cheierea lucrărilor Congresu- I 
lui sînt inserate și în ziarele - 
„Gazette de Lausanne“, „Jour- | 
nai de Geneve“ și „Tribune I ' 
de Lausanne“. g

Birmania

Zouari Abdelaziz
membru al Biroului

Executiv al Uniunii

Generale a Studenților

din Tunisia

despre:

o
tactele

hot are

determen din cauza scandalurilor provocate

ASTAZI GREVA GENERALA
ÎN GRECIA

înfrînt'
„Marele

drept un „test“ al tendințelor corpului elec- 
țară. Acesta este și unul din motivele derutei

■k OW :

GRECIA. Aspect de la mani
festația care a avut loc la 
Salonic in semn de protest 
împotriva asasinării de către 
poliție a studentului So- 
tiris Petroulias. Manifestanții 
și-au exprimat, totodată, 
sprijinul față de fostul pre

mier, Papandreu

RANGOON 26 (Agerpres). — 
Sub titlul „Partidul Comunist 
Român își încheie lucrările 
Congresului“, ziarul birmanez 
„Guardian“ subliniază impor
tanța deosebită a planurilor 
economice pentru dezvoltarea 
multilaterală a României, pre
cum și principiile care stau 
la baza relațiilor R. P. Ro
mâne cu celelalte state : inde
pendența și suveranitatea na
țională, egalitatea în drepturi, 
neamestec în treburile interne, 
avantaj reciproc. Ziarul „The 
Working Peoples Daily“, sub 
titlul „Partidul Comunist Ro
mân a subliniat necesitatea u- 
nității mișcării comuniste in
ternaționale“, reproduce frag
mente din cuvîntarea de în
cheiere a Congresului, rostită 
de tovarășul Nicolae Ceaușe
scu.

La Geneva

Reluarea lucrărilor

Comitetului celor 13

Săptămina aceasta este considerată cea mai critică 
perioadă din îndelungata criză politică din Grecia, 
înainte de întrunirea Parlamentului, care va discuta 
cererea guvernului Novas de a 1 se acorda votul de în
credere, marți va avea loc greva generală a munci
torilor din Atena, Pireu, Salonic, Eieisis, Agrinion și 
Cavaiia, hotărîtă de Confederația Generală a oame
nilor muncii din Grecia „pentru a preintîmpina — 
după cum relevă comunicatul Confederației — aboli
rea normelor constituționale“.

GENEVA 26 (Agerpres). 
Presa elvețiană relatează luni 
despre încheierea 
Congresului al 
P.C.R. și alegerea 
conducătoare ale 
Ziarul „Neue Zurcher Zeitung' 
se referă la Moțiunea de so
lidaritate cu 1 
vietnamez adoptată 
greș.

lucrărilor 
IX-lea al 

organelor

Comitetul celor 18 pentru 
dezarmare își reia marți 
lucrările la Palatul Națiu

nilor din Geneva. Comitetul și-a 
întrerupt activitatea la 17 sep
tembrie 1964 cînd a fost adop
tat cel de-al doilea raport al co
președinților cu privire la re
zultatele tratativelor. Acest ra
port a fost prezentat celei de-a 
19-a sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.V. care nu a putut, însă 
să ia în discuție problemele 
dezarmării.

După întreruperea lucrărilor 
comitetului, între William Fo- 
ster, directorul agenției pentru 
dezarmare și controlul asupra ar
mamentelor a S.U.A. și lordul 
Chalfont, ministru de stat la Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
Marii Britanii, însărcinat cu pro
blemele dezarmării, au avut loc 
convorbiri în cadrul cărora s-a 
încercat să se pună de acord po
zițiile celor două țări în pro
blema dezarmării.

Ședința de deschidere va fi 
precedată de o întîlnire a co
președinților comitetului ■— S. 
Țarapkin și W. Foster — care 
vor discuta probleme de proce
dură privind activitatea comite
tului.

