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In întîmpinarea 
zilei de 23 August

RITMUL SE AFLĂ
ÌN MÌINI SIGURE

Ultima ediție a gazetei de perete a Uzinei „7 No
iembrie" din Craiova a apărut acum trei zile. Dina 
Mo durescu, economistă, semnează articolul: „Cu
mulul dat — îndeplinit cu cinste". Autoarea scrie : 
„Am încheiat luna iulie. Sîntem în măsură să com
parăm rezultatele obținute cu ceea ce ne-am pro
pus. Angajamentele noastre au fost îndeplinite pe 
toată linia. Am realizat peste plan o producție glo
bală în valoare de 4 000 000 lei. Cu un milion mai 
mult decît era angajamentul. Am realizat economii 
fieste plan la prețul de cost în valoare de 583 000 
ei. Cu 283 000 lei mai mult decît ne-am propus. 

Am asimilat 6 produse noi — fiecare cu o lună mai 
devreme".

Autoarea se oprește apoi asupra contribuției fie
cărei secții, evidențiază rezultatele iar, în încheiere, 
scrie: „Ritmul pe care l-am cîștigat în întrecerea so
cialistă în cinstea Congresului partidului trebuie 
menținut. Este ritmul de care avem nevoie pentru 
îndeplinirea sarcinilor de plan pe acest an ; este rit

mul de care avem nevoie pentru a lua un start bun 
în cincinal".

Încercăm să aflăm coordonatele acestui ritm și 
pornim pe fluxul tehnologic al producției.

— „Noi, proiectanții — spunea tovarășul ing. 
Emil Dobrovolski, constructorul șef al uzinei — am 
asigurat permanent producției un demaraj puternic. 
Ca ritm de lucru și ca nivel tehnic".

In ce constă acest demaraj ? Cele 6 produse, 
transferate aici de la o altă uzină au fost supuse 
mai întîi operației de reproiectare pentru a fi „ali
niate" la nivelul tehnic actual. Apoi, odată cu defi
nitivarea ultimelor soluții, documentația tehnică a 
fost predată fabricației, pentru fiecare din ele, cu o 
lună mai devreme.

Ritmul de la proiectare a generat, ca într-o ștafe
tă, un demaraj în flux continuu.

Prima secție care l-a preluat și l-a predat mai de
parte a fost turnătoria. E adevărat că aici s-a găsit 
din prima zi un teren prielnic. Exact în aceeași pe
rioadă apăruse în secție o inițiativă nouă. In fiecare 
atelier se creaseră comisii de calitate, alcătuite din

cei mai buni ingineri, maiștri și șefi de echipă. Ele 
studiază posibilitățile existente la fiecare loc de 
muncă pentru ridicarea nivelului tehnic al produc
ției. Dacă la un reper aflat în fabricație apar anumi
te defecte, comisiile de calitate se deplasează la fața 
locului și cercetează cauzele. Inițiativa de care vor
bim și care aparține organizației U.T.C., abia după 
aceasta intră în acțiune. „Cînd se ivesc asemenea si
tuații, povestește Oprea lenculescu, maistru și loc
țiitor al secretarului organizației U.T.C., invităm 
membri ai comisiilor de calitate să explice muncito
rilor care lucrează la reperul respectiv cauzele defec
telor, să arate practic cum pot fi ele preîntîmpinate".

Multe din reperele tăvălugului inelar, sapei rota
tive, mașinii de împrăștiat îngrășăminte chimice, 
pînă au atins parametrii de calitate proiectați, au 
luat nu o dată contact cu această inițiativă. Sigu
ranța și precizia cu care unii tineri ca Ion Petrică,

C. PRIESCU
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Marile răspunderi 

ale tinerei generații

In coloana
COMPETENȚEI

de Marcel Breslașu

■
 -a vorbit mult, și încă nu s-a vorbit destul, despre ceea

ce trebuie să fie întîia caracteristică a vieții tinerilor de 
astăzi: dăruirea, pasiunea, insațiabila sete de a cunoaște 
mai multe, pentru a sluji mai bine. îmi îngădui să 
revin asupra uneia dintre problemele dezbătute în cadrul 
unei precedente mese rotunde la „Scînteia tineretului", 
și anume a formării și configurării culturii de specia

litate în cadrul une* amP>e și variate culturi generale. Stăruie în 
această materie, și nu numai la cei tineri, o anumită impreciziune a 
definiției, ba chiar o confuzie care atrage după ea o sumedenie de 
greutăți în abordarea acestui domeniu. Și anume: nu se înțelege 
îndestul că una este informația și alta cultura. Că nu poate atinge 
nivelul unui om de cultură generală prin simpla acumulare de „cu
noștințe", și că de abia trierea, selectarea, ierarhizarea și sistemati
zarea acestora, trecerea lor prin propria personalitate, pecetluirea lor 
de către aceasta, duce la indispensabilul salt calitativ. Și, spre bucu
ria mea, constat că mulți tineri cunosc acest lucru și își întemeiază 
activitatea pe sensurile și învățămintele pe care le implică. Există și 
pisălogi — adevărate enciclopedii ambulante, care pot cita la nesfirșit 
date, ori, dragă doamne, chiar cifre din toate domeniile, dar care 
rămîn diletanți în toate și, dacă se poate spune, niște specialiști în 
nespecializare. Raportul acesta dialectic, procesul acestei deveniri, 
trecerea de la cantitatea de informații pe treapta superioară a cul
turii. implică o disciplină, o autoexigență, o metodă care duc la 
esențializări, la înlăturarea sau chiar la nereceptarea balastului de 
cunoștințe „inutile", în sensul că încarcă memoria cu străluciri înșelă
toare, cu mărturii formale și spectaculoase de „cultură" pe care le 
poți găsi la nevoie în enciclopediile și cărțile de pe raftul bibliotecii. 
Dar aici intervine un alt factor hotărîtor și de care nu întotdeauna 
toți cei tineri știu să țină seama. Nu orice cultură generală are o 
aceeași arie, o aceeași structură, o aceeași componență. Ea se organi

