
Ziua minerului
ărbătorim azi „Ziua minerului“, ziua celor care 
prin munca lor neobosită extrag din abataje 
„pîinea“ industriei — minereurile. Această sărbă
toare are loc la puțin timp după lucrările Con
gresului al IX-lea al P.C.R. ale cărui Directive 
reprezintă un însuflețitor program de muncă 
pentru toți oamenii muncii. Perspective largi s-au 

deschis dezvoltării în continuare a extracției cărbunelui, mi
nereurilor feroase și neferoase. Numai producția de cărbune 
va ajunge în anul 1970 la 20—22 milioane tone, fiind de 
1,7—1,8 ori mai mare decît în 1965.

însuflețiți de aceste prevederi importante, minerii din în
treaga țară au dat un puternic avînt întrecerii socialiste, avînt 
marcat de obținerea unor rezultate deosebite în producție. 
Exprimate în cifre ele au rezonanța unei simfonii închinate 
muncii.

Noroc

bun

„noroc 
în Valea Motrului a ră- 
pentru prima oară în is- 
acestor locuri numai cu 
în urmă, răminirtd înscris

— Noroc bun.
— Noroc bun.
...Lumina lămpilor de miner, 

pendulind în ritmul pașilor se 
adună la gura abatajului. A 
sosit sciiimbui II. Oamenii își 
string miinile adresîndu-și sim
plu tradiționalul salut de „no
roc bun". Acest salut 
bun", 
sunat 
toria 
4 ani
cu litere de granit pe frontis
piciul primei galerii de la Ho- 
răști.

...A sosit schimbul II. Minerii 
își string miinile salutîndu-se. 
întrebările și discuțiile sînt de 
prisos. O simplă privire, in 
abataj, este deajuns pentru a 
înțelege că abatajul nr. 3 din 
frontalul I panoul III al minei 
Leurda este gata de debut. £- 
chipele de la pregătire și-au 
terminat munca întrecînd gra
ficul cu cîteva zile. Schimbului 
11 din brigada cunoscutului mi
ner Gheorghe Prală îi revine 
cinstea ridicării primei cortine: 
combina mușcă vibrînd prelung 
din peretele de cărbune; prime
le tone de lignit pornesc spre 
„ziuă“ o dală cu consemnul a- 
batajului III „noroc buri".

La prima vedere, totul pare 
simplu și oarecum festiv. In
tr-un anumit fel așa e. Dar pînă 
la festivitatea debutului unui 
nou abataj adîncurile își păs
trează aurul negru, cedîndu-1 
oamenilor după ce îi supune 
uneori la examene foarte grele. 
In schimbul III al brigăzii lui 
Constantin Trufelea, de la a- 
batajul frontal nr. 2, în noap
tea de 29 iulie s-a produs o 
surpare. Pe 12 metri abatajul 
a fost acoperit complet. In aju
torul brigadierului, chemat ur
gent de acasă, au venit și mai- 
stiul principal Victor Lecu, 
maiștrii Mircea Boțoc și Vasile 
Coman. A doua zi tot efectivul 
brigăzii era prezent în abalei. 
După calculele teoretice, refa
cerea abatajului ar li trebuit 
să dureze 5 zile. Aceasta ar ii 
însemnat că din cele 2 364 tone 
date de brigadă peste plan în 
luna iulie, să scadă tot cu a- 
t ițea în zilele următoare ale lui 
august. Eforturile întregii bri
găzi s-au împletit cu măiestria 
maiștrilor. Toți au muncit fără 
întrerupere. Calculul creionului 
a rămas pe hîrtie: numai după 
două zile și două nopți abata
jul II a început să dea căr
bune. La 4 august, brigada lui 
Constantin Trufelea a dat 38 de 
tone peste planul la zi fără :.ă 
fi scăzut cu o tonă „plusul“ 
din iulie.

Cîte asemenea fapte de ero
ism cotidian nu ar putea con
semna istoria scurtă dar bogată 
a minerilor 
iui 1 Despre 
cu mîndrie 
Victor Lecu 
braț în 
marea sală a Palatului o dală 
cu inimile tuturor. „Ne-am în
tors de la lucrările Congresu
lui Partidului Comunist cu 
bucuria succeselor de pînă a- 
cum, cu hotărîrea fermă de a 
îndeplini neabătut sarcinile și 
mai mărețe ce ne stau în față. 
Valea Motrului este încă o con
firmare a justeței politicii par- 
Udului nostru. Au fost date aici 
în exploatare minele Horăști și 
Leurda și se execută în pre
zent lucrări de pregătire la 
mina Ploștina. tn acest an, din 
Valea Motrului vor pleca 
700 000 tone lignit. In anii vii
tori numai mina Leurda va da 
această cantitate. Avem condi
ții minunate de muncă. înzes
trarea tehnică a exploatării a- 
sigură o mare productivitate, 
ușurînd mult munca fizică in 
subteran.

După cum vedeți, se ridică 
aici un adevărat oraș — un 
prim microraion — care va a- 
vea 2 469 apartamente. Proiec- 
tanții lucrează Ia un nou micro
raion poate chiar mai mare 
decît primul. Imaginați-vă cum 
va arăta Valea Motrului, cînd, 
peste 60 de blocuri, vor fi în
conjurate de flori. Pină acum 
549 de familii de muncitori mi
neri locuiesc în apartamente 
noi, confortabile, urmind ca 
pînă la sfirșitul anului încă 500 
de familii să primească cheile 
noilor locuințe, tn curînd va 
avea loc inaugurarea noii 
școli medii cu 24 săli de clasă, 
se va ridica un complex co
mercial pe o suprafață de 1 863 
metri patrați, un cinematograf 
cu 500 locuri, un dispensar cu 
2 circumscripții. Valea Motru
lui va deveni o nouă Vale a 
Jiului.

din Valea Motru- 
multe ne-a vorbii 
maistrul principal 

a cărui inimă a vi
rilele Congresului in

MIHAIL DUMITRESCU

• BACĂU
(De la corespondentul no

stru). — Zilele 
brigada condusă de 
Farcaș de la mina 
Slănicul Moldovei a 
rit un eveniment important al 
întrecerii socialiste: trimiterea 
Ia suprafață peste prevederile 
planului a celei de a 3 600 
tonă de sare soluție de la în
ceputul anului. în această pe-

trecute 
Dumitru 
de sare 
sărbăto-

rioadă harnicii mineri de aici 
au „scos“ din adîncurile mun
telui cu 7 200 tone de sare so
luție peste sarcinile de plan.

Amintim
furnizează și materia primă 
Combinatului chimic de la 
Borzești unde sarea se trans
formă în peste 40 de produse 
clorosodice.

că această mină

• SUCEAVA

Tineri mineri ai celei mai 
tinere exploatări miniere — 
Moldova Nouă — îndreplin- 
du-se spre Intrarea in mină.

la corespondentul no- 
— Colectivul de mi- 
aparținînd întreprin- 
miniere Vatra Dor- 

a obținut în cinstea 
minerului noi rezultate.

(De 
stru). 
neri, 
derii 
nei, 
Zilei
Astfel, luna iulie s-a încheiat 
cu un bilanț rodnic. Planul 
de extracție la minereul de 
mangan și barită a fost depă
șit cu 11,64 la sută dîndu-se 
peste prevederi aproape 1 500 
tone minereu iar de la începu
tul anului peste 7 000 de tone. 
Cele mai însemnate realizări 
au fost obținute de minerii de

la secția Nepomiceni, secție e- 
vidențiată pe întreprindere, 
care și-au îndeplinit sarcinile 
de plan pe luna iulie cu 3 zile 
înainte de termen. Succese 
importante s-au obținut și la 
îmbunătățirea calității. La 
carbonat prăjit calitatea I, de 
pildă, s-a înregistrat o creș
tere în această lună de 0,52 la 
sută, iar la calitatea a II-a 
de 1,38 la sută. O mare parte 
din brigăzile de mineri au re
dus sterilul vizibil cu 0,5 la 
sută.

Proletari din toate țările

J

munis

cintela
tinerelului
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fflElĂ ZILNICA SPOm !
celeași zeci 
de hectare 
care s-a 
recent 
recoltei de păioase 
continuă să fie 
frontul larg de lu

cru pentru mecanizatorii și țăra
nii cooperatori din regiunea Ba
nat. Sînt acum la ordinea zilei 
lucrări deosebit de importante 
ca : evacuarea paielor de pe mi
riști, împrăștierea îngrășăminte
lor, arăturile de vară.

Aceste lucrări pregătitoare 
pentru recolta anului viitor im
pun aceeași grijă atît în ceea ce 
privește încadrarea lor în timpul 
optim, cît și calitatea. Sînt res- 

ectate asemenea cerințe de 
ază ?
In raionul Sînnicolau-Mare, 

pînă Ia 5 august au fost arate 
8 372 de hectare din cele peste 
28 400 planificate ; alte 15 430 
de hectare, de pe care s-au 
strîns paiele, sînt pregătite pen
tru arături. Printre unitățile 
fruntașe la aceste lucrări se nu
mără cooperativele agricole de 
producție din comunele Șandra, 
Iecea-Mică, Comloșul-Mare, Le
nauheim.

In zilele acestea sînt nume
roase treburi de făcut. Nece
sar este ca forțele de muncă să 
fie astfel repartizate, îneît nici o 
lucrare importantă să nu sufere

Foto: ION CUCU

minieră si carboniferă

(Agerpres)

AU FOST LIVRATE

AUTORI DE DRUMURI Primele strunguri cu eomandă-program

de mii 
de pe 

terminat 
strîngerea

SPRE LUMINA
storia Văii Jiului depășește cu puțin 100 de ani. Ea 
este bogată în fapte și semnificații. Un prim ele
ment care s-a x ...... ~ .
cărbunelui din acest bazin, a fost nemulțumirea 
muncitorilor mineri, revolta lor continuă împotriva 
condițiilor inumane de muncă și viață oferite de ca
pitaliști, proprietari ai minelor.

într-o veche monografie a Văii Jiului datată din 1925 se arăta : 
„In anul 1874 minerii au declarat pentru prima oară grevă, ur
marea acestei greve a fost înființarea primului post de jandarmi 
în Petroșani“.

Răspunsul autorităților capitaliste a fost prompt, așadar. Dar 
grevele și protestele minerilor nu au putut fi stăvilite. Autorită
țile trăiau într-o continuă panică. în darea de seamă a consiliului 
de administrație către adunarea generală ordinară a acționarilor 
Societății Anonime Române din 6 mai 1929 se arată : „Dom
nilor acționari, spre regretul nostru am avut de înregistrat în 
cursul anului 1928 serioase agitațiuni printre lucrători, care au 
contribuit și ele în oarecare măsură la diminuarea randamentu
lui... Această situațiune a fost agravată și de șomajul care a apă
rut pentru prima dată la exploatarea noastră încă în 1927, fapt 
semnalat dv. și în darea de seamă a aceluiași an...“

Exact la două luni de la acest semnal de alarmă, respectiv la 
6 august, domnii acționari prin interpușii lor jandarmii și celelalte 
organe de represiune ale statului capitalist, în curtea minei Lu- 
peni au tras primele rafale în minerii greviști. După masacrul 
de la 6 august, înseși autoritățile s-au speriat. Ziarele locale ale 
timpului relevau faptul că a doua zi după tragedia Lupenilor, a 
sosit aici scriitorul Panait Istrati. Deși avea autorizație de la 
Ministerul de Interne pentru vizitarea locului unde au căzut mi
nerii nu i s-a permis intrarea în curtea minei. I-a fost refuzat 
pînă și accesul la răniții âflați în spital. Marele scriitor a stat de 
vorbă însă cu familiile celor uciși sau răniți, le-a înțeles și le-a 
împărtășit marea durere. Evenimentele s-au precipitat și mai mult. 
Criza economică care începuse lovea dureros în fiecare miner, 
în același an 1929—- s-a închis mina Dîlja apoi au urmat Vulcanul 
și alte exploatări. Peste 5 000 de mineri șomeri au primit certi
ficatul de cerșetorie pentru ei, nevestele și copii lor. Acestea sînt 
fapte brute și crude care confirmau denumirea de altă dată a 
acestor locuri: „Valea plîngerii“.

După eliberarea țării, partidul comunist și-a îndreptat imediat 
toată atenția asupra acestui colț al țării. în octombrie 1945 de la 
balconul unei clădiri din orașul Petroșeni, Gh. Gheorghiu-Dej, 
adresîndu-se mulțimii de mineri a rostit acele cuvinte rămase vii 
în conștiința minerilor : „Vom face din valea plîngerii, o adevă
rată vale a fericirii".

Marile energii ale Văii Jiului au fost descătușate. De la un an 
la altul statul a investit sume tot mai însemnate pentru dezvolta-

impus încă de la începutul exploatării 
in acest bazin, a fost nemulț

Uzina de strunguri 
din Arad a livrat pri
mul lot de strunguri 
cu comandă program 
„SRO-40“, destinate 
prelucrării pieselor 
mici și mijlocii. Noul 
tip de strung, prevă
zut cu mai multe

(Continuare în pag. a IlI-a)
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amînări. Aceasta a fost preocu
parea centrală și în cooperativa 
agricolă Cernăziana din Cenad. 
Aici, o contribuție însemnată a 
adus-o și organizația de bază 
U.T.C., care în condițiile necesi
tății mai multor brațe de muncă 
în mai multe sectoare, a reușit 
să antreneze zilnic la eliberarea 
miriștilor de paie, la transportul 
îngrășămintelor naturale cîte 100 
de tineri. Astfel, mecanizatorii 
au putut ara fără stagnări.

La Lenauheim am întîlnit o 
situație asemănătoare. Organiza
ția U.T.C. s-a îngrijit ca fiecare 
tînăr să cunoască importanța 
economică a arăturilor de vară 
făcute la vreme. Exemplele au 
fost luate din propria unitate. 
S-a realizat aici în acest an o 
producție medie de grîu de 
3 622 kg. „E bună — au 
oamenii — dar putea fi 
mare“. Cum ? Pe unele
unde arătura de vară s-a făcut 
îndată după seceriș și la o adîn- 
cime corespunzătoare și în toam
nă patul germinativ s-a pregătit 
printr-o a doua lucrare, s-au ob
ținut cîte 4 600 kg de grîu la 
hectar. Pe solele unde s-a arat 
tîrziu și superficial s-au realizat 
numai 2 300 kg la hectar. Argu
mentele sînt deosebit de con
vingătoare. Adăugind la aceasta 
faptul că membrii comitetului 
U.T.C. au cunoscut operativ ne-

spus 
mai 
sole

cesarul de brațe de muncă în
tr-un loc sau altul, într-o perioa
dă sau alta și au făcut cunoscu
te tinerilor aceste cerințe, este 
evident ceea ce a stimulat par
ticiparea activă a tineretului la 
strîngerea paielor, la transportul 
și împrăștierea îngrășămintelor. 
La Lenauheim au fost arate 
pînă la 5 august 360 de hectare 
și mecanizatorii au în continuare 
front larg de lucru.

Sînt unele unități însă, ca a- 
ceea din Lovrin, unde contribu
ția tinerilor țărani cooperatori la 
asemenea lucrări urgente este 
sub posibilități. Exemplul celor 
din Lenauheim sau Cenad poate 
și este bine să fie preluat de or
ganizațiile U.T.C. de aici.