•-----

• Contactele cu tineretul
nostru universitar

• Perspectivele coope
rării intre 
română si

studențimea 
tunisiană

delegație a Uniunii Generale a 
Studenților din Tunisia a vizi
tat țara noastră la Invitația 
U.A.S.R. înainte de a părăsi 
Bucureștiul, Zouari Abdelaziz, 
membru al Biroului Executiv 
al U.G.E.T., și-a împărtășit 
impresiile despre zilele petre
cute in România, despre con- 

cu tineretul nostru universitar.

sni
der

este 
care

blemele actuale ale studențimii 
din Tunisia. Organizația 
dențească tunisiană, care 
bîndește o nouă structură, 
preocupată de sarcinile
îi revin, legate de dezvoltarea 
economiei și culturii Tunisiei. 
Oaspetele ne-a vorbit, de ase
menea, despre situația învăță
mântului superior în țara sa.

La grevă urmează să participe 
peste 150 000 de persoane. Mi
nistrul Muncii, Bakatselos, a ce
rut muncitorilor să nu participe 
la grevă pe motiv că greva pre
văzută nu are ca scop revendi
cări profesionale, „grevele poli
tice fiind interzise de lege, parti- 
cipanții la ele sînt pasibili de 
pedeapsă“. Conducerea Confe
derației menține însă apelul a- 
dresat muncitorilor de a parti
cipa în unanimitate 
acțiune.

Joi dimineața se 
grupul parlamentar al Uniunii 
de Centru care, potrivit declara
țiilor oficiale, va discuta numai 
problema votului de încredere în 
Parlament.

Ziarele Uniunii de Centru re
levă că în afara posibilității for-

la această

va întruni

mării unui guvern sub președin
ția fostului premier Papandreu 
sau a fostului vicepreședinte al 
guvernului, Stefanopoulos, se 
mai conturează și posibilitatea 
formării unui guvern de tranzi
ție — din personalități din afara 
vieții politice, în frunte cu Ma- 
vros, guvernatorul Băncii Gre
ciei. Acest guvern ar urma să 
pregătească alegerile în termen 
de 45 de zile. Fostul premier Pa
pandreu, însă, consideră toate 
variantele preconizate de diferite 
cercuri ca fiind inacceptabile și 
continuă să susțină că singurele 
soluții ale crizei actuale sînt ori 
însărcinarea sa cu formarea unui 
guvern al Uniunii de Centru, 
care să se bucure de sprijinul 
tuturor deputaților, ori organiza
rea imediată a alegerilor.

Cu toate că în in
cinta Camerei deputa- 
tilor din Roma fuma
tul, în principiu, este 
oprit, tutunul a ocu
pat un loc central în 
dezbaterile care au a- 
vut loc recent.

Nu pericolele pe 
care ie reprezintă pen
tru sănătate țigara sau 
progresele făcute în

legilor statului. Aceas
ta cel puțin este opi
nia a 470 de parla
mentari italieni aparți
ni nd dileritelor partide 
reprezentate în came
ră. Trabucchi a autori
zat, în 
cietăti 
cultive 
și să-l 
lia. In primul rînd prin

1962, două so- 
particulare să 
tutun in Mexia 
importe în Ita-

Afaceri
cu tutun

De altfel, există, se 
pare, o tradiție a afa
cerilor cu tutun în Ita
lia. Nu de mult cu o- 
cazia unui accident s-a 
constatat că în autoca
mionul răsturnat se 
găseau zeci de lăzi 
cu... „blonde", cum 
sînt denumite în Ita
lia țigaretele america
ne. Camionul se în
drepta spre ceea ce 
părea pașnica mînăsti- 
re din Alvano, de lin
gă Roma. Călugării se 
îndeletniceau cu prea 

aiacere a 
și numai 
a dus ia 
unei în
de către

entru prima oară de la încheierea celui de-al doilea 
război mondial partidul liberal-democrat de guver- 
nămînt din Japonia a pierdut majoritatea de două 
treimi pe care o deținea fără întrerupere în aduna
rea municipală a orașului Tokio, cel mai mare oraș 
din lume. înfrîngerea a fost consemnată cu prilejul 
alegerilor pentru adunarea municipală desfășurate 
vinerea trecută în capitala Japoniei. Ea este apre
ciată de observatori ca fiind cu atît mai severă

cu cît liberal-democrații, conduși de primul ministru Eisaku Sato, 
nu au mai păstrat nici măcar o treime din totalul celor 120 de 
mandate în administrația capitalei.

Rezultatele alegerilor arată că în timp ce „marele înfrînt“ a 
fost partidul de guvemămînt, al cărui număr de mandate s-a I redus de la 66 la 38, principalele cîștigătoare au fost partidele 
de stînga. Obținînd cu 12 locuri mai multe decît la alegerile pre
cedente, partidul socialist va dispune în noua adunare municipală 
de 45 de mandate în timp ce partidul comunist și-a sporit numărul 
mandatelor de la două la nouă. întrunind 384 589 voturi, cu 
206 197 mai multe decît la alegerile precedente, comuniștii au 
ocupat primul loc în ceea ce privește sporul procentual de voturi 
în raport cu ultimul scrutin. în același timp, procentajul voturilor 
obținute de liberal-democrați a scăzut de la 48,2 la 30,2.

Comentînd rezultatele alegerilor și înfrîngerea liberal-democra- 
ților corespondentul din Tokio al agenției D.P.A. apreciază că, 
prin aceasta, „corpul electoral din capitala Japoniei și-a exprimat 
protestul față de administrația conservatoare coruptă a orașului“. 
Intr-adevăr, vechea adunare municipală din Tokio a trebuit să fie 
dizolvată înainte de 
descoperirea u- 
nor cazuri do 
corupție în care 
au fost implicați 
deputății liberal- 
democrați, 17 
din acești depu- 
tați fiind chiar 
arestați.

De obicei re
zultatele con
fruntărilor elec
torale din capi
tala japoneză 
sînt considerate 
toral din întreaga --------------,------- -
manifestate de partidul de guvemămînt. Cercurile guvernamentale 
s-au grăbit, de aceea, să prezinte eșecul lor drept „un fenomen 
izolat“, dar comentatorii de presă consemnează că, în realitate, 
el nu face decît să confirme „criza de popularitate“ în care se 
află liberal-democrații. Este suficient de amintit că nici un can
didat din partea acestui partid nu a fost ales în circumscripția 
electorală Tokio cu prilejul alegerilor pentru reînnoirea unei 
jumătăți a Camerei Superioare a Parlamentului japonez. Mulți 
comentatori consideră că declinul partidului guvernamental se 
datorește politicii, cu un caracter vădit pro-american, dusă de 
primul ministru Sato, atît în problema intervenției S.U.A. din 
Vietnam, cît și în aceea a „normalizării relațiilor“ dintre Japonia 
și Coreea de Sud. Ted Shimizu, corespondentul din Tokio al 
agenției U.P.I. face o legătură între succesele obținute de socia
liști și de celelalte forțe de stînga și „intențiile acestora de a 
bloca planul premierului Sato de a obține ratificarea în Parla
ment a controversatului tratat de normalizare a relațiilor japono- 
sud-coreene“. Tomohide Suzuki, cunoscut profesor la Universi
tatea Hokkaido a apreciat că „rezultatele alegerilor constituie un 
verdict dat de întregul popor politicii partidului liberal-democrat“.

Instalarea membrilor noii adunări municipale din Tokio va 
ridica problema soartei actualului guvernator al capitalei Japoniei, 
Ryotaro Azuma, membru al partidului de guvemămînt. El s-a 
„remarcat“ prin decretele emise, privind interdicția oricăror de
monstrații antiguvernamentale și prin sprijinirea acțiunilor repre
sive ale poliției. Subliniind că partidul socialist „a și anunțat că 
prima sa acțiune va constitui un vot de neîncredere împotriva 
guvernatorului“, agenția U.P.I. consideră că „aceasta provoacă o 
profundă neliniște partidului liberal-democrat“. „Semnificația unei 
asemenea acțiuni — continuă agenția — constă în faptul că gu
vernatorul numește pe șeful poliției din Tokio și pe membrii 
Comisiei pentru securitatea publică — și exercită astfel, în mod 
indirect, o mare influență asupra atitudinii poliției față de de
monstrațiile de stradă“. Pentru agenția D.P.A. „dacă vor avea 
loc noi alegeri pentru postul de guvernator, aceasta ar putea în
semna ca pentru prima oară în istoria orașului Tokio să fie instalat 
un guvernator socialist". Indiferent de toate acestea, observatorii 
sînt unanimi în a aprecia așa cum face D.P.A. că „victoria opo
ziției a făcut să crească, fără nici o îndoială, încrederea stîngii 
japoneze în forțele ei".