Pentru că deși la nivelul raio
nului suprafața de pe care au 
fost strînse paiele este destul de 
mare, în unele unități schimbul 
doi din brigăzile de tractoare nji 
poate lucra din cauză că n-au 
fost evacuate paiele de pe mi
riști.

în concluzie, există posibili
tatea ca, prin urgentarea strîn- 
gerii și transportului paielor, 
viteza zilnică Ia arături să creas
că simțitor.

ILIE BRINDESCU 
corespondentul 

„Scìnteli tineretului“ 
pentru legiunea Banat

Conferirea de ordine

Printr-un Decret al Consiliu
lui de Stat, cu prilejul „Zilei 
minerului“, au fost conferite 
pentru merite deosebite în mun
că ordine și medalii ale R. P. 
Române unui număr de 624 
muncitori, maiștri, tehnicieni, 
geologi și ingineri, care lucrează 
în industria minieră și carboni
feră.

trepte de viteze cu
prinse între 56-2 800 
turații pe minut, în
trunește toate carac
teristicile tehnice ale 
mașinilor similare de 
înaltă calitate cunos
cute în prezent peste 
hotare. O dată cu li-

vrarea acestei serii de 
mașini modeme de 
așchiat, uzina ară
deană a început con
strucția celui dc-al 
doilea tip de strun
guri cu comandă 
program tip „SRO- 
25“.

Legea fundamentală

a României Socialiste

Nave pentru de Fier
Constructorii navali brăileni au 

livrat sîmbătă primul ceam de 
240 tone destinat lucrărilor hi
drocentralei de la Porțile de Fier. 
El se deosebește de celelalte 
nave cu aceeași capacitate reali
zate anul acesta pe șantier prin- 
tr-o utilare tehnică superioară, 
care permite o bună manevrare

în condițiile curentului de apă 
mai puternic din sectoarele Du
nării de Sus și printr-o con
strucție robustă. în aceeași zi, 
constructorii au livrat și cel de-al 
3-lea șlep de 1 700 tone din seria 
de 12 ce se realizează aici anul 
acesta.

Primirea de către tovarășul Nicolae

a ambasadorului U.
In. ziua de 7 august 1965, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, a primit în au
diență pe I. K. Jegalin, amba
sador extraordinar și plenipo-

(Agerpres)

Ceausescu»

R. S. S. la București
9

U.R.S.S. la Bucu-tențiar al 
rești.

A fost
Emil Bodnaraș, 
Prezidiul Permanent al 
al P. C. R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Române.

de față tovarășul 
membru în 

C.C.

ăutat cu exactitate 
cuvîntul nu poate ’ 
dezvălui întotdeau
na emoția. Mai tre- 

uie încă ceva: 
oate tot atîtea cu- 
vri, tot atîtea rit

muri. De altfel cum să fie nu
mită această vibrație de spirit în 
largul căreia se desfășoară zi
lele acestea, pe litoral, festiva
lul cîntecului, jocului și portului 
popular românesc.

Am putea vorbi despre tin 
curcubeu — căutînd să păstrăm 
ceva din coloritul hrîielor some- 
șene sau din lanțul multicolor 
al nuntașilor pădurăreni de pe 
meleagurile Hunedoarei.

Cuvîntul acesta ne-ar mai a- 
minti de neuitatele versuri ale lui 
Nicolae Labiș : „Iubesc, s-a înăl
țat un curcubeu / Deasupra 
lumii sufletului meu“. Frumuse-

Curata
(ea ne ispitește, ne cheamă în
totdeauna la cît mai multe aso
cieri. Și folclorul este de fapt o 
adevărată lume a unui suflet 
comun. Astfel ne-am putea ex
plica multe din momentele de 
emoție trăite la spectacolele a- 
cestor ansambluri. Să ne oprim 
numai la cîteva. Pe scena Tea
trului de vară din Mamaia, este 
încă amurg. Se aud primele în
fiorări ale unui tulnic... Apoi 
flăcăii Clujului se fac simțiți mai 
mult prin trădarea respirației 
lor... Dar se aprind luminile și 
spectatorii izbucnesc în aplauze. 
A fost o emoție. Cum s-a creat? 
Culorile costumelor, tulnicul, 
dinainte, sau aproape impercep
tibilul ritm al mișcării din sce
nă. Poate că toate la un loc. 
Trebuie numit și acel cîntec al 
pescarilor de pe Snagov care'a- 
veaiț nemăsuratg, putere de a 
adormi șerpii în apă:.. Iată-ne 
din nou nevoiți să căutăm ase
mănări frumuseții. Și acest pri
lej este firesc.
Exprimîndu-și părerile sale des

pre călușari, joc interpretat de 
formația căminului cultural din 
comuna Frumoasa, regiunea 
București, italianca MARIA SE- 
RAFINI ne-a spus: „Acest dans 
minunat. îmi amintește de dan
surile noastre de prin părțile 
Sardiniei. Ritmul, apoi strigătu
rile, îl fac de-a dreptul fasci
nant“.

Și călușarii, a fost într-adevăr, 
un alt nou moment de emoție :

OANCEA NELU

(Continuare în pag. a IlI-a)

• „Consultații" la 
mare altitudine.

TT'îT

ARTICOLUL 1
de Radu Cosașu

mina iscusita a con
structorilor, crește neconte
nit numărul noilor blocuri 

din cartierul Berceni.

Foto: AGERPRES

-aveam mai mult de 18 ani, 
eram cîteva mii bune de ti
neri comuniști, cînd în 1948 
am asigurat difuzarea în 
Capitală a primei Constitu
ții a Republicii Populare 
Române. Țin minte ca azi.

Seara, palmele și degetele ne erau negre 
de cerneala tiparului, ca de la dude. Eram 
și bine răgușiți, cîțiva — bine loviți, căci 
reacțiunea nu se juca. Pe unul dintre 
noi, țin minte că l-au încolțit la un colț 
mai întunecos de stradă. Omul a dat și 
el cît a putut. Ticăloșii au scos cuțitele. 
Ascultîndu-1 cîteva ore după aceea, su- 
rîdeam victorios și bandajam mîna nea
gră pe care șiroia sîngele. Era prima 
Constituție a libertății noastre, prima 
Constituție despre care nu aflam nici 
din poveștile părinților, nici din ma
nualele de istorie. Era a noastră, făurită 
sub ochii noștri, trăită de noi, literă cu 
literă. Merita să ne batem pentru ade
vărurile ei, merita să sîngerăm pentru 
ea, puteam visa peste acele pagini, di- 
fuzîndu-le ziua și noaptea. Atunci, chiar 
în acele zile ale primei Constituții, 
partidul ne adresase cuvintele memora
bile, care ne-au însoțit adolescența : „Ti
neretul patriei noastre își poate permite 
cele mai îndrăznețe visuri, cu siguranța 

că și le va vedea împlinite“. Ne tre-

ceau multe visuri prin minte, multe 
imagini feerice ne jucau prin fața ochi
lor — niciodată tinerețea nu va duce 
lipsă de imaginație. Dar dacă mă gîn- 
desc bine, totul, tot viitorul ni se întru
chipa într-o singură idee arzătoare : să 
construim sub conducerea partidului so
cialismul, să realizăm societatea socia
listă, România socialistă. Știam că era 
un vis adevărat și nu o utopie, știam că 
îl vom realiza în decenii și nu în secole, 
știam că e la îndemîna noastră, foarte 
realist — dai- prin frumusețea cauzei, 
prin noblețea cu care-1 încărcaseră atî- 
ția filozofi, atîția luptători lucizi și atî- 
ția eroi revoluționari, el continua 
să ne apară ca un vis, fiindcă aici — 
în domeniul îndrăznelii ca și în tot ce 
ține de valoarea omului — poetul are 
dreptate, anii nu au greutate. împlinit 
peste un an sau peste 50, un vis rămîne 
vis ; contează intensitatea gîndirii și a 
aspirației, forța necesară realizării lui.

Au trecut doar 17 ani, „timp istoric 
scurt“, după cum apreciază înțelepții și 
primele cuvinte ale proiectului noii 
noastre Constituții proclamă solemn: 
„România este republică socialistă. Re

publica Socialistă România este stat al 
oamenilor muncii de la orașe și sate, su
veran, independent și unitar“. Dar aces
te cuvinte — prieteni difuzori ai „Scîn- 
teii“, agitatori ai anilor dintîi — cer din 
partea noastră o lungă clipă de medita
ție, o cît se poate de lungă clipă de me
ditație : nouă ni s-a împlinit un vis, un 
vis suprem — și nu multe sînt genera
țiile care chiar în anii tinereții lor să 
poată să spună cu mîna pe inimă că au 
trăit un asemenea eveniment extraor
dinar, capabil să le marcheze decisiv 
destinul : împlinirea reală a unei funda
mentale aspirații. Despre reprezentanții 
prestigioși ai atîtor generații — inven
tatori, navigatori, astronomi, conducă
tori de răscoale populare sau poeți pro
fetici — Enciclopediile, manualele de is
torie sau poveștile simple obișnuiesc să 
spună că „nu și-au putut vedea visul 
cu ochii“. Cu toată modestia — noi nu 
intrăm în această categorie. Nu știu pe 
cîți dintre noi îi așteaptă Enciclopediile, 

* dar, în clipa asta patetică nu posteritatea 
ne fascinează. Frumusețea e în altă parte; 
frumusețea apare din noile visuri care 
se încheagă simultan cu lectura noii 
Constituții și a Documentelor celui de-al 
IX-lea Congres al Partidului. Cu toată 
modestia — sîntem o generație a visu
rilor neîntrerupte.

în pag. a 18-a

și a lll-a :

• Vara celor care 

s-au trezit tîrziu

• Nodul gordian nu 
se află într-un singur 
loc.

• Ghid săptăm.îna.1
• Oaspete bine pri

mit — fantezia
• Sport.



Cu corijenții in vacanță
dicționar am găsitîndurile de față 

menite să compună 
un material folosind 
metoda de investi
gație a anchetei și, 
în consecință, să a- 
corde în primul rînd

obiectivitătii ceea ce i se cuvine, 
ne-a silit totuși chiar în faza ini
țială la selecție — unica între
bare formulată în fișa de anche
tă destinată elevilor, dueîndu-ne 
în mod obligator la delimitare, 
prin însăși natura ei întrebarea 
solicitînd o categorie restrînsă de 
elevi. După date riguros exacte, 
anul acesta au urmat cursurile 
școlilor de cultură generală și ale 
liceelor un număr de 3 321 428 
elevi. Ei bine, dintre aceștia nu 
poate răspunde la întrebarea noa
stră decît o categorie numerieeș- 
te foarte, foarte redusă. De ce ? 
Fur și simplu pentru că întreba
rea sună astfel:

— IN CE MĂSURĂ TE A- 
FECTEAZĂ FAPTUL CĂ AI 
RĂMAS CORIJENT?

E limpede. O asemenea între
bare nu putea fi pusă, n-avea 
cum fi pusă elevilor în general, 
majorității elevilor și nici , unui 
elev luat la întîmplare. In atari 
condiții mărturisim că nu ne-a 
fost simplu să-i găsim pe desti
natarii fișelor noastre de anche
tă. Efortul ne-a fost însă cu pri
sosință răsplătit de satisfacția 
descoperirii în 7 licee bucureș- 
tene a nu mai puțin de 59 de 
clase fără nici un corijent.

Așadar, o anchetă printre co- 
rijenți. La întrebarea: — In ce 
măsură te afectează faptul că ai 
rămas corijent ? ne-au răspuns 
30 de elevi, cei mai mulți diir - 
clasele a IX-a și a X-a. Iată, 
deocamdată fără comentarii, ceje 
mai semnificative răspunsuri. 
Motivul pentru care nu le tran
scriem pe toate nu-l datorăm aht 
lipsei de spațiu, ci mai cu șpa- 
mă faptului că unele răspunsuri 
se înrudesc și am dorit să evi- . 
tăm repetările.

• Nu-i plăcut, firește, să ră- 
mîi corijent, dar. șș poate întîm- 
pla oricui. Nu mă dumiresc prea 
bine ce înțelegeți prin „a te ă-

fecta“. In
două sensuri la care cred‘că 
v-ați gîndit. Primul: a afecta a- 
rată o stare sufletească deosebită 
de aceea pe care o are cineva 
în realitate. Al doilea: verbul res
pectiv este sinonim cu a mișca. 

. adine, a mîhni. Sentimentului 
meu nu-i este proprie nici una 
din cele două definiții. Noroc că, 
tot în dicționar, am mai găsit-o 
și pe a treia: ,,a arăta prin vor
bă, prin purtări, altfel de cum 
ești, a te preface“. Recunosc că 
mă prefaci atît. prin vorbă cît și 
prin 
încă

purtări ceea ce nu-s, sau 
nu-s!, adică.., promovat.

sale n-am izbutit să ne mai a- 
propiem sentimentul de teamă 
că am putea mihni pe cineva 
dindu-i numele in legătură ou 
un fapt pe care el însuși îl deza
probă).

• Răspund, parafrazînd cu
noscuta anecdotă cu optimistul 
și pesimistul. A fi corijent, în vi
ziunea unui pesimist este a te 
considera pe jumătate repetent. 
Un optimist vede în corijența o 
jumătate de promovare. Am mo- 
tibe să fiu optimistă, deși de 
cînd am aflat că va trebui să fiu 
reexaminată la toamnă, multă 
vreme am fost foarte necăjită.

ftU atît prin faptul că trebuie să 
stau și să învăț, vara, cînd e căl
dura mare, ci prin durerea că s-ar 
putea ca la examen tovarășa pro
fesoară să-mi spună înainte de 
lucrarea scrișă „Vezi, ai grijă...". 
Adică: „fii cinstit!". Aș vrea 
grozav să citeașcă în ziar cele 
scrise de mine și să fie convinsă 
că nu va fi nevoie nici măcar 
să-mi atragă atenția. Nu voi mai 
repeta ce am făeut. (I. I. cl. a 
IX-a).

• Citeva zile mi-a părut rău. 
Pe urmă m-am luat cu altele. 
(O. S. cl. a IX-a).

• Eroina unui roman, am uitat 
care, zicea: „La asta o să mă 
gîndesc mîine !“. Mi-am propus 
și eu să mă gîndesc mîine la co- 
rijența, adică începînd de la. 1 
august. (Fișa de anchetă este da
tată 25 iulie, n.n.). Pînă atunci:

tn celelalte cazuri, trebuie să 
scriem: a X-a cu dorința ca pes
te o lună să mai adăugăm X-ului 
și bețișorul care-1 face să se ci
tească unsprezece).

• Dacă exclud mustrările pă
rinților și îndrumările lor care la 
început se repetau de o mie de 
ori pe zi — învață! învață I — 
corijența nu m-a afectat. (R. C. 
cl. a X-a).

« Nu-mi place să vorbesc des
pre lucruri neplăcute. (Al. S., cl. 
a X-a).

• Din cauza corijenței clubul 
la care joc tenis de masă nu m-a 
luat, deși sînt socotit printre cei 
mai buni juniori ai săi, la o com
petiția amicală în străinătate. In

. loc. să joc, am așteptat să aud 
rezultatele meciurilor la radio. 
Nu vă doresc să fi fost în pielea 
mea. (T. M. cl. a X-a).