P. NICOARÄ

Lupte in imediata

reducerea cantității de 
nicotină au constituit 
subiectul discuțiilor. 
Deputata trebuiau să 
răspundă la întrebarea: 
„Este vinovat Gius- 
sepe Trabucchi A- 
cuzatul nu este un 
oarecare. Binecunoscut 
senator, reprezentînd 
partidul democrat- 
creștin, Trabucchi a 
ocupat în patru guver
ne succesive j 
importante. Se 
însă că într-unul 
aceste treceri prin 
binețe ministeriale 
săvîrșit încălcări

posturi 
■ pare 

din 
ca- 

a 
aie

această autorizație nu 
era respectat statutul 
monopolului tutunului. 
Iar în al doilea rînd 
pre/ul plătit pentru tu
tunul 
mare 
piafa 
ce a 
pierdere de 
miliard de lire. Distri
buția mandatelor par
lamentare și solidari
tatea impusă de liderii 
democrat-creștini l-au 
salvat pe Trabucchi. 
Dar dosarul rămîne 
prezent în viata poli
tică.

importat era mai 
decît cel de pe 
mondială ceea 
adus statului o 

peste 1

lumeasca 
contrabandei 
o întîmplare 
descoperirea 
tregi rețele 
politie.

Nu mai puțin scan
dal a provocat dezvă
luirea faptului că di
rectorul general al 
monopolului de stat 
Pietro Cova era și u- 
nul dintre 
societății 
„Tobbaco 
Company".

Amintind 
faceri 
press' arăta că ele 
sînt numai cîteva din
tre dezvăluirile făcute 
în ultimul timp și în 
care sînt implicate di
ferite personalități din 
sfere oficiale.

apropiere a Saigonului
Vn purtător de cuvînt

acționarii 
particulare 

Product

aceste a- 
revista „L'Ex- 
arăta

ANDREI MINCU

Vn purtător de cuvînt militar american a decla
rat luni în cadrul unei conierinfe de presă câ uni
tățile torțelor patriotice și-au intensificat în ulti
mele 48 de ore acțiunea chiar în regiunea din ime
diata apropiere a Saigonului. El a menționat în 
acest sens luptele duse de patrioți în cursul zilei 
de duminică, împotriva unor posturi guvernamen
tale situate la mai puțin de 10 l<m de capitala sud- 
vietnameză.

Ei supun la o permanentă hăr- 
țuială trupele guvernamentale 
din provinica Locg An, la numai 
25 km sud de Saigon. Patrioții, 
după cum a recunoscut purtăto
rul de cuvînt, au pătruns în nu
meroase așa-zise „sate strategice“ 
din apropierea Saigonului. în co
municatul cu privire la pierderile 
suferite de trupele guvernamen
tale în cursul zilei de duminică,

nu se dau amănunte, dar se sub
liniază că au fost „considera
bile“.

Corespondenții de presă sem
nalează acțiuni ale patrioților 
chiar și în capitala țării. Dumi
nică noaptea, relatează corespon
dentul agenției Reuter, într-una 
din piețele din Saigon a apărut 
drapelul forțelor patriotice și o 
lozincă de protest împotriva 
agresiunii americane.

— înainte de toate — ne-a 
declarat oaspetele — doresc 
ca în numele meu și al colegi
lor mei din delegație să mul
țumesc Comitetului Executiv 
al U.A.S.R. pentru posibilitatea 
pe care ne-a oferit-o de a vizi
ta frumoasa dumneavoastră 
tară. Aveți o țară îneîntătoare, 
cu peisaje minunate. Călătorul 
străin întîlnește nenumărate 
frumuseți care îl cuceresc. Dar 
în afara frumuseților realizate 
de natură ne-au îneîntat fru
musețile create de poporul ro
mân. Am vizitat uzine, institu
te, facultăți, am cunoscut o 
parte din marile realizări cu 
care România se mîndrește pe 
drept. Pretutindeni am întîlnit 
șantiere. Țara dumneavoastră 
ni s-a înfățișat ca un imens 
șantier. Iar în toate locurile pe 
care le-am vizitat am întîlnit 
tineri harnici, simpatici, care 
ne-au primit cu multă ospita
litate, cu o căldură pe care nu 
o vom uita.

Dl. Zouari Abdelaziz a con
tinuat :

— Foarte utile au fost pen-

tru noi întîlnirile cu reprezen
tanții studentimii române. Ex
periența activității U.A.S.R. ni 
se pare extrem de interesantă 
și o vom studia cu multă aten
ție. Pentru aceasta am luat cu 
noi numeroase materiale docu
mentare. Ne-a interesat în spe
cial rolul consiliilor asociați
ilor studențești din facultăți, 
modalitățile de colaborare cu 
cadrele didactice, eforturile co
mune pentru îmbunătățirea pro
cesului de învățămînt. Un alt 
aspect este cel referitor la ac
tivitatea cercurilor științifice. 
Considerăm deosebit de inte
resantă activitatea acestor 
cercuri, legătura pe care ele o 
creează între viitorul specialist 
și problemele producției. Cercu
rile științifice apropie pe stu
denti de necesitățile reale ale 
tării, de practica muncii con
structive. Studenții români sînt 
devotati țării lor și în seriozita
tea cu care se pregătesc am se
sizat conștiința răspunderii pe 
care o au față de popor.

Interlocutorul nostru ne-a 
vorbit după aceea despre pro-

Dl. Zouari Abdelaziz și-a ex
primat satisfacția pentru con
vorbirile pe care Ie-a avut cu 
conducătorii U.A.S.R.

— Pozițiile noastre în nu
meroase probleme importante 
sînt foarte apropiate, aproape 
identice. Subliniez aceasta cu 
o deosebită satisfacție deoare
ce considerăm că între orga
nizațiile noastre există pers
pective de cooperare din cele 
mai bune. Sperăm că într-un 
viitor apropiat legăturile noas
tre se vor intensifica. Așteptăm 
în Tunisia o delegație U.A.S.R. 
care să întoarcă vizita noastră 
în România. Elementul cel mai 
important pe care vreau să-l 
subliniez este dorința comună 
de a colabora pe o bază reci
proc acceptabilă.

In încheiere • oaspetele a 
transmis studentimii române 
urarea de a obține noi succese 
la învățătură, în strădania de a 
fi folositoare înfloritoarei sale 
patrii.

E. O.

Doar cinci...
• LUNI S-A DESCHIS Ia Bru

xelles sesiunea Consiliului Minis
terial al Pieței comune, prima se
siune de la crearea acestui orga
nism, caro se tine în absența 
Franței. La actuala sesiune, prezi
dată de ministrul de externe ita
lian, Amintore Fanfani, iau parte 
— fapt extrem de rar — toți mi
niștri de externe ai țărilor mem
bre, cu excepția, bineînțeles, a lui 
Couve de Murville. Prima zi a 
fost consacrată unor discuții cu 
caracter strict secret, cu scopul 
de a elabora viitoarea linie diri
guitoare din Piața comună.

• LA PALATUL NAȚIUNILOR 
din Geneva s-au deschis lucrările 
primei sesiuni a Comitetului pen
tru produsele de bază ale Consiliu
lui pentru comerț și dezvoltare. Par- 
ticipanții dezbat aspecte ale evolu-