VARA CELOR CARE
S-AU TREZIT TÎRZIU...

Concluzia trageți-o singuri. (S. G., 
cl. a X-a).

• E prima oară cînd rămîn 
corijent, și făgăduiesc în mod so
lemn să fie ultima, Am în vedere, 
cînd făgăduiesc nu numai liceul 
ci și mai departe, anii de stu
denție, pentru că și restantele 
sînt aceeași Janetă dar altfel 
pieptănată... E suficient poate

, ca să, .vă, spun: că nu. mă simt 
deloc bine. (A- A-, cl. a X-a).

• N-am treabă cți corijența. 
Ă-m (ortografia aparține elevu
lui !), rămas și în alți ații. Tot
deauna a-rn (idem!) trecut. (Ur- 
mează apoi o expresie care, dacă 
înțelegem bine limbajul așa-numit 
„de bulevard“ ar trebui să în
semne „nu-mi pasă“ si pe care 
din pricina vulgarității ei n-o pu
tem cita. Fișa de anchetă poartă 
semnătura lui Sergiu Dineu din 
clasa a IX-a — singurul căruia 
nu ns sfiim să-i dăm numele în
treg, pentru că în fața declarației

Sigur că stătea în puterile mele 
să nu fiu, dar... Am început să 
învăț citeva ore pe zi încă de la 
15 iulie. Sînt pregătită pentru 
examene și nu mi-e teamă. Ideea. 
că am rămas corijentă a început 
să nu mă mai afecteze pe măsură 
ce înaintam cu învățătura. Si 
încă ceva: la început mi-a fost 
rușine să mărturisesc unor 
terii că sînt corijentă. Am 
curajul să .... 
momentul în care Învățînd 
tru examen mi-am dat seama că 
sînt în stare de mai mult decit 
am dat dovadă pînă acum. 
(M.-J. C. Cl. a X-a).

• Am învățat în vacanță și 
sînt sigur că în toamnă a să pro
movez, dar îmi. va rămîne multă 
vreme, să zic așa, un gust amar... 
Am rămas corijent datorită unui 
act de necinste pe 
făptuit. Am copiat 
torie pe trimestrul 
acum propria mea

prie- 
găsit 

spun adevărul din
pen-

care l-am in
ia teza de is- 
III. Recunosc 
nechibzuință,

ștrand, o excursie la Curtea de 
Argeș, somn, filme etc. Dacă vă 
par cam superficial să știți că 
ăsta e adevărul. Tot superficiali
tatea m-a adus și la corijentă. 
Ar fi cazul să devin mai serios, 
nu-i așa ? E un lucru la care, 
spre deosebire de eroina acelui 
roman, încep să mă gîndesc de- 
azi! (C. D. cl. a X-a).

® Am sentimentul că nu-s 
nici în car, nici în părută. Nu-s 
nici în clasa a Xl-a ca majorita
tea colegilor mei, nici în clasa a 
X-a. Cînd mă întreabă cineva 
în ce clașă sînt, spun, bineînțeles, 
că am trecut într-a Xl-a, deși 
încă n-am trecut... Nu vreau să 
exagerez și să afirm că corijența 
mă apasă, dar nici nu pot afirma 
că sînt liniștit. Și nimic pe lume 
nu mi-e mai antipatic decît ce 
numesc eu jumătățile de măsură. 
De-ar veni mai repede ziua exa
menului ! (H. A. clasa... ne pare 
rău, dar așa cum am procedat și

• Mult, foarte mult. 
in „Scînteia tineretului" 
cul-tam la radio clte un 
care vorbea despre vacantă și 
despre elevii care și-o petrec, in
tr-un fel sau altul, dar o petrec, 
se bucură de ea. In alți ani, 
(pentru că am rămas corijent pri
ma oară) îmi plăcea să-mi închi
pui că și despre mine se scrie 
sau se vorbește în asemenea re
portaje, chiar dacă nu mi se po
menea numele, și de altfel, nici
odată nu mi s-a pomenit numele. 
Mă simțeam însă și eu printre 
toți ceilalți. în vara asta gîndul 
acesta nu mi-a mai fost dat. 
M-am exclus singur, din fericite 
doar pentru puțină vreme, din- 
tr-un colectiv în care trebuia să 
fiu prezent. E cam complicat ce 
vă spun eu, știu, nici nu pot 
prea bine să explic, insă acesta 
mi se pare cel mai dureros senti
ment pe care l-am încercat rămi- 
nînd corijent. Mihnirea pentru

Citeam 
sau as- 
reportai

faptul în sine, amărăciunea pă
rinților, o vacanță pe jumătate 
consumată cu exerciții și proble
me, refuzul tatei de a-mi cumpă
ra bicicletă pînă nu promovez 
clasa, toate au trecut prin mine 
și tuturor li s-a adăugat un sen
timent greu de explicat: acela 
că\ fie și pentru o vreme scurtă, 
nici trei luni de vară, coloana în 
care trebuia să mă aflu a plecat 
la drum fără mine — și vinovat 
sînt numai eu, pentru că m-am 
trezit tîrziu... (G. M. cl. a X-a).

Am ales din cele treizeci de 
răspunsuri 12. De fapt, încercind 
să fim ceva mai zgîrciți cu spa
țiul oferit de ziar, am fi putut 
alege numai 3. Cele 30 de fișe 
de anchetă complotate permit 
posibilitatea de a fi divizate în 
2 mari categorii. Prima, totali- 
zînd 4 răspunsuri înrudite, dega
jă senzația că pentru șemna.tarii 
lor examenul de corijentă nu a 
constjtuit și nțj constituie O preo
cupare de nici un ordin. Faptul 
că au rămas corijenți nu i-a a- 
fectat în nici un fel. A doua, în- 
sumînd 5 răspunsuri cu caracte
ristici comune, definește un grup 
de elevi care, deși neplăcut im
presionați de situația în care s-au 
găsit Ia sfîrșitul anului școlar, 
s-au obișnuit cu această idee, 
timpul le-a șters iute regretele, 
astfel îneît, astăzi, la mijlocul 
verii, pot afirma că fără să fie 
recomandabilă situația lor este 
admisibilă și nu le dăunează prea 
mult. In sfîrșit, a treia categorie 
cumulînd 24 de răspunsuri, expri
mă un dezacord total cu privire 
la o atare situație, socotind-o 
incompatibilă cu etica unui elev, 
iar faptul că ei n-au reușit s-o 
ocolească i-a afectat sincer soli- 
citîndu-le angajamentul de a face 
totul ca pe viitor —» vorba , lui 
G. M. — să se afle în coloană, 
în coloana imensei majorități a 
elevilor, și nu pentru că s-au tre
zit tîrziu să 
cesteia.

Așa stînd 
riile noastre 
Ne-am gîndit să invităm pe alții 
să-și spupă părerea asupra con
cluziilor micii noastre anchete. 
Și numim prin alții un număr 
de 10 elevi fruntași la învățătură. 
iO profesori și 10 părinți- Vom 
reveni deci publicînd aceste co
mentarii.

rămînă în urma a-

lucrurile, comenta- 
ni se par de prisos.

OCTAV PANCU-IAȘI

ghid
söptöminol

LECTURA

în ultimele săptămhii li
brăriile au pus la dlsprizitiă 
cititorilor citeva cărți de un 
deosebit interes. Recoman
dăm dintre. acestea, în pri
mul rînd, două romane afla
te la a doua ediție: 
P1TORII“ de Marin Preda 
și „ȘOSEAUA NORDULUI" 
de Eugen Barbu, cărți, cu o 
problematică de mare' inte
res. Ejdițiile revăzute sînt 
completate eu o serie de noi 
capitole menite să . evidenție
ze mai pregnant situația u- 
nor eroi, semnificația 
împrejurări.

Semnalăm cititorilor 
volume deosebit de 
sânte, utile mai ales tineretu
lui pentru qă-i puri la dispo
ziție o serie de , date despre 
personalități din, trecut ale

... ’

culturii și literaturii noastre 
precum și altele referitoare 
la viața social’politică a Ro- , 
mâniei burghezo-mpșjejești. 
Cele două cărți fac parte din 
așa-numita literatură memo- 

„RiȘl- rialistieă și sînt semnate de 
Victor Eftimiu (PORTRETE 
ȘJ AMINTIRI) și Perpostgne 
Botez (CHIPURI ȘI MĂȘTI).

Din numărul mare al ce
lor mai noi apariții editoria
le mai recomandăm excelen
tul volum de nuvele „SUFE
REAU ÎMPREUNĂ“ al Hnă- 
rului prozator Ion Băieșu, 
In sfîrșit, perioada „concedii
lor de vară“ e ilustrată 
prompt prințr-un volum de 
însemnări de Călătorie cu 
„BILET IN CIRCUIT“ scri- 

; se do poeta Veronica Porum- 
bacu.

unor

două 
intere-

ECRANUL

Premiere

SA MARE ALTITUDINE

științificeCercetări

a-

modernă și 
colaboratorii

.CONSULTAȚII

românești

Geometrie industrială la Paroșeni
Foto: AGERPRES

ce pot apare la piloții de pe 
vioanele supersonice.

Antrenament 
cu „oxigen pur"

O vizită la Institutul de fizio
logie normală și patologică al A- 
caaemiei R.P.R. îți solicită . aten
ție în toate sectoarele. Pretutin
deni se cercetează, se experi
mentează pasionant sub directa 
îndrumare a acad. prof. dr. Gr. 
Benetato, directorul institutului.

Ne-am oprit de astă dată în 
secția de fiziologie a muncii. A- 
cad. Gr. Benetato este unul din 
inițiatorii studiilor de fiziologiei 
muncii în țara noastră. în ca
drul problemelor cercetate. în â- 
cest sector, se încadrează cele re
feritoare la compartimentul fi
ziologic al aviatorilor în timpul 
zborului. Lucrările efectuate în 
acest domeniu sînt de rhuft cu- 
rioscute și peste hotare, acad. 
Benetato fiind, de altfel, membru 
al Comitetului Internațional de 
bioastronautică.

produce prin simpla sa prezență 
o modificare (emoție, inhibiție 
etc) a proceselor biologice.

Datele furnizate de aceste cer
cetări au permis evidențierea 
efectelor unor costume speciale 
pentru aviatori (antigravitaționa- 
le) asupra hemodinamicii (dina
mica, sîngelui) la temperatura 
normală și temperatura ridicată. 
Lucrările efectuate în colabora
re cu dr. N. ZamfiresCu și dr., 
B. Felherg au preconizat astfel o 
seric de măsuri pentrti evitarea 
tulburărilor circulației sîngelui

riza pilotul cu utilizarea corec
tă și la timp a aparaturii avio
nului.

— Pentru studierea acestor 
probleme — ne spune acad. Gr. 
Benetato s-au „imitat“ în labo
rator condițiile din timpul zbo
rului. Un colectiv condus de dr. 
Maria Demetrescu, dr. C. Cris- 
teseu și dr. Valeriu Ionescu au 
efectuat în aceste condiții „pro
ba respirației de oxigen pur". 
Inhalarea de oxigen pur se face 
curent de Către pilot cînd înăl
țimea de zbor depășește 5 000 m.

Intre electronică 
în fiziologie

— Studiile ce se întreprind în 
institutul nostru — ne spune 
acad. Benetato — se fac cu a- 
paratura cea mai 
complexă. Adesea
noștri elaborează ei înșiși dispo
zitivele necesare. Astfel în labo
ratorul de electronică s-a pus la 
punct o instalație capabilă să 
transmită la distanța de 20 km. 
50 km. 4 curenți biologici (două 
electroencefalograme și două 
electrocardiograme) ale aviatoru
lui aflat în plin zbor.

Aceste „consultații“ efectuate 
la distanță cu ajutorul unei apa
raturi minuscule care nu deranja 
deloc pe pilot, sînt, după păre- 
rerea noastră, cele mai „fiziolo
gice", ele urmărind comportarea 
organismului „pe viu“ fără in
tervenția medicului care ar putea

Zborul pe avioane c,u perfor
manțe crescute în înălțime creea
ză pentru organismul omului 
condiții neobișnuite, solicitînd în 
mod complex, uneori pînă aproa
pe de limită, capacitatea funcțio
nală de adaptare pe care o au 
diverse organe interne.

Faptul acesta impune, pe de o 
parte, elaborarea de noi teste 
funcționale, iar pe dc altă parte 
impune ca personalul navigant 
să efectueze antrenamente elabo
rate în mod științific pentru a 
crește capacitatea de adaptare a 
organismului și pentru a familia-

chiar cînd cabina este etanșă și 
în condiții speciale (depășirea a 
12 000 m, defectarea dispozitive
lor care asigură ermetizarea etc).

Piloții au 'fost puși să respire 
oxigen pur sub presiune conti
nuă suplimentară cu ajutorul 
unei măști prinse de casca pe 
care pilotul o purta pe cap.

înainte și în timpul probei s-au 
înregistrat electroencefalograme, 
electrodermograme, electromio- 
grame, frecvența mișcărilor res
piratorii, electrocardiograme etc.

Proba de respirat oxigen sub 
presiune suplimentară s-a dove
dit un mijloc de antrenament 
util și o metodă de verificare 
periodică a capacității de zbor 
a pilotului. Studiul modificărilor 
curenților electrobiologici (creier, 
inimă) din timpul probei consti
tuie, de asemenea, un mijloc de 

de prețios înexpertiză deosebit 
medicina aviatică.

> ' - hM «
Pșt-' H

Arborele de tulipan, din care_______ __ __ ,___ .... . (ara noastră doar trei 
exemplare — in lunca Mureșului și cea a Arieșulul. în foto

grafie : exemplarul din comuna Iscrorti
FOto: AGERPRES

Organele de simj 
în... laborator

Un alt factor studiat la avia
tori a fost fiziologia organelor de

simț, știut fiind că integritatea 
vederii reprezintă elementul prin
cipal de conducere a avionului 
în actualele condiții de zbor.

în acest scop au fost efectua
te cercetări variate de către dr. 
M. Carapancea și dr. M. Popes- 
cu, analizîndu-se numeroși „pa
rametri oculari" necesari pentru 
stabilirea capacității funcționale 
a vederi, (refracția oculară, aco
modarea vizuală etc) la aviatori 
care au efectuat proba în condi
ții de „altitudine fictivă“ într-o 
barocameră corespunzînd unor 
altitudini de 5 000-12 000 și chiar 
18 000 m.

Studiile au arătat că există un 
anumit „tip de glob ocular" sau 
de refracție care este cel mai a- 
daptabil sau care dă posibilita
tea unor măsuri simple de corec
tare în cazul unor ușoare defi
ciențe oculare.

Sensibilitatea conjunctivei 
(membrana care învelește ochiul) i 
și a corneei („geamul ochiului") 
au fost studiate tot în condiții de 
altitudine artificială (barocame- , 
ră) cu un esteziometru românesc 
realizat de dr. E. Rațiu. S-a con
statat că imediat după ieșirea 
din barocameră, sensibilitatea a- 
cestora erau mult scăzute, ceea 
ce indică o capacitate de apărare 
mai mică a ochiului față de le
ziuni, impunînd măsuri de pro
tecție.