ției comerțului internațional în 
perioada care a trecut de Ia 
Conferința mondială pentru 
comerț și dezvoltare și recen
ta sesiune a Consiliului. Lu- 
înd cuvîntul în cadrul lucră
rilor sesiunii, delegatul ro
mân, I. Urda, a evidențiat nece
sitatea adoptării de măsuri urgen
te pentru îmbunătățirea situației 
țărilor în curs de dezvoltare, lo
vite serios prin continua reducere 
a prețurilor materiilor prime, în 
raport cu prețurile produselor fi
nite. După ce a arătat că Româ
nia își dezvoltă schimburile co
merciale, inclusiv schimburile de 
produse de bază, nu numai cu 
țările industriale, dar și cu nume
roase țări în curs de dezvoltare, 
vorbitorul a relevat utilitatea li
vrărilor de echipament industrial 
pentru construcțiile de obiective 
industriale, pe bază de credite 
rambursabile prin cote-părți din 
producția obținută de aceste o- 
biective, sau prin alte produse de 
export, inclusiv produsele de ba
ză.

• LA MOSCOVA a fost dat pu
blicității comunicatul Direcției

Centrale de Statistică a U.R.S.S. 
în care se arată că în primul se
mestru al anului 1965 sporul pro
ducției industriale a fost de 9,3 
la sută în comparație cu perioada 
corespunzătoare a anului trecut.

Cifrele menționate în comunicat 
indică la producția de energie e- 
lectrică, tractoare, excavatoare, 
hîrtie, ciment, fontă, oțel, extrac
ția de țiței și de cărbune, de mi
nereu de fier, utilaj metalurgic, 
aparate de radio etc., o creștere de 
5—10 la sută.

Insulele Maldive 
au devenit independente
• LA 26 IULIE a fost semnat la 

Colombo actul cu privire Ia acor
darea independentei insulelor Mal
dive. El a fost semnat de Înaltul 
comisar britanic în Ceylon, Mi- 
chael Walker, precum și de Ibra- 
him Nasir, primul ministru al no
ului stat independent.

Acordul a fost încheiat după 
mai bine de un an și jumătate de 
negocieri.

Insulele Maldive, alcătuind un 
arhipelag de circa 2 000 de in-

sulițe de corali, în Oceanul Indi
an, în sud-vestul Ceylonului, au o 
suprafață de 300 km pătrali și o 
populație de 90 000 de locuitori.

• ÎNTR-UN COMUNICAT co
mun ai guvernelor R.P. Chineze și 
Republicii Islamice Mauritania se 
anunță hotărîrea celor două gu
verne de a stabili relații diplo
matice și a face schimb de repre
zentanți diplomatici la rang de 
ambasadori.

• LA 26 IULIE a sosit la Mos
cova într-o vizită oficială, Seku 
Ture, secretar general a. Partidu
lui Democrat din Guineea, pre
ședintele Republicii Guineea. Pe 
aeroportul Vnukovo, oaspetele a 
fost întîmpinat de Leonid Brejnev, 
Alexei Kosîghin, Anastas Mikoian 
și de alte persoane oficiale.

Convorbirile
la

Washington
Nu se cunoso încă 

rezultatele între
vederilor pe care 
le are președin
tele Johnson cu 
echipa de diplo- 
mați și militari 
sosită recent de 
la Saigon. Con

vorbirile cu McNamara, Ca- 
bot Lodge și Wheeler, pre
ședintele comitetului mixt al 
șefilor de state majore au con
tinuat, agențiile de presă a- 
nunțînd chemarea lui McNa
mara la reședința din Câmp 
David a președintelui.

Totuși, o primă impresie a- 
supra conținutului acestor 
convorbiri devine posibilă în 
lumina unor comentarii și de
clarații oficiale făcute în a- 
ceste zile la Washington. In
tr-o declarație făcută la Min- 
neapolis (Minnesota), vicepre
ședintele C.” * 
Humphrey, a 
consultările care continuă la 
Casa Albă, vor putea fi luate 
„unele noi decizii“ în proble
ma vietnameză. întrebat de 
caracterul acestor decizii, 
Humphery a spus că ele se 
vor referi la „forța vie și ar
mament“, menționînd că nu 
este autorizat să dea amă
nunte. Este vorba, deci 
despre o nouă intensifi
care de către Statele Unite 
a războiului din Vietnam, 
despre o nouă treaptă a „es
caladării“. Observatorii poli
tici informați din capitala a- 
mericană susțin că, de fapt, 
hotărîrile pentru o accentuare 
a angajării militare americane 
în Vietnam ar fi fost luate 
înainte de plecarea lui Mc
Namara la Saigon. Actualele 
consultări ar avea menirea 
doar de a pune la punct pro
iectele preconizate, de a le 
confrunta cu „impresiile de la 
fața locului“ culese de titula
rul Pentagonului.

Principala hotărîre pare să 
fie o nouă sporire a efective
lor militare americane în 
Vietnamul de sud. Purtătorul 
de cuvînt al Casei Albe a de
clarat presei că în cursul în
trevederilor a fost trecută în 
revistă „nevoia de efective 
angajate în Vietnam ca și si
tuația rezervelor americane“. 
Astfel, știrile despre iminența 
trimiterii unui contigent de 
cel puțin 100 000 de soldați și 
ofițeri în Vietnamul de sud se 
confirmă, după cum comenta
riile privitoare la ridicarea a- 
cestei cifre pînă la eventual 
200 000 de oameni nu pot fi 
ignorate. Comentatorii inter
pretează convorbirile de la 
Washington în contextul de
clarațiilor lui McNamara des
pre „situația precară“ a Sta
telor Unite în războiul din 
Vietnamul de sud. Ofensiva 
în permanentă creștere a for
țelor patriotice ca și eficiența 
redusă a ultimelor bombarda
mente americane în Vietnamul 
de sud sînt prezentate ca mo
tivele oficiale ale trimiterii de 
noi trupe în această regiune. 
De fapt este vorba de conti
nuarea orientării agresive a- 
mericane în sud-estul asiatic.

După vizita lui McNamara 
presa americană scrie despre 
proporția 10/1 pe care Statele 
Unite tind să o stabilească în 
Vietnam. Asta presupune că 
față de cifrele publicate în 
S.U.A. ca reprezentînd efec
tivul F.N.E., sporirea trupelor 
americane să fie planificată la 
o cifră depășind jumătate mi
lion de oameni.

Acționînd în continuare pe 
această linie agresivă Statele 
Unite se pot vedea nevoite să 
cheme sub drapel rezerviștii 
și garda națională. „Aceasta 
este singura posibilitate“ — 
scriu corespondenții ameri
cani. în același timp, apare 
tot mai limpede faptul că 
administrația Johnson cedează 
presiunilor cercurilor extremis
te. Declarațiile recente ale li
derilor republicani din Senat 
și Camera Reprezentanților 
se înscriu pe linia intensifi
cării agresiunii americane în 
Vietnamul de sud.

Scena politică americană 
prezintă tot mai mult aspec
tul unor diferențieri marcate 
ale opiniilor. Senatorul Mass 
field care a avut în general 
o poziție mai apropiată de 
administrație, și-a modificat 
atitudinea criticînd angajarea 
tot mai profundă a Statelor 
Unite în războiul din Viet
nam. Peste 100 oameni de a- 
faceri americani creînd „Co
mitetul businessmenilor pen
tru Vietnam", au adresat prin 
intermediul ziarului „New 
York Times" o scrisoare des
chisă președintelui Johnson în 
care îl cheamă să înceteze 
intervenția americană și să dea 
poporului Vietnamului de sud 
posibilitatea să instaureze în 
țară, la alegerea sa, un gu
vern stabil și independent. 
Sîntem neliniștiți, se spune în 
scrisoare, de faptul că gu
vernul S.U.A. a acordat spri
jin unei serii de regimuri 
din Vietnamul de sud, dar 
nici unul din aceste regimuri 
nu s-a bucurat de sprijinul 
poporului sud-vietnamez.

în Vietnamul de sud, între 
timp, forțele patriotice obțin 
noi succese. în regiunile cele 
mai diferite din țară se in
tensifică ofensiva partizanilor 
care atacă cu mult succes o- 
biective militare.

Actualele convorbiri de la 
Washington nu pot modifica 
raportul de forțe din Viet
nam, ele apărînd doar ca o 
expresie a agresivității poli
ticii Statelor Unite.

S.U.A., Hubert 
arătat că la
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