;— Studiile noastre de bioastro
nautică, ne spune în încheiere 
acad. Gr. Benetato, s-au bucurat 
nu numai de aprecierea departa
mentelor din țara noastră, cu co
laborarea cărora se fac aceste 
cercetări, dar și de prețuirea fo
rurilor științifice internaționale 
care au înscris în programele 
congreselor lor, lucrările efectua
te în acest domeniu în : țara 
noastră.

Dr. E. ROȘIANU

„UN ȘOARECE PRIN
TRE BzlRBAȚI". O paro
die polițistă destul de a- 
muzantă, plină de neprevăzut 
și încurcături de rigoare. 
Filmul prilejuiește o plăcută 
revedere cu citeva vedete 
binecunoscute ale ecranului 
francez printre care Dany 
Saval, Dany Cărei, Louis de 
Funes. Comedie spumoasă 
(atît de spumoasă îneît la 
ieșire nu-ți mai rămîne nimic 
din ea), filmul acesta rămîne 
undeva pe la periferia ade
văratelor comedii cinemato
grafice după care oftăm de 
atîta vreme.

„CĂPITANUL DIN TEN- 
KES". Filmul are toate calită
țile filmelor de mantie și spa
dă. Cavalcade eroice, lupte 
spectaculoase într-o ambianță 
reușită de epocă. Filmul cine
aștilor maghiari are însă ma
rea calitate de a subordona 
genul spectaculos unor idei 
prețioase și anume luptei po
porului exploatat duse împo
triva asupririi feudale a mag
naților fostului imperiu aus- 
tro-ungar.

Recomandăm filmul tutu
ror tinerilor de la 7 la 77 de 
ani;

„A IX-a EDIȚIE A JOCU
RILOR OLIMPICE DE 
IARNĂ“.

Film Insbruck-Austria rie 
aduce pe ecran în această 
lună călduroasă imaginile di- - 
namice ale celei de a noua 
Olimpiade albe care a avut 
loc în anul 1964. Este un do
cumentar de lung metraj rea
lizat în culori, în care 
dete sînt concursurile 
chei, patinaj-viteză, 
artistic, săniuțe, bob, 
sărituri la trambulină’

ve- 
de ho- 
patinaj 
slalom, 
etc.

Pe scurt
despre reluări
Cîntlnd despre Arizona. Tra. 

gismtil celor din urmă zile 
de război. Un grup de tineri 
trăiesc durerosul proces da 
înțelegere, de. ,1a protestul 
anarhic la înțelegerea majo
ră a îndatoririlor patriotice.

Strigătul. Un film de 
Michelangelo Anton ioni,, cu 
lumea sa dominată de drama 
însingurării individului în 
lumea de contradicții a so
cietății burgheze. Filmul be
neficiază de o excepțională 
echipă actoricească : Alida 
Văii, Betsi Blair, Gabriela 
Palloti si Steve Coc.hran. /

Nu pierdeți următoarele 
filme : „Jungla tragică", Pre
ludio 11“, „America, Ame
rica“, „Săritură în întune
ric", „Zidul înalt“, „Decorații 
pentru copii minune“.

EXPOZIȚII

un punct de trecere 
peste Dunăre

Direcția Navigației Civile din 
Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor anunță că, în- 
cepînd din ziua de 8 august 1965, 
trecerea peste Dunăre în Dobro- 
gea se poate face și prin punctul 
Chiciu, din apropierea orașului 
Călărași, debarcarea avînd loc în 
dreptul localității Ostrov. Pe aici 
se pot trece autocamioane fără 
remorci, cu o greutate pînă la 
7 tone, turisme, motociclete etc.

Trecerile sînt organizate zilnic, 
între orele 5 și 21, cu plecări din 
oră în oră în ambele sensuri. In 
acest fel distanța dintre Bucu
rești și Constanța se scurtează cu 
circa 35 de km, față de trecerea 
prin Giurgeni-Vadul Oii.

Trecerile autobuzelor, autoca
relor și autocamioanelor cu re
morci se vor face în continuare 
prin punctul Giurgeni-Vadul Oii.'

La masa rotundă, in dezbatere
In „Scînteia tineretului“ din 31 iulie a apărut un articol 

(DEȘI NODUL GORDIAN SE VEDE DE LA O POȘTĂ) de 
la masa rotundă organizată de ziar despre calitatea pro
duselor întreprinderii „Textila“ din Pitești. Arătam atunci 
că cea mai mare parte a cauzelor pentru care beneficiarii 
au refuzat întreprinderii însemnate cantități de produse își 
au originea în fabrică. Subliniam, de asemenea, faptul că par- 
ticipanții la masa rotundă și-au exprimat hotărîrea de a 
lua toate măsurile pentru îmbunătățirea în semestrul urmă
tor a calității produselor.

întrucît rezolvarea unora din problemele rezultate la 
masa rotundă e de competența altor factori de răspundere, 
am socotit necesar să continuăm ancheta începută la Pitești 
la Direcția generală textile și bumbac din Ministerul Indu- 

1 de cercetări textile.

Nodul

striei Ușoare și la Institutul

Mai întîi, la Direcția gene
rală, ne răspund tovarășii ing. 
D. Sablici. director general 
și Toma Fluxen, director ge
neral adjunct.

Reporterul: întreprinderea 
„Textila.” Pitești nu are spații 
de depozitare și conservare a 
materiei prime. Acest fapt 
are o consecință negativă asu
pra calității. Ce măsuri se 
vor lua pentru eliminarea a- 
cestei deficiențe ?

Ing. D. Sablici — director
| general: „Noi lucrăm cu o 
■ materie primă foarte preten-

țioasă — bumbacul. Sigur că 
ar fi bine să avem magazii și 
spații de depozitare pentru 
toate întreprinderile. Deocam
dată această problemă e re
zolvată numai la întreprinde
rile nou construite. Pentru 
unitățile existente, C.S.P. nu 
aprobă fonduri de investiții. 
Aici folosim, deocamdată, so
luții de gospodărire provizo
rie“.

Reporterul: Provizoratele, 
cel puțin în cazul întreprin
derii „Textila” Pitești costă 
foarte mult, Costul prelatei

•
necesare filaturii de la Găva- 
na se ridică la citeva sute de 
mii de lei, sumă care depășește 
cheltuielile pentru construirea 
unui depozit corespunzător. 
Acești bani sînt cheltuiți din 
fonduri de producție, încăr- 
cînd în mod nejustificat pre
țul de cost al produselor.

Toma Fluxen — director 
general adjunct: „Am dat o 
dezlegare întreprinderii . să 
cumpere prelate cu fonduri 
de producție. Dar fiți siguri, 
la sfîrșitul anului, cînd vom 
regla fondurile, vom deconta 
cheltuielile făcute pe lucrări 
de investiții“.

Reporterul: Soluția de pro
vizorat este acceptată și de 
C.S.P. și de Direcția genera
lă. Dar cit costă aceste provi
zorate ? Care este durata lor 
de folosință ?

calitatea

• AtnatQiilor de artă plas
tică le recomandăm viziona
rea interesantelor expoziții - 
personale ale lui VASILE 
PAULOVICS și DAN HAT- 
MANU deschise recent în 1 
Capitală la Galeriile fondului 
plastic din B-dul Magheru și 
respectiv Calea Victoriei. A- 
tît expoziția lui Paulo vics, 
deosebit de interesantă prin 
tematică și realizare artistică, 
cît și aceea a lui Hatmanu, 
care înfățișează într-o viziune 
modernă, personală, „aspecte 
din Paris“, oglindesc o pro
fundă și originală înțelegere
a realităților . zugrăvite, o 
etapă pe care acești creatori 
au atins-o după rodnice cău
tări.

• Tot în Capitală, în să
lile Muzeului de artă din 
str. Biserica Amzei nr. 5—7 
(Colecția Simu) recomandăm

iubitorilor de artă Vizionarea 
EXPOZIȚIEI ANUALE DE 
GRAFICĂ. Expoziția reuneș
te un număr copleșitor. de 
lucrări în cele mai noi și va- 

■ riate tehnici ale unor artiști 
1 plastici consacrați și ale unor 

tineri talentați care au abor
dat cu succes genul graficei. 
Reținem citeva nume din ex
poziție t Chirnoagă, Boțan, 
îvancenco, Dobrian, Paul 
Erdds, Octăv Grigorescu, 
Geta Brătescu ș.a. Organiza
torilor le reproșăm cu acest 
prilej, alegerea nefericită a 
localului din str. Biserica 
Amzei (săli mici, întortochia- 
te, lumină artificială striden
tă, lipsa ‘afluenței de vizita- 

• tori datorită Situării străzii 
etc.), impropriu pentru a pre
zenta uri eveniinent de artă 
de talia'Expoziției anuale de 
grafică.

gordian nu se află
Ing. D. Sablici: „Sesizarea 

în legătură cu calitatea lami- 
noarelor L.M. 5 este justă. A- 
ceste utilaje au într-adevăr 
defecte de construcție. Direc
ția generală și întreprinderea 
au studiat și încercat mai 
multe soluții pentru a le mo
derniza. Am cerut și ajutorul 
Institutului de cercetări 
tile. Deocamdată n-am 
la rezultate care să 
facă“.

Reporterul: Vrem 
noaștem, în legătură 
noarele și părerea 
lui.

Ing. I. Vlăduț, cercetător 
principal : „Laminoarele au 
într-adevăr defecte de con
strucție. Pe baza cercetărilor 
efectuate la Pitești, institutul 
nostru a propus încă din a-

ne

t0x- 
ajuns 
satis-

cu- , 
lami-

să
cu

itistitutu-

nul 1964 unele măsuri tehnice 
menite să contribuie la îmbu
nătățirea parametrilor tehno
logici ai1 larriihoarelbr“.

Reporterul: Care a fost,
efectul lor ?

Ing, I. Vlăduț: „Nu ne pu
tem pronunța întrucît o parte , 
din măsurile preconizate de 
institut nil au fost luate în 
considerație de conducerea 
întreprinderii. Am recoman- Generale că pentru 
dat ca baloțiî de bumbac 
umezi să nu fie iritroduși la . 
batâj înainte de a fi. uscați în 
secție timp de 24 de ore. In
dicația nu se respectă nici a- 
cum cu strictețe. Am reco
mandat să se prelungească, 
pînzele de alimentare la lăzile 
amestecătoare — alimentatoa
re. Și această măsură a fost 
trecută cu vederea. Am reco
mandat, de asemenea, confec
ționarea unor dispozitive —

acestea au fost concepute de 
institutul nostru și experi- 
mentale cu rezultate buna in 
întreprindere — care să o- 
prească mașinile cînd vălul 
se rupe parțial sau total. Con
ducerea fabricii nu a luat nici 
acum măsuri pentru extinde
rea lor la toațe mașinile“.

Reporterul: Cum 
tunci cu afirmația

ramine a-
Direcției 

perfecția- 
s-au în- 
mSsuri și

narea, laminoarelor 
cercat tot felul de 
soluții, cînd tovarășii de la 

. institut aduc atitea exemple 
de neaplicare a măsurilor 
preconizate. Iar aceste măsuri 
au fost propuse, rețineți, în a- 
nul 1963! Nu poate fi vorba 
nici pe departe de epuizarea 
tuturor posibilităților pentru 
îmbunătățirea tehnologiei a- 
cestor laminoare.

Ing. I. Vlăduț: „Fenomenul



avut

la Poiana Brașov

a sar-
de-al

Performanțe

Cu prilejul

minerului
MONDIALCAMPIONATUL
DE ȘAH

Âzi~ultima rundă

• Vom ocupa

locul III?

la

Campionatele
republicane

de atletism

de valoare

invtrtita de la Idicelu

(Agerpres)

au continuat la Poiana 
campionatele republica- 
atletism cu probele re-

telefon de
— Pe măsură 
de finalul a-

5 cin hia 
hneretului

Ieri
Brașov 
ne de' 
zervate juniorilor de categoria 
I (17—19 ani), iar dimineața a 
.început disputarea campionatu
lui republican al seniorilor ia 
probele combinate: pentatlon 
fete si decatlon băieți. Afluența 
mare de concurent! (la unele . 
probe au fost necesare califi
cări), pregătirea lor bună, pre
cum și timpul frumos, au con
tribuit la obținerea cîtorva.per- 
■formanțe remarcabile. în primul 
rînd trebuie citată performanta ! 
obținută de Viorel Suciu la 110 
metri garduri cil 13,7 sec., care 
constituie un nou record repu
blican de juniori al probei, pre
cum și un nou record european 
neoficial (federația internaționa
lă consideră aceste recorduri în 
mod neoficial). De asemenea,

de valoare internațională este 
aruncarea Mțhaelei Peneș la 
suliță, 55,25 metri, cu care a 
cîștigat proba. Au mai obținut 
performante bune Gheorghe 
Costsche la aruncarea ciocanu
lui (68,00 metri), George Lu- 
ehian la' aruncarea greutății 
(16,58 metri) și Victoria Pulpea 
(Știința Cimpulung Mtișcel), 
1,6Q metri la înălțime.

O probă deoșebjt de disputa
tă a fost aceea de 400 metri 
plat băieți, unde cjștigătorul 
Gheorghe Bălașa cu greu a fost 
departajat de al doilea sosit — 
Andrei Deqc, arabii reâllzînd 
timpul de 50,0 sec. De aseme- 
pea, și proba de 800 metri a 
prilejuit o luptă strînsă între 
Claudia Iacob ' și Elisabeta Ba- 
eiu, sosite în această ordine. 
Pentru faptul că ele au plecat 
într-uiț tempo mult prea rapid, 
n-au reușit să realizeze o per- . 
formanță prea bună (2:12,0). A 
lăsat o impresie plăcută Cornel 
Corbu (C.S.O. Pitești) care a 
sărit la triplu salt 14,75 metri.

Proba de pentatlon fete a 
strîns la start un mănunchi de 
atlete valoroase, prilejuind 
atingerea celor mal bune per
formanțe realizate vreodată în 
această probă la noi. După 3 
probe, clasamentul este urmă
torul: Maria Pândele — 2 711 
pct., Antoaneta Prodea — 2 633 
pct, Maria Iliuță — 2 597 pct.

Concursul continuă astăzi.
SILVIU DUMITRESCU

SINAIA (prin 
trimisul nostru), 
ce ne aproniem 
ceste/ interesante competiții, 
lupta sportivă devine tot mai 
dlrzâ, adversarii cedează din 
ce în ce mai greu., iar partide
le întrerupte sînt din zi în zi 
mai multe — fiecare concurent 

agățindu-se cu toate puterile de cea mai mică șansă de a cuceri 
o jumătate de punct sau unul. întreg. A devenit, prin urmare, 
un lucru cit se poate de firesc ca, în această stațiune de o- 
dihnă, cîte o fereastră a vilei In care sînt cantonați șahiștii să 
rămină luminată pipă tirziu după miezul nopții — semn că. 
aplecați asupra tablei cu 64 pătrățele, concurența își anali
zează pozițiile în partidele întrerupte în cursul zilei.

Joi noaptea a fost rindul reprezentanților noștri Stanciu și 
Georgescu să-și studieze situația în partidele cu Iziaelal. Din 
păcate, vineri dimineața, la reluare, numai primul dintie ei a 
putut face remiză, celălalt trebuind să se recunoască învins. 
Echipa noastră a înregistrat astfel pruna (și, sperăm, ultima) 
irdrîngere din campionat.

1,5—2,5 cu Izraelul este totuși o surpriză, pentru ci toate 
calculele anterioare prevedeau lupta cea mai grea cu sovie
ticii și cehii.

Vineri, șahiștii români au făcut din nou 2—2 (pentru a patra 
oară in acest turneu final 1) de data aceasta cu echipa ceho
slovacă. Bineînțeles, nu este prea îmbucurătoare evoluția de 
pînă acum a echipei române, care doar în unele meciuri 
a jucat la valoarea sa reală.

Datorită celor două puncte cîșțigate aseară la ’ unguri și 
inlringerii cehoslovacilor la R.D.G., păstrăm totuși șanse reale 
de a mai ocupa locul III — ceea ce ar însemna depășirea 
celui mai bun rezultat obținut de noi pînă acum (locul IV, la 
Budapesta. în 1959). Luptăm pentru a ne clasa pe locul III 
împreună cu cehii și danezii.

Sorții au făcut ca locul I să se joace azi în ultima rundă 
țnțre primele două clasate — U.R.S.S. și Izrael — a căror în- 
tîihire devine astfel o veritabilă finală.

In grupa B, formația Bulgariei consolindu-se pentru necaiiii- 
carea în finală, s-a distanțat însă diri ce în ce mai mult de 
celelaltp competitoare (înaintea rundelor de ieri și azi avea 
16 pct.. față de 13,5 ale Suediei și 12.5 ale Austriei).

Miine (luni) în cursul dimineții, se vor juca partidele ulti
mei runde — după care vom 
la festivitățile de închidere 
mondial universitar de șah,

asista la decernarea premiilor si 
a celui de al 12-lea campionat

GHEORGHE MITROI

*

selecționata studențească a tăj-îilari, în penultim» rundă ... ,___ _ ______  ..
noastre, a avut ca adversară echipa Ungariei și scorul este fa
vorabil jucătorilor români cu 2—1 (1). în partida Întreruptă 
Gheorghiu are un ușor avantaj la Covaci. Surpriza rundei o 
constituie victoria obținută de reprezentativa R D. Germane 
în intilnirea cu selecționata Cehoslovaciei. Scor 2,5—1,5 in 
favoarea șahiștilor germani. în celelalte două întâlniri ale run
dei s-au înregistrat rezultatele: Danemarca — izrael 1—1 (2); 
U.R.S.S. — Olanda 1—0 (3).

(Agerpres)

PE SCURT • PE SCURT

tineretului"
la volei

Echipele R. P. Române 
debutat victorioase

au

SUCEAVA (de la corespon
dentul nostru).

• Aseară peste 
5 000 de specta
tori au urmărit în 
parcul sportiv Di- 
namo meciul inter
național de box 
dintre echipele Di- 
namo București și 
selecționata regiu
nii Reggio Emilia 
(Italia). Pugiliștii 
bucureșteni au re
purtat victoria 
scorul de 16—4.

cu

primul meci internațio
nal din noul sezon, 
formația braziliană 
Sao Cristovao.

• La Ggteborg,. r- 
chipă reprezentativă 
de fotbal a R.D. Ger
mane, care se pregă
tește în vederea pre
liminariilor campiona
tului mondial, a învins 
cu 5—2 (2—1) selecțio
nata orașului Gote- 
borg.

mondial dintre 
(U.R.S.S.) și 1 
(Danemarca) a 
nuat la Bled cu 
surarea partidei 
La mutarea 
partida a fost 
ruptă cu avantaj pozi
țional pentru Larsen. 
Tal a declarat că are 
însă șanse să „scoată" 
remiză.

• Tal 
Larsen 
conti- 
desfă- 
a 9-a.

41-a, 
intre-

Ieri după amia
ză, pe terenuri
le complexului 
sportiv din Su
ceava a avut 
Ioc. deschiderea 
întrecerilor . din 
cadrul „Cupei 
tineretului" la 

volei, interesantă competiție in
ternațională. organizată de Fe
derația română de volei. La a- 
ceastă competiție ce se desfășoa
ră între 7 și 14 august, partici
pa pchinele feminine de tineret 
ale R. P. Bulgaria, R. S. Cehos
lovace, R. P. Polone, R. D. Ger
mane, U.R.S.S., R.S.P. Iugosla
via, R. P. Ungaria și Republicii 
Populare Române.

Această competiție internațio
nală —■ dotată cu „Cupa tine
retului" — are ca seop cunoaș
terea reciprocă între echipe, an
trenarea lor în întrecerile inter
naționale pentru asigurarea unor 
loturi reprezentative valoroase, 
în prima zi au avut loc întîlniri
le : Bulgaria--România I (0—3); 
Ungaria—România II (0-3) ; Po
lonia—Iugoslavia (3-0); Cehos
lovacia—Germania (3-0).

întrecerile vor continua zilnic 
pînă la data de 14 august. între 
12 și 14 august, va avea loo 
turneul final al competiției.

care La 
în R. F.

echipa 
Dinamo 

a întâlnit

9 Iii cadrul tur
neului pe 
întreprins 
Germană, 
de fotbal 
București,
sîmbătă Ia Dort
mund formația Bo
russia. deținătoarea 
„Cupei R. F. Ger
mane“ cu care a 
terminat la egalita
te 1—1 (1—1).

Partida a început 
într-un ritm rapid 
și numai după două 
minute Ene a des
chis scorul, fructifi
când o pasă a Iui 
Pârcălab. Gazdele 
au egalat în minu
tul 43 prin centrul 
atacant Wosab.

• Echipa de fotbal 
R»pid București a îp- 
tîjnit. ieri, pe stadio
nul Republicii din Ca
pitală formația C.S.M. 
Reșița pe care a între
cut-o cu 5—2 (3—0) 
prin punctele marcate 
de Ion Ionescu, Kraus, 
Georgescu, Năsturescu 
și Oblemenco.

Rapid întîlnește 
marți de la ora 19 pe 
același stadion, în

într-un
încărcării celofibrei cu elec
tricitate statică, pentru rezol
varea căruia întreprinderea 
solicită ajutorul institutului, 
are doctă cauze. Prima aparți
ne fabricii de celofibră de la 
Chișcani. La unele loturi nu 
se aplică, în procesul tehnolo
gic, cantitățile prescrise de 
soluție antiștatică (o emulsie 
specială) și din această cauză, 
în timpul frecării, se formea
ză electricitatea statică. A 
doua aparține filaturii. Elec
tricitatea statică poate fi eli
minată înainte de prelucrare, 
îndată ce fenomenul se con
stată la probele de laborator, 
prin asigurarea în sală a unei 
umidități corespunzătoare. Pă
rerea, noastră este că, deocam
dată, nici fabrica producătoa
re, nici filatura nu acordă 
maximum de atenție acestor 
condiții“.

• Eclțipa iugoslavă 
de fotbal Steaua Ro
șie Belgrad și-a în
ceput turneul în 
R. F. Germană, jucînd 
ia Brunswick cu echi- 
-■r locală Eintracht. 
Gazdele au terminat 
învingătoare, cu sco
rul de 3—2 (1—0).

• In întîlnirile re
vanșe d'ntre selecțio
natele de baschet (ti
neret) ale orașelor 
București și Sofia, 
desfășurate aseară la 
baza sportivă Știinta 
din Capitală, victoriile 
au fost împărțite. La 
băieți au cîștigat spor
tivii români cu scorul 
da 84—66 (39—31) iar 
la fete victoria a re
venit baschetbalistelor 
bulgare cu 54—44 (21— 
16).

• Meciul de șah 
contînd pentru semi
finalele campionatului

singur
Reporterul: Majoritatea de

fectelor care au generat res
pingeri de produse întreprin
derii din Pitești provin din 
secția finisaj. Întreprinderea 
a solicitat Institutului de cer
cetări textile ajutorul pentru 
îmbunătățirea unor procese 
tehnologice de vopsire, și în 
primul rînd, pentru elimina
rea diferenței de nuanțe din
tre margine și fond. Cum a 
răspuns institutul acestei so
licitări ?

Ing. Ion Hălălău — direc
tor adjunct al Institutului de 
cercetări textile: „Rezolvarea 
diferenței de nuanță dintre 
margine și fond se cercetează 
pe plan mondial. Ea apare nu 
numai la Pitești ci aproape în 
toate secțiile de finisaj din în
treprinderile textile'. Pentru 
anul viitor am inclus această 
temă în planul de cercetare.

• Astăzi, de la ora 
9,15, va avea loc pe 
hipodromul din Plo
iești derbiul de trap, 
Competiția măsoară 
3 300 m și reunește 9 
cai. Dintre ei, cel mai 
bun rezultat este de
ținut pînă acum de 
Bosfor, care a realizat 
pe 1 000 m timpul de 
l'24"4/10. Anul trecut, 
derbiul a fost cîștigat 
de Oribil.

• în cadrul unui 
concurs de natatie, 
desfășurat la Harkov. 
tinărul sportiv sovie
tic Semion Belitz-Gei- 
mann, în vîrstă de 19 
ani, a stabilit două noi 
recorduri ale Europei 
în probele de 800 m 
si respectiv 1 500 m 
liber, cu timpurile de 
8'58*7/10 și 17’0r'9/l0. 
Belitz-Geimann este 
primul înotător eu
ropean care parcurge 
distanta de 800 m sub 
9’. El a corectat recor, 
du! sportivului ger
man Frank Wiegand, 
care era de 9’03“9/10. 
Recordul mondial al 
probei este de 8'51“ 
5/10 și apprtine aus
tralianului Murrav 
Rosse. în ceea ce 
vește noul record 
ropean la 1 500 m, 
litz-Geimann l-a 
redat cu peste

(Agerpres)

Cu prilejul Zilei minerului, 
sîmbătă după-amiază au avut 
loc în tară adunări urmate de 
manifestări cultural-artistice.

La adunarea minerilor din 
Lupeni a luat cuvîntul tovară
șul Gheorghe Călin, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului regional-Hune- 
doara al P.C.R. După ce a evo
cat trecutul glorios de luptă al 
minerilor de aici, care în au
gust 1929 au înscris pagini de 
glorie nepieritoare în istoria 
mișcării muncitorești din tara 
noaștră, vorbitorul a subliniat 
entuziasmul cu care ei muncesc 
pentru realizarea planului pe 
ultimul an al șesenalului, pen
tru transpunerea în viață 
cinilor trasate de cel 
IX-lea Congres al P.C.R.

Asemenea adunări au 
loc la Aninoasa, Vulcan, Uri- 
cani, Petrila, Lonea, Bănită, 
Brad, Telipc, Ghelar, Filipeștii 
de Pădure, Sotînga, Coptura, la 
minele din bazinul Com^nești 
și în alte localități din tară.

în cadrul adunărilor, vorbi
torii au scos în evidentă succe
sele obținute de întregul nostru 
popor, în anii puterii populare, 
noile condiții de muncă și de 
viață create minerilor prin gri
ja partidului și guvernului.

Cu acest prilej au fost lumi
nate ordine și medalii, conferite 
cu ocazia Zilei minerului.

Viața de
ntr-un loc deosebit 
de pitoresc, Ia 
marginea orașului 
Timișoara, nu de
parte de Pădurea 
Verde, se află Uzi
nele mecanice. Aici

se realizează o gamă largă de 
produse din domeniul con
strucțiilor metalice : poduri ru
lante, macarale, mașini cisterne 
pentru pompieri, timplărie me
talică pentru șantiere și altele. 
In anii, viitori ai cincinalului 
uzina va cunoaște o dezvoltare 
vertiginoasă prin înființarea de 
noi secții care vor spori numă
rul fabricatelor. Cei mai mîndri 
de uzina lor sînt tinerii de aicj. 
După ce în cinstea Congresului 
al IX-lea al partidului ei au 
dobîndit victorii remarcabile în 
producție, cei peste o mie de 
uteciști își concentrează efor
turile ca imaginea de miine a 
uzinei — a cărei perspectivă se 
definește In lumina Directive
lor Congresului — s-o apropie 
tot mai mult de acel „azi“ în- 
suflețitor, care constituie 
o permanență caracteristică a 
întregii lor activități.... Energia
lor e polarizată în Cîteva di
recții principale. Obiectivul nu
mărul unu este producția. Dar, 
într-o discuție avută cu secre
tarul comitetului U.T.C. — Du
mitru Contescu — am aflat că 
nu sint deloc neglijate nici ce
lelalte laturi componente ale 
activității tineretului: perfec
ționarea cunoștințelor profesio
nale, educația moral cetățe
nească, munca patriotică, acți
unile distractive și sportive.

organizație
— Comitetul U-T.C., cele 20 

de organizații de bază — spu
nea secretarul — nu scapă din 
vedere nici un amănunt legat 
de munca, de viata tinerilor. 
Noi ne ocupăm de utecist nu 
numai in cele 8 ore de lucru, ci 
tot timpul. Ne ocupăm de ti-

bogat — perspective luminoa
se“, a cuprins un capitol care 
se referea la uzina lor. ^trștij 
amatori gu prezentat apoi un 
mic program artistic cu cintece 
și poezii despre partid, deșpre 
poporul și patria noastră socia
listă. într-o altă zi au organi
zat un simpozion pe tema con
ținutului de idei a documente
lor adoptate de Congresul 
partidului. Tinărul inginer Gh. 
Vulpe, membru în comitetul

Autori de drumuri
spre lumină

(Urmare din pag. I)

rurale 
barăci 
conti- 

țin de

rea industriei cărbunelui în Valea Jiului. Așezările 
de altădată Lupeni, Petrila, Vulcan, ale căror 
împestrițaumalurile Jiului, au devenit orașe în 
nuă înflorire. Parîngut Retezatul și Vulcanul care 
milenii în chingile lor această vale se întrec în frumusețe cu 
blocurile țum care au apărut aici cu 10 și 12 nivele. La Lupeni, 
Vulcan și Petrila îu fiecare an se adaugă noi blocuri, noi car
tiere. în fiecare localitate, în fiecare cartier există cel puțin o 
școală nouă, un elub, un cinematograf, un parc. Valea Jiului are 
acum 71 de unități școlare, vestita „universitate" a cărbunelui 
școli elementare de muzică și artă populară, școli profesionale, un 
teatru de ștat In școlile Văii Jiului învață aproape 25 000 de 
elevi, fără să-i mai socotim pe eej de la cursurile serale și fără 
frecvență- Valea Jiului a devenjt un nțam oraș al tinereții. Numai 
de virată utecistă sînt pește 15000. în abataje, în toate seetoarels 
de activitate, mobilizați de organizațiile U-T.C, tinerii participi 
cu entuziasm alături de comuniști la înfăptuirea sarcinilor stabi
lite de partid. Alături de generația de mineri veștită a lui Haidțj 
Iuliu, Erou al Muncii Socialiste, cu o activitate în subteran de 
25—35 de ani, » crescut șj ș-a format generația nouă a lui Sabin 
Ghioancă al cărui cuvînt în numele minerilor din Valea Jiului, 
s-a. făcut auzit recent la Congresul P.C.R., cea a lui Cristea 
Aurel, cea a lui Barta Dionisie, vestit deschizător de drumuri 
spre cărbune, spre lumină (a săpat pînă acum cu brigada lui 
Sește 3 700 metri de galerie și puțuri în piatră, stabilind recorduri 

e viteză în subteran).
în aceste zile, eînd minerii țării își sărbătoresc ziua lor, cei 

din Valea Jiului, își fac un bilanț bogat. Noi obiective industriale 
ridicate aici în ultimii ani, termocentrala Paroșeni de 300 mega- 
vați, preparați» dp la Coroești, cu o capacitate de spălare de 3 
milioane tone de cărbune anual, întemeierea noului oraș Uricani, 
și deschiderea minei din același oraș, redeschiderea minelor Vul
can și Dîlja etc., constituie înfăptuiri eare au modificat ireversibil 
viața minerilor.

Directivele Congresului al IX-lea al P.C.R. prevăd, în conti
nuare, o dezvoltare rapidă a acestui important sector al econo
miei naționale, „creșterea cea mai importantă se va înregistra la 
firoducția de cărbune, prevăzută să ajungă în 1970 la 20—22 mi- 
ioane tone, de 1,7—-1,8 ori mai mult decît în 1965“. Firește, o 
creștere însemnată a producției se va înregistra și în Valea Jiului, 
în prezent șe lucrează la dezvoltarea în continuare a minei Dîlja, 
care va ajunge în 1970 la 1 200 000 tone, la deschiderea minei 
Paroșeni cu aceeași capacitate, la extinderea și modernizarea mi
nelor Aninoasa și Lonea. Paginile viitorului se scriu în Valea 
Jiului direct, din mers, fără întrerupere.

tale ale organizațiilor de bază 
U.T.C. răpunerea în urmă in 
întrecerile Spartachiadei de 
vară, au fost organizate mai 
mutte competiții sportive, in 

urma cărora mai bine de ju
mătate din numărul tinerilor au 
luat startul Ia probele prefe
rate. Au fost antrenați, la unele 
întreceri, și studenții practi- 
canti. Deosebit de atractive au 
fost meciurile de fotbal dintre 
echipa de fotbal a tinerilor de

Oaspete bine primit
FANTEZIA

so-

re-
co-

neri în uzină și în afara uzinei, 
de munca lor, de formarea și 
dezvoltarea conștiinței lor 
cialiste.

Cuvintele secretarului 
flectă de fapt modul cum
mitetul U.T.C. de la Uzinele 
mecanice din Timișoara înțe
lege să se achite de îndatori
rile pe care le are.

■Dar să facem cUeva rrtîțnrj- 
concrete. In cursul lunii iulie 
s-au organizat citeva acțiuni 
cultural-educative, la .care au 
participat și cei aproape o sută .• 
de. student! practicant:. Printre 
acestea se 
tovarășului 
lector la cabinetul regional de 
partid, eu tinerii din uzină.

■ Conferința prezentată, ,,Bilanț

numără intilnirea 
Rațael Bădeșcu,

la montaj, clasată pe lecui doi 
în cadrul spartachiadei și echi
pa ștudenților din anul II ele la 
Electromecanică. După înceta
rea lucrului muncitorii s-au în
dreptat direct spre stadionul 
din preajma uzinei.

Un interesant capitol al acti
vității tinerilor este și 
a! acțiunilor 
tlci: ei au

’ tjâ socialistă". Tinerii din uzină cantități de 
participat lai

I
II

U.T.C., a vorbit despre dezvol
tarea Uzinelor mecanice în anii 
șesenalului, tehnicianul Arca- 
dle Haag, de la cabinetul teh
nic, a prezentat referatul „Sar
cinile industriei constructoare 
de mașini în anii 1966—1970 și 
perspectivele uzinei noastre", 
jar, inginerul Emeric. Ordag ■■ 
„Introducerea tehnicii noi — 
fafțor determinant în construc-

baze sportive noi ce se află in 
incinta uzinei.

Comitetul U.T.C. a organizat 
apoi — pe organizații de bază 
(este o metodă bună, intere
santă) în fiecare duminică cile 
o excursie. Astfel grupuri mari 
de tineri din uzină au msrs în 
excursie la Văliug (organizația 
de bază de la sculerie și cea de 
la turnătorie), la Nădrag și la 
Tirgul de fete de pe Muntele 
Găina. Au în plan Să meargă în 
excursie la Herculane și Porțile 
de Fier.

Din planul comitetului pentru 
următoarele săptămini mai des
prinzi citeva acțiuni concrete, 
interesante, atractive: în secți
ile lăcătușerie, turnătorie și 
montaj se vor organiza con
cursuri care să vină în spri
jinul ridicării calificării profe
sionale, pe tema: „Cunoașteți 
ce e nou în meseria dv. ?“ Dar, 
fără îndoială, o acțiune intere
santă și originală va fi consfă
tuirea cu următorul subiect: 
„Tineretul și etica 
noastre socialiste" Ia 
vor lua cuvîntul 
sori și pedagogi din
oameni de artă și cultură, ti
neri muncitori, studenți și elevi, 
muncitori vîrstnici și activiști 
de partid, de stat și ai organi
zației noastre. Este firesc ca o 
asemenea dezbatere să fie aș
teptată cu mult interes de ti
neri. •

VASILE CĂBULEA

viefii 
care 

profe- 
oraș,

, cjt și studepțji practicant) au 
apreciat foarte mult și referatul 
.studentulm Toma Stern din a- 
nul II Electromecanică, 'intitu
lat sugestiv: „Azi în amfitea
tre — miine in uzine și pe șan
tiere“.

Tot in luna iulie, după ce 
s-a analizat in adunări gene-

acela 
de muncă patrio- 
strins importante 
fier vechi și au 
amenajarea uneiCURCUBEU

(Urmare din pag. I)

Un cintec pionieresc răsu
nă in Împrejurimile Timișu

lui de Sus...

Si

cercetă- 
de 

Pi-

Pi-

Tov. irțg. Avachian, 
tor principal, s-a ocupat 
această problemă chiar la 
tești“.

Ing. A. Avachian: „La
tești a apărut mai frecvent 
acest fenomen. El este prezent 
și în alte întreprinderi tex
tile. Cauzele din țesători e care 
generează defectele se cunosc: 
rezistența diferită a firelor, di
ferențe de desimi, margini 
moi. Nu s-au găsit însă, în 
finisaj, solpții de vopsire pen
tru combaterea acestor defi
ciențe. Am fost la Pitești cu 
ocazia unei consfătuiri și am 
recomandat unele măsuri“.

ReporterulCare este re
zultatul aplicării lor ?

Ing. A Avachian: „Nu cu
nosc. Am stat acolo numai o 
zi. întreprindere^ nu mi-a 
comunicat nimic și, e adevă-

rat. nici eu mu m-am intere
sat“.

Reporterul : Tovarășii de la 
institut sint de acord că di
ferența de nuanță dintre mar
gine și fond este o temă de 
cercetare pe plan mondial, că 
ea este una din cele mai im
portante probleme tehnice de 
finisaj. Atunci de ce institu
tul își propune cercetarea 
unei asemenea teme abia în 
planul anului 1966 ? Ca să nu 
mai vorbim de faptul că era o 
datorie a institutului să ur
mărească pînă la capăt mă
surile preconizate la Între
prinderea „Textila“ din 
tești.

Ing. I. Hălălău : „Unele 
treprinderi s-au obișnuit
solicite ajutorul institutului

-ți

chiar și în rezolvarea unor 
probleme curente de produc
ție. Asemenea probleme tre
buie să fie rezolvate de ca
drele tehnice ale uzinelor, de 
laboratoarele, de cercetare u- 
zinale. Noi am propus în mai 
multe rînduri ministerului 
nostru să ia măsuri pentru 
crearea unor astfel de labora
toare. Din păcate propunerile 
noastre nu au găsit ecoul fa
vorabil“.

Reporterul: De la fabrică 
la minister. Ce concluzii se 
desprind, din această anchetă? 
Repetăm ce am spus și în pri
mul articol. Una singură: 
există toate condițiile ca pro
blemele de interes 
pentru întreprindere
rezolvate și mai repede și mai 
bine. Poate cu o singură con
diție : rezolvarea lor să fie 
urmărită nu temporar, prin 
prizmg unor rezultate imedia
te, ci pînă la soluționarea de
finitivă.

I 
I 
I

Foto : GR. PREPELIȚĂ
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IC. PRIESCU

flăcăii au început să joace pe 
genunchi, apoi piciorul lor drept 
s-a răsucit ușor și abia atins de 
podea, atins mai mult de acor
durile orchestrei, a tăiat victo
rios aerul— Atunci mulți dintre 
spectatori poate că au simțit 
cum pereții drepți ai Teatrului 
Ovidiu, sau poate numai lumini
le reflectoarelor, s-au curbat, 
într-un fel pentru o clipă...

Din cei peste 1000 de spec
tatori care vizionează în fiecare 
seară la Mamaia aceste spectacole, 
aproape 90 la sută sînt turiști 
Străini. Unii din ei au mai în
tîlnit aceste dansuri și cintece 
poate la Cairo, unde ansamblul 
de folclor al artiștilor de amatori 
din România a primit titlul de 
laureat al Festivalului internațio
nal sau poate în altă parte.

Interesul și entuziasmul lor 
se datorește tocmai acestei ca
pacități pe care o are folclorul

poporului de a se exprima pe 
sine în toate limbile. „Aș putea 
spune — ne-a declarat ingine
rul GUNTHEK SCHRADEK 
din Northorn R. F. Germană, — 
că pentru mine aceste specta
cole au un caracter destul de 
inedit. La noi nu se promovează 
ca la dv . aceste tradiții. M-am 
minunat de apariția unor copii 
care prin iscusința lor arătau 
clar pentru toată lumea că mu
zica și dansul popular românesc 
se vor păstra și dezvolta con
tinuu".

Festivalul cîntecului, jocului și 
portului popular este încă în 
plină desfășurare. Ansamblurile 
din 9 regiuni ale țării, cuceresc 
pe rînd sălile teatrelor din Ma
maia, Eforie sud, Mangalia și 
Constanța, îndreptîndu-se apoi 
spre Sinaia și București. Este o 

unui 
să-și 

armo-

mișcare nouă a culturii 
popor dornic și în stare 
cînte bucuriile vieții sale 
nioase.

Televiziune
DUMINICĂ 8 AUGUST LUNI 9 AUGUST

8,50 Gimnastica da înviorare 
la domiciliu. 9,00 Rețeta gospo
dinei. 9,80 Emisiune pentru copii 
și tineretul școlar. 11,00 Emisiune 
pentru sate. 19,00 Jurnalul tele
viziunii. 19,20 Filmul documen
tar : „Bun gust... Gust bun“. 
19,50 Maeștri genului scurt : 
O’Henry. „O datorie“, „Cînd iu
bești“... 20,50 Luis Mariano în 
filmul „Violeta". 22,40 Jurnalul 
televiziunii (II). 22,50 Telesport, 
în încheiere : Buletin meteorolo
gic.

19,00 Jurnalul televiziunii. 
19,20 Emisiune de știință și teh
nică pentru pionieri și școlari: 
„Muzică și fizică“ (II). 19,55 Te- 
lefilatelia. 20,10. Selecțiuni din 
spectacolele formațiilor fruntașe 
participante la Festivalul de fol
clor. 21,00 O seară pe litoral. 
Transmisiune de la Vladivostok 
(prin satelitul Molnîia). 21,20 Fil
mul „în viitoare“. în încheiere: 
Jurnalul televiziunii (II). Buletin 
meteorologic.

Cinematografe
UNORA LE PLACE JAZZUL - 

Sala Palatului R.P.R.; duminică, 8 
august, orele 17,30 ; 20,45 ; luni, 9 
august,, ora 19,30. A IX-A EDIȚIE 
A JOCURILOR OLIMPICE DE 
IARNĂ DE LA INNSBRUK — Sa
la Palatului R.P.R. : marți, 10 au
gust, ora 19,30. UN ȘOARECE 
PRINTRE BĂRBAȚI — Sala Pala
tului R:P.R. : vineri 13, sîmbătă 
14, duminică. 15 august, ora 20. 
ROMULUS ȘI REMUS - cine
mascop — la Patria, orele 9; 11,30; 
14;. 16,30; 19; 21,15; completare 
„A CUI E VINA la București, 
orele 8.45-, 11,15-, 13,45; 16,15;
18,45: 21,15. la Excelsior, orele 
10; 12,30; 15,30; 18; 20,30; com
pletare „A CUI E VINA U 
Grivita, orele 9-, 11,30; 14-, 16,30; 
19; 21,30; completare „A CUI E 
VINA la Modern, orele 9; 
11,30: 14; 16.30, 19; 21. DOMNUL 
la Melodia, 
13.45 ; 16,15:
GATUL - la 
8,30; 11,30;

Siorele
18,45; 21. 

Luceafărul. 
13,30 ; 16 ;

11.15; 
STRI- 
orele 

18,30;

21, la Feroviar, orele 8,45, 11,15, 
13,45; 16,15; 19, 21,30. UNO
RA LE PLACE JAZZUL — Republi
ca, orele 8,30, 11; 13,30; 16,15; 
19: 21,30. DOMNUL — la Car
pati, orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 
21,30. : completare „BUN GUST... 
GUST BUN", la Capitol, ore- 
le 9,30, 11,45; 14; 16,30: 18,45;
21; completare „DRUMUL". UN 
LUCRU FĂCUT LA TIMP — la 
Victoria, orele 9,45; 12; 14,15 ;
16,30; 18,45; 21. la Bucegi, orele 
10: 12,15; 16: 18,30, 21; completa
re „LA CEL MAI ÎNALT NIVEL*. 
FIUL CĂPITANULUI BLOOD — 
cinemascop — la Central. 
9,30; 11,45; 14;
20,45. la Unirea, 
18,15. DATI-MI 
reclamato -
10, 12,30: 15,30; 18; 20,30. la Ciu
lești. orele 15.30: 18; 20,30. JUN
GLA TRAGICĂ la Union. orele 
15,30; 18; 20,30. la Popular, orele 
16; 18,15; 20,30 PROGRAM PEN
TRU COPII — dimineața —

orele
16,15 ; 18,30 ;

orele 11; 16;
CONDICA DE 

ta Lumina, orele

la

Doina — după amiază — OLIVER 
TWIST. orele 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21. la Cultural, orele 15,30; 
18; 20,30. PRELUDIO 11 — la ' 
frătirea între popoare, orele 
Ia Miorița, orele 9,45; 12;
16,15; 18,30; 20,35. tNTtLNIRE 
ISCHIA — cinemascop — la . 
cia, orele 9,30; 14, în continuare, 
și 16,15; 18,45; 21. la Volga, ore
le 9,45: 12; 14,15; 16,30; 18.45; 21. 
la Grădina Buzesti, orele 20,15. 
AMERICA, AMERICA - ambele 
serii — la Buzești, orele 15; 18,30. Ja 
Cotroceni. orele 14; 17,15:20,30. SĂ
RITURĂ în Întuneric - ia Co- 
lentina, orele 16: 18,15: 20,30. la 
Crîngași, orele 16; 18,15, 20,30. DE
CORAȚII PENTRU COPIII MINU
NE — la Flacăra, orele 16, 18.15; 
20,30. la Flamura, orele 10, 12; 
16; 18; 20. ZIDUL ÎNALT -
la Vitan, orele 16; 18. la Progre
sul, orele 15,30: 18, 20.15. DE DOI 
BANI VIOLETE - la Munca, ore
le 17; 18.45: 20.30. la Viitorul,
orele 16: 18,15; 20,30.

In- 
20; 
14 ; 
LA 

Da-
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ATENA: încheierea consultărilor

Cd

La Atena, se așteaptă hotărîrea regelui Constantin 
în legătură cu persoana ce urmează să formeze 
un nou guvern. Regele a încheiat consultările 

cu diferitele personalități politice — ultimii primiți 
fiind Plpinelis, iost prim-ministru și Rodopoulos, iost 
președinte al Parlamentului in perioada guvernării 
partidului E.R.E. Ei au propus regelui să fie format 
un nou guvern din cadrul actualului parlament șl s-au 
pronunțat cu hotărîre împotriva alegerilor.

Presa ateniană subliniază
semnificativ faptul că cele mai 
multe dintre personalitățile poli
tice — atît ale partidului Uniu
nea de centru, cît și ale E.R.E. 
— care au fost chemate în au
diență — s-au pronunțat pentru 
rezolvarea actualei crize guver
namentale prin formarea unui 
nou guvern din cadrul Uniunii 
de centru, partid care 
cele mai multe locuri în 
ment.

Se apreciază că regele 
mîna cu încă 48 de ore, 
pînă luni, anunțarea ___
sale. Intre timp majoritatea coti
dienelor de centru și dreapta a- 
preciază ca aproape sigură în
credințarea mandatului lui Ste
phanopoulos, fostul vicepreședin
te al guvernului Papandreu. Se 
subliniază că în acest caz grupul 
parlamentar al centrului se va 
întruni pentru a adopta o hotă
rîre. Fostul premier Papandreu,

deține 
parla

va a- 
adică 

hotărîrii

expoziției

„Balcanii!“
T n orașul Vama, din R. P.
/ Bulgaria, s-a deschis pri

ma expoziție filatelică bal
canică „Balcanfil“. Aici au fost 
expuse 370 de colecții de timbre 
din Albania, Bulgaria. Grecia, 
Iugoslavia, România și Turcia, 
cuprinzînd aproximativ 200 000 
mărci poștale, care oglindesc 
dezvoltarea istorică, economică și 
culturală a popoarelor balcanice 
și relațiile dintre ele. Din R. P. 
Română participă prof. ing. dr. 
I. S. Antoniu, membru în Consi
liul de conducere al A.F.R., și C. 
Enulescu, din partea Direcției 
Generale a Poștelor și Telecomu
nicațiilor din M.T.T.C.

Expoziția a fost deschisă de 
acad. S. Ganovski, președintele 
Comitetului bulgar pentru înțe
legerea și colaborarea balcanică.

In timpul în care expoziția va 
fi deschisă (6—15 august.) se vot 
organiza licitații de timbre, vot 
fi acordate premii și medalii ce
lor mai bune colecții.

Prof. ing. dr. I. S. Antoniu a 
fost ales membru în juriul ex
poziției.

Ain

liderul Uniunii de centru, insistă 
însă asupra respectării ordinei 
constituționale și procedurii par
lamentare și în consecință, cere 
să i se acorde lui mandatul pen
tru formarea guvernului. Stepha
nopoulos, relevă ziarele de cen
tru, va refuza să preia mandatul 
în cazul în care Papandreu nu 
va fi de acord cu această solu
ție.

R. P. Chineze

A •.et-ului la noile I 
de președintele |

de là Saigon

n
și profituri

Cuvìntarea lui A. N. Kosìghin

de 
din 

celei 
baze

VIETNAMUL DE SUD. — Membri ai unei umlăti de transport 
traversind o pădure virgină din munți, pentru a duce gloan

țe și obuze ostașilor Frontului Național de Eliberare.

Escaladare“

I
Ziarele de centru și de dreapta 

relatează că vineri noaptea a 
avut loc o consfătuire a lui Pa
pandreu cu Lambrakis, proprie
tarul celui mai mare trust de 
ziare din Grecia („To Vima", 
„Ta Nea“, „Tahidromos", „Iko- 
nomikos Tahidromos" și „O- 
mada"), cu Velidis, director al 
ziarului din Salonic „Makedo- 
nia", cu Papaghiorghiu, director 
al ziarului „Atenaiki", cu Tsiri- 
mokos, fost ministru de interne, 
cu Papapolitis, fost lider al 
partidului Epek și cu Hutas, 
fost ministru al lucrărilor publi
ce. Consfătuirea, relevă „Mesi- 
mvrini", a avut drept scop prin
cipal de a-I convinge pe Papan
dreu să accepte formarea unui 
guvern de către Stephanopoulos. 
Fostul premier însă a refuzat.

Declarația guvernului

Agenția China Nouă a transmis declarația guvernu
lui R. P. Chineze dată publicității la 7 august, în care 
este condamnată hotărîrea guvernului S.U.A. de a 
trimite noi contingente de trupe în Vietnamul de sud, 
în vederea extinderii războiului de agresiune în Viet
nam <

Referindu-se la declarația din 
28 iulie a președintelui Johnson. 
declarația arată că, „în timp ce 
anunță trimiterea unor puternice 
întăriri în Vietnamul de sud, el 
vorbește cu ipocrizie despre do
rința S.U.A. de a începe discuții 
necondiționate cu orice guvern, 
în orice loc și orieînd. Acum, 
cînd el profesează din nou „do
rința sinceră de pace“ efectivul 
trupelor agresoare americane din 
Vietnamul de sud a fost ridicat 
dintr-o dată de la 75 000 
125 000 de oameni“.

„Războiul special" dus de 
iele Unite de peste patru 
în Vietnamul de sud, se arată 
în declarație, a eșuat și mitul 
„superiorității aeriene și navale“ 
a S.U.A. s-a spulberat. Nercsem- 
nîndu-se cu înfrîngerile lor Sta
tele Unite trimit acum mari e- 
fective de trupe terestre.

Arătînd că Frontul Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
sud și guvernul R. D. Vietnam 
au dat publicității declarații în 
care se reafirmă hotărîrea între
gului popor vietnamez de a lupta 
pînă la capăt împotriva agresiu
nii americane, declarația sublinia
ză că guvernul și poporul chi
nez „aprobă pe deplin și sprijină 
cu hotărîre poziția justă și dîrză 
a poporului frățesc vietnamez".

Subliniind că guvernul și 
poporul chinez au cea mai mare

la

Sta
tini

admirație pentru eroismul po
porului vietnamez și pentru ho
tărîrea sa de a lupta și a cîștiga 
victoria, declarația exprimă an
gajamentul poporului chinez de 
a acordă poporului vietnamez 
sprijinul și întreg ajutorul „in
clusiv trimiterea, atunci cînd va 
avea nevoie, a oamenilor chinezi 
care să lupte umăr la umăr cu 
poporul vietnamez pentru izgo
nirea agresorilor americani“.

„Conținutul fundamental al 
propunerilor guvernului R. 
Vietnam — se spune în încheie
rea declarației — este că acordu
rile de la Geneva trebuie respec
tate cu strictețe, agresiunea ame
ricană din Vietnam trebuie să în
ceteze, toate forțele armate ame
ricane trebuie retrase din Viet
nam și problemele . Vietnamului 
trebuie rezolvate de însuși po
porul vietnamez. Eroicul popor 
vietnamez va obține fără îndoială 
victoria /".

D.

Luînd cuvîntul la recepția o- 
ferită la 6 august la Kremlin în 
cinstea regelui Afganistanului, 
Mohammed Zahir-Șah, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Alexei Kosîghin, a ară
tat că vizita regelui în U.R.S.S. 
este un substanțial pas înainte în 
întărirea continuă a relațiilor so- 
vieto-afgane.

Subliniind că în prezent aten
ția întregii lumi este îndreptată 
spre Vietnam, unde acțiunile a- 
gresive ale S.U.A., au creat o 
situație care poate avea cele mai 
serioase consecințe pentru pacea 
generală, A. Kosîghin a arătat că

Uniunea Sovietică înțelege îngri
jorarea multor țări neangajate, 
inclusiv a Afganistanului, în le
gătură cu extinderea continuă a 
conflictului vietnamez.

„Poziția Uniunii Sovietice în 
problema vietnameză, a spus el, 
este consecventă și neschimbată. 
Ea sprijină întru totul punctul de 
vedere al guvernului R. D. Viet
nam cu privire la căile de nor
malizare a situației din Asia de 
sud-est. Ea va continua și va 
dezvolta colaborarea cu prietenii 
vietnamezi în vederea întăririi 
capacității de apărare a statelor 
lor și curmării agresiunii ameri
cane".

I
I

genția americana A8SOCIATED PRESS a transmis 
o informație despre, reacția Wall-Street-ului la noile 
măsuri de „escaladare“ preconizate <’ 
Johnson în războiul din Vietnam

„Wall-Streetul — notează A. P. — cunoaște o în
viorare din momentul în care escaladarea în Vietnam 
a devenit o perspectivă certă. Discursul președintelui 
a înlăturat multe incertitudini și a dat un impuls 
importantei piețe a furniturilor militare". Urmează o 

înșiruire a „avîntului“ afacerilor pe respectiva piață. Au fost 
negociate în ultimele zile în medie circa 4 770 000 acțiuni zilnic, 

față de media de 4 200 000 în perioada imediat premergătoare 
discursului lui Johnson. Indicele Down Johnes a săltat cu 4,39 
puncte, cel al lui Standard and’Poor cu 1,16 puncte. Indicele As- 
sociated Press (calculat pe baza a 60 de titluri reprezentative) 
a cunoscut o creștere de aproape 3 puncte. „Acțiunile care au în
registrat creșterea cea mai semnificativă — relevă A. P. — sînt 
cele ale industriei siderurgice, aero-spațiale; au crescut puternic 
acțiunile societăților furnizoare de materii prime strategice. Pa
ralel s-au înregistrat scăderi în sectorul construcțiilor civile și al 
bunurilor de consum imediat“.

Elemente suplimentare în acest domeniu ne furnizează publi
cația BARRON’S FINANCIAL WEEKLY. „Cel puțin 25 de com
panii din industria grea și electronică — scrie revista — vor bene
ficia masiv de pe urma creditelor de urgență (este vorba de cre
dite suplimenta
re 1700 000000 
dolari ce urmea
ză a fi alocate 
pentru intensifi
carea interven
ției americane în 
Vietnam — 
N. A.). Furnitu
rile militare ac
celerate și am
plificate vor per
mite unor firme 
o extindere a afacerilor. Douglas Aircraft contează pe comenzi 
suplimentare de aproape 350 milioane dolari. Western Electric se 
așteaptă la o nouă tranșă de comenzi militare".

Redactate în limbajul cinic și brutal al magnaților „bursei ar
mamentelor“ cele două relatări ilustrează mai bine decît orice 
adevărata natură a agresiunii americane în Vietnam. Ele scot mai 
limpede în evidență principalii profitori ai „politicii escaladării“: 
companiile interesate în cuisa înarmărilor, în industria de război.

Zilele trecute, un grup de 110 oameni de afaceri americani au 
creat „Comitetul businessmanilor pentru Vietnam“. Ei au adresat 
prin ziarul NEW YORK TIMES o scrisoare < 
Johnson, prin care cheamă la încetarea cursei înarmărilor. 
temem — arată semnatarii scrisorii — că escaladarea în Vietnam 
se va transforma într-un război nuclear distrugător... Sîntem con
vinși că lărgirea comerțului dintre toate țările ar grăbi avîntul 
economiei și bunăstării tuturor oamenilor și ar asigura o bază să
nătoasă pentru menținerea păcii". Poziția aceasta este semnifica
tivă. Ea oglindește, în fond, părerea unei largi sfere de oameni 
de afaceri din S.U.A. interesați în dezvoltarea economiei în sco
puri civile și nu militare. In lumina aceasta apare și mai limpede 
cit de îngust este cercul celor interesați în „politica escaladării“. 
Este vorba, în esență, de cîțiva magnați ai industriei de război

'. urma fiecărei umflări a bugetului
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Conferința afro-asiaticâ Ia nivel inalt, aminată pen
tru 5 noiembrie la Alger, 
în capitalele afro-asiatice.

continuă să retină atenția

„Partidul muncii șl opoziția în general, s-au anga
jat într-o încercare de forță cu actualul guvern“. A- 
ceastă apreciere a fost făcută de corespondentul a- 
gențlei „FRANCE PRESSE“ Ia scurt timp după alege
rea de către congresul partidului muncii din Brazilia 
a mareșalului Teixeira Lott, drept candidat la postul 
de guvernator al statului Guanabara, deținut în pre
zent de Carlos Lacerda. Alegerea bătrînului mareșal, 
în vîrsîă de 71 de ani, al cărui nume constituie sim
bolul „legalității“, în locul lui Helio de Almeida, 
(ales la precedentul congres al partidului) a determi
nat observatorii politici să considere că partidul 
muncii se pregătește să „dea o pondere națională a- 
Iegerilor ce urmează să aibă Ioc în luna octombrie a 
acestui an“. (France Prcsse).

• Confruntări pe scena politică braziliană
• 0 „repetiție generală" cu largi implicații
• Candidatură controversată

nstalat în cabi
netul său 
campanie 
incinta 
mai mari
aeriene de lîngă 
Saigon unde se 
pare că se sim
te mai în sigu

ranță decît în palatul din
centrul capitalei, generalul 
Nguyen Cao Ky (al cîtelea 
oare prim ministru sud-viet- 
namez din ultimii doi ani ?) 
visează cu ochii deschiși. Se 
visează puternic și neînfrînt, 
înconjurat de admirația tu
turor pentru „opera sa". A- 
cestea sînt cele mai fericite 
clipe ale lui Ky. Uită și de 
înfrîngerile trupelor sale, și 
de șoselele tăiate de patrioții 
sud-vietnamezi și de lupta 
pentru putere care continuă, 
în culise, între principalii 
comandanți și politicieni de 
la Saigon. De la asemenea 
vise de măreție și pînă la ci
tarea exemplului oferit de 
fiihrerul, de tristă amintire, 
al Germaniei hitleriste nu 
este decît un pas. Acest pas 
a fost făcut de generalul Ky 
cu prilejul unui interviu a- 
cordat unui ziarist occidental. 
Generalul — prim - ministru 
și-a exprimat fățiș admirația 
față de Hitler, consiaerînd 
că ar fi o mare cinste pentru 
el să-i poată semăna.

Este ușor de imaginat șo
cul provocat în unele cance
larii occidentale de această 
declarație. Cel mai proaspăt 
„campion al democrației" în 
Vietnamul de sud, dintre cei 
mulți care s-au succedat la 
cîrma treburilor acestei țări, 
recunoștea că dorește să-și ia 
drept exemplu pe... Hitler.

Cutremurul a fost atît de pu
ternic îneît ambasadorul unei 
puteri occidentale a primit 
instrucțiuni să-l viziteze pe 
Ky pentru a căpăta „expli
cații ". Dar se pare că ele 
nu i-au fost oferite imediat, 
întrevederea decurgînd fără 
nici un rezultat. Prin gura 
unui purtător de cuvînt, Ky 
a confirma de altfel că „a 
lăudat unele calități ale lui 
Hitler" în cursul interviului 
său.

Declarațiile făcute au avut 
un efect de bumerang. A- 
genția REUTER arată astfel 
că „ele au fost urmate de un 
val crescînd de critici în lu
mea întreagă" în timp ce

irovocat
! co-

Ziarul „El Moudjahid", anun
ță din surse autorizate că gu
vernul algerian a avut în ulti
ma vreme o serie de consultări 
cu guvernele țărilor afro-asiatice 
și că Algeria continuă să depună 
eforturi pentru ca această confe
rință „să se desfășoare cu suc
ces și să răspundă imenselor 
speranțe pe care le-a suscitat în 
inima popoarelor din Africa și 
Asia". Aceleași surse relevă că 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Algeriei „a înregistrat cu satis
facție o serie de mesaje de spri
jin din partea țărilor participan
te la conferință, printre care 
R. P. Mongolă, Cambodgia, iar 
alte țări, cum ar fi Camerun, 
Siria, Iran. Libia, Iordania, 
Arabia Saudită, au asigurat gu
vernul algerian de hotărîrea lor 
de a face totul pentru reușita 
conferinței afro-asiatice din 5 
noiembrie de la Alger“.

Surse algeriene relevă că pa-

ralel cu consultările guvernului 
algerian pentru această conferin
ță afro-asiatică, conferința Or
ganizației Unității Africane la 
nivel înalt, prevăzută pentru 
luna septembrie la Acera, se gă
sește, de asemenea, pe primul 
plan al preocupărilor Algeriei.

în legătură cu aceasta au avut 
loc diferite contacte interafricane, 
avînd ca obiect discutarea unei 
amînări probabile pentru 21 oc
tombrie a Conferinței de Ia 
Acera.

Cuvernul algerian, printr-o 
serie de emisari ai săi a luat 
contact cu șefii statelor africane, 
pentru ca eventuala amînare a 
conferinței O.U.A. la nivel înalt 
să nu răstoarne calendarul în
trunirilor internaționale prevă
zute și să permită șefilor de sta
te interesate să ia parte efectivă 
la cele două conferințe la nivel 
înalt, una pe plan african cea
laltă — pe plan afro-asiatic.

F orțele politice bra
ziliene privesc cu 
deosebit interes a- 
legerile de guver
natori în 11 state 
ale federației 
(printre care Gua
nabara, Sao Paulo 
și Minas Gerais),

unde mandatele expiră în a- 
cest an, deoarece acestea 
au valoarea unui test îna
intea alegerilor prezidenți
ale din 1966. Importanța pe 
care o au din acest punct de 
vedere apropiatele alegeri au 
determinat o aprigă dispută 
in jurul lor. Chiar de Ia în
ceputul discuțiilor, au ieșit în 
evidență, în principal, două 
poziții distincte : una în fa
voarea alegerilor, potrivit nor
melor și termenelor obișnuite, 
alta susținînd că prelungirea 
mandatelor guvernatorilor ac
tuali s-ar dovedi mai adecva
tă condițiilor existente și ar 
corespunde la nivelul statelor 
cu ceea ce s-a operat pe plan 
federal, adică prelungirea 
mandatului prezidențial și a- 
mînarea alegerilor pentru 
1966. Din partea militarilor au

PE SCURT
Polonia, după o vizită de două 
zile. El a purtat tratative în vede
rea dezvoltării în continuare a re
lațiilor economice dintre Polonia 
și Japonia.

ie Consiliului de Stat al R. D. Ger
mane.

provenit și unele sugestii cri
ticate aspru în presă, în sen
sul că modalitatea cea mai 
eficace ar fi numirea imediată 
de guvernatori în statele res-

(adică partidul muncii al lui 
Goulart, partidul social-demo
crat al lui Kubitschek și alte
le mai mici). Potrivit observa
torilor din Brasilia, desemna
rea mareșalului Lott de că
tre partidul muncii arată că 
„opoziția tradițională“ a hotă- 
rît să nu mai stea de o parte, 
așa cum a procedat pînă 
acum. Partidele „opoziției tra
diționale“ au dovedit că nu

feră la alegerile ce vor avea 
loc anul viitor, ea a avut un 
efect stimulator pentru cei 
vizați și de bumerang pentru 
inițiatorii ei. Căci această o- 
poziție, care se gîndește în 
special Ia confruntarea electo
rală din octombrie 1966, cînd 
va fi în joc președinția repu
blicii, nu mai este dispusă să 
rămînă de-o parte în alegerile 
din anul acesta — așa cum in-

99Opoziția tradițională“
intră în scenă

pective. Dar contrar poziției 
cercurilor militare, majorita
tea oamenilor politici par să 
se pronunțe în favoarea ține
rii alegerilor. Și, întrucît pînă 
acum nu s-a produs nici o a- 
nulare oficială a lor, în Bra
zilia se desfășoară febrile pre
parative în vederea acestui 
eveniment.

în preajma competiției elec
torale, confruntarea dintre 
președintele Castelo Branco și 
reprezentanții „liniei dure“ 
este dublată și de duelul din
tre președinte și partidele care 
formează opoziția tradițională

s-au lăsat intimidate de intra
rea în vigoare, odată cu sem
narea ei de către președintele 
Castelo Branco, a legii defi
nind statutul partidelor poli
tice și a codului electoral. în 
intenția promotorilor ei, legea 
urmărește în principal toc
mai slăbirea sau cel puțin in
timidarea acestei părți a opo
ziției. Legea prevede între 
altele, lichidarea partidelor 
care nu vor întruni în alege
rile generale 5 la sută din to
talul voturilor și nu vor fi re
prezentate de cinci deputați 
federali. Dar, deși legea se re-

tenționase înainte de adopta
rea noii legislații electorale. 
Pentru aceste partide, alegeri
le din toamnă au valoarea ri
nei „repetiții generale“. Con- 
statînd că actualmente este 
dezorganizată și slăbită, „opo
ziția tradițională“ a trecut, în 
ultima vreme, la adoptarea 
unor măsuri destinate să o 
învioreze. Un prim pas în a- 
ceastă direcție l-a constituit 
și desemnarea candidaturii 
mareșalului Lott. în cercurile 
guvernamentale s-a manifes
tat imediat o serioasă iritare, 
exteriorizată în declarații pu-

blice. Astfel, generalul Costa 
da Silva, ministrul de război 
al Braziliei, a calificat candida
tura mareșalului Teixeira Lott 
drept o „încercare de a sub
mina regimul“, iar deputatul 
Cardoso, lider al blocului par
tidelor guvernamentale, a de
clarat în Congres : „Candida
tura lui Lott preocupă guver
nul și ar putea provoca o cri
ză cu consecințe imprevizibi
le“. într-un discurs pe care 
l-a rostit, fără să se refere di
rect la desemnarea mareșalu
lui Lott, Branco a vorbit de 
persoane care ar avea drept 
obiectiv „subversiunea și con
trarevoluția“. El a făcut, de 
asemenea, aluzii la manifestul 
lansat de mareșalul Lott în 
sprijinul președintelui Gou
lart cu cîteva zile înainte de 
înlăturarea acestuia și s-a re
ferit la primirea pozitivă de 
care s-a bucurat desemnarea 
lui Lott în rîndul unor „per
soane subversive“ care se gă
sesc în exil. „în fața acestui 
pericol, a adăugat Branco, nu 
avem dreptul să ne situăm pe 
o poziție indiferentă de sim
pli spectatori“. După cele de
clarate de președintele Cas
telo Branco, observatorii, scrie 
agenția France Presse, consi
deră practic hotărîtă enunța
rea unui veto asupra candida
turii mareșalului Lott.

ASSOCIATED PRESS 
liniază că „ele au prove 
un număr considerabil de 
mentarii în străinătate". Cei 
mai încurcați au apărut 
funcționarii ambasadei S.U.A. 
de la Saigon și cercurile ofi
ciale din Washington care nu 
puteau oferi nici o explicație 
pentru sprijinul acordat unui 
politician ce se consideră „un 
al doilea Hitler“. Nu sînt cu
noscute discuțiile, probabil 
destul de înfierbîntate, care 
au avut loc în ultimele zile 
în anturajul generalului Ky. 
în această problemă. O re
flectare a lor este oferită 
însă de o declarație, dată pu
blicității vineri de un purtă
tor de cuvînt al guvernului 
de la Saigon, care, potrivit 
afirmațiilor sale, are menirea 
„să restabilească conținutul 
exact al părerilor primului 
ministru". Ky a încercat o 
mișcare de repliere. După 
cum reiese

• UNIUNEA tineretului social
democrat și Organizația studenților 
social-democrafi din Suedia au 
adresat directorului Închisorilor 
din Republica Sud-Africană, gene
ralul Johannes Steyn, o scrisoare 
cerindu-i să pună capăt torturilor 
din Închisorile sud-africane. Steyn 
se află intr-o vizită la Stockholm 
pentru a lua parte la un Congres 
pentru prevenirea crimelor și tra
tamentului inuman din închisori. 
„Mergeți acasă și înlăturați tortu
rile din închisorile sud-africane 
înainte de a vă angaja in discuțiile 
privind tratamentul inuman" 
spune in scrisorile celor două 
ganizatii.

Agenția U.P.I. subliniază că 
tiunea celor două organizații 
tineret urmează dezvăluirilor
cute de ziarul sud-african „Rând 
Daily Mai!" în legătură cu tortu
rile Ia care sînt supuși detinutii 
de culoare In închisorile din R.S.A.

Procesul intentat

studenților portughezi

se desfășoară 
intentat unui 

portughezi, a- 
subversive" și 
Partidului co-

se 
or-

ac
rie 
iă-

« LA LISABONA 
in prezent procesul 
grup de 31 studenli 
cuzafi de „activități 
de a ti membri ai
munist, ailat in ilegalitate. In șe
dința de vineri a procesului, pre
ședintele tribunalului a prezentat 
nu mai puțin de... 1 069 puncte de 
acuzare Împotriva studenților. Con
trar uzanțelor, aceste puncte de 
acuzare au fost distribuite in scris, 
in loc să fie citite. Apărătorii stu
denților au declarat că „mărturi
sirile'' făcute de acuza/i nu au nici 
o valoare din cauza „mijloacelor 
represive prin care au fost obți
nute".

• PREȘEDINTELE guvernului re
voluționar congolez, Christophe 
Gbenye, a sosit sîmbătă la Cairo, 
venind de Ia Acera, unde a efec
tuat o vizită de trei zile. La sosire 
Gbenye a declarat că a avut con
vorbiri cu președintele Ghanei, 
Nkrumah, în legătură cu situația 
din Congo.

• A.D.N. TRANSMITE că in pe
rioada 1 octombrie 1964—31 iulie 
1965, un număr de 30 587 de cetă
țeni vest-berlinezi și-au vizitat ru
dele din capitala R. D. Germane. 
Numai în luna iulie, 2 809 cetățeni 
vest-germani au intrat in Berlin, 
in care scop in Berlinul occidental 
au funcționat 75 de centre de eli
berare a autorizațiilor de trecere.

tinanciare adoptate in Iugoslavia 
și anumite cerințe pe care le im
pun acestea, apelind la colabora
rea guvernului italian pentru re- 
finanțarea unor datorii — așa 
după cum au procedat in mod ofi
cial și alte tari, care sînt parteneri 
economici ai Iugoslaviei.

Partea italiană și-a exprimat 
înțelegerea pentru cerințele ce pro
vin din aplicarea acestor măsuri și 
a asigurat delegația iugoslavă că 
va reiinanta obligațiile 
termen de scont urmează 
curind.

ci căror 
să expire

6 august

• TOKUTARO Kitamura, pre
ședintele Asociației japoneze pen
tru comerțul cu U.R.S.S. și cu ță
rile Europei răsăritene, a părăsit

• DUPĂ cum anunță agenția 
A.D.N., Ia 18 august Hassan Ibra- 
him, vicepreședinte al Republicii 
Arabe Unite, va face o vizită ofi
cială în R. D. Germană, la invita
ția Iui Walter Ulbricht, președinte-

Convorbiri italo-iugoslave

© INTRE reprezentanții guvernu
lui italian și o delegație economi
că iugoslavă au avut loc convor
biri în legătură cu unele probleme 
economice și financiare privind 
relațiile dintre Iugoslavia și Italia. 
In comunicatul comun iugoslavo- 
italian cu privire Ia aceste con
vorbiri se arată că delegația iugo

slavă a informat partea italiană 
despre noile măsuri economice și

• INTRE 
s-a aflat în 
o delegație 
nă condusă 
președintele

în încheierea vizitei a fost sem
nat un comunicat în care repre
zentanții celor două părți au sub
liniat că în ultimii ani relațiile 
cehoslovaco-canadiene și schim
burile comerciale și tehnico-știînți- 
fice s-au întărit și s-au dezvoltat. 
Cele două părți și-au exprimat 
dorința de a dezvolta în continua
re legăturile economice.

30 iulie și
vizită în Cehoslovacia 
parlamentară canadia- 

de A. Macnaughton, 
Camerei Comunelor.

rami

VICTOR URSU

R. P. CHINEZA. — Muzeul de artă din Pekin
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repliere. După 
din această de

clarație „administrația sa nu 
se îndreaptă spre Hitler ca 
un dictator, ci spre omul care 
a dat dovadă de energie și 
dinamism“.

Despre ce fel de „energie 
și dinamism" este vorba ? 
Cu toate că refuză să se re
cunoască dictator, Ky, prin 
toate acțiunile sale, demon
strează că nu *ace altceva de
cît să se inspire copios și, 
mai ales, cu „admirație", din 
„exemplele" oferite de fiihre- 
rul, german, „Satele strategi
ce" sud-vietnameze nu sînt 
altceva decît o copie a lagă
relor de concentrare naziste, 
populația pașnică este supusă 
represiunilor după cel mai 
clasic model de inspirație 
gestapovistă. în cursul atacu
rilor nu sînt cruțați nici fe
meile și nici copiii. Cît pri
vește torturile la care sînt 
supuși prizonierii, ele au pro
vocat indignarea pînă și a 
celor mai fideli sprijinitori 
ai regimului de Ia Saigon 
din ringurile corespondenților 
de presă occidentali. Așa în
eît, „declarația" prin care se 
urmărește ștergerea puterni
cei impresii negative provo
cată prin zelul cu care și-a 
afirmat Ky atașamentul față 
de fostul fiihrer de la Berlin 
nu a avut efectul așteptat. 
„Poporul sud-vietnamez (ci
tește un grup de ofițeri și 
ambasada S.U.A. de la Sai
gon N.R.) — afirmă 
mentul publicat vineri — nu 
l-a răsturnat pe Ngo ~ 
Diem pentru a pune un alt 
Ngo Dinh Diem în locul lui, 
chiar avînd înfățișarea lui 
Hitler". Să fie oare adevă
rat ? Culme a coincidenței 
(sau poate mai curînd de loc 
întîmplător) generalul Ky și-a 
lăsat pînă și mustață tunsă... 
„â la fiihrer“ 1

se îndreaptă spre Hitler
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