zează, se grupează și numai astfel este eficientă, creatoare, în jurul 
culturii de specialitate alimentînd-o, dîndu-i relief, contrapunctîndu-și 
ecourile în mod convergent. Fără o asemenea șiră a spinării, robustă 
și suplă în același timp, bine articulată, nu se poate „întrupa" o 
cultură generală. Pasiunea de care vorbeam la început de a-ți lărgi 
orizontul, de a-ți amplifica bagajul de cunoștințe, implică, și subliniez, 
ca o condiție sine qua non, atașamentul dominant pentru propria 
îndeletnicire. De aceea nici nu se poate vorbi de o cultură generală- 
tip și nici nu se poate da o rețetă universal valabilă pentru consti
tuirea și dezvoltarea ei. Țin să mai adaug că, în felul acesta, al 
organicității, al raportului de interdependență, și de interacțiune ale 
celor două mari tărimuri, stă chezășia neamatorismului, gîndirea în 
profunzime și în perspectivă. Așa cum s-a mai spus, diferențierile
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La Hidrocentrala „Gheorghe Gheoryhiu-Dej“

A doua străpungere 

pe galeria de fugă
Zîua de 10 august 

1965 va rămîne con
semnată în istoria Hi
drocentralei de pe Ar
geș ca dată în care a 
avut loc cea de a doua 
străpungere pe galeria 
de fugă. Această ma
gistrală subterană pe 
care vor călători ape
le Argeșului, de la ie
șirea din paletele tur
binelor și pînă la O- 
iești, cale de peste 11 
km, este realizată a- 
cum în proporție de 
peste 90 la sută. Două 
cifre : 9 845 și 1 288. 
Prima indică cîți me
tri liniari s-au execu
tat pînă în prezent pe 
galeria de fugă, iar a 
doua — cîți au mai ră
mas de excavat.

Străpungerea pe 
tronsonul Corbeni-a- 
monte, Aref-aval, are 
loc cu 13 zile mai îna
inte decît prevedea 
angajamentul harnici
lor mineri și cu 4 luni 
mai devreme față de 
termenul indicat de 
graficul general de 
execuție.

Ora 11 dimineața a 
marcat momentul în 
care cele 37 de explo
zii anunțau clipa stră

pungerii. Minerii celor 
două brigăzi conduse 
de Alexandru Farcaș 
și Dumitru Galeș s-au 
întîlnit la peste 180 de 
metri, în adîncurile 
pămîntului, la punctul 
oarecum dinainte sta
bilit. Spunem oarecum, 
pentru că în luna iu
lie brigada lui Alexan
dru Farcaș a înre
gistrat o viteză nemai- 
întîlnită în istoria ga
leriilor de fugă : 83
metri liniari. în ace
eași lună, lotul Aref- 
aval și-a îndeplinit 
planul anual.

în luna iulie, și 
brigada lui Dumitru 
Galeș a înaintat pe ga
leria de fugă 75,5 me
tri liniari, de aproape 
două ori mai mult de
cît prevedea angaja
mentul. Natura însă a 
fost mai vitregă cu or
tacii lui Galeș. Presiu
nile, viiturile de apă 
au fost mai puternice.

1 august 1965. Mi
nerii lui Alexandru 
Farcaș au intrat în pri
mul șut, au dat primul 
atao în zona de exca- 
vație prevăzută a fi 
realizată pe lotul Cor- 
beni. La numai 10 zile,

adică ieri, 10 august, 
cele două brigăzi s-au 
întîlnit după ultimul 
șut, pe tronsonul Cor- 
beni-amonte, Aref-aval. 
Este un succes bine
meritat care se dato- 
rește atît entuziasmu
lui și hotărîrii mine
rilor de a scurta ter
menul de execuție, cît 
și aplicării curajoase a 
tehnicii noi. Lotul A- 
ret-aval este cunoscut 
pe toate șantierele hi
drocentralei pentru nu
meroasele experimen
tări făcute aici. Multe 
din ele au fost gene
ralizate și pe alte ga
lerii în iucru. Inovația 
comunistului Nicolae 
Berea (adaptarea ca
drelor de betonare la 
noile condiții de lucru) 
a permis desfășurarea 
concomitentă a esca- 
vațîilor cu betonarea,

iar inovația ingineru
lui Radu Dinescu 
(pompa pneumatică 
pentru betonarea an
corelor) a sporit consi
derabil randamentul 
în subteran.

Astăzi, cînd aproape 
10 km de galerie sînt 
gata, se pot face cîte- 
va calcule ; ele ne in
dică excavarea a 
99 000 metri cubi ste
ril și folosirea (pune
rea în operă) a 38 665 
m.c. beton.

La plecare, inginerul 
Nicolae Ștefan, direc
torul grupului de șan
tiere, ne-a invitat să 
participăm și la a treia 
străpungere pe galeria 
de fugă (tronsonul Mă- 
tușa-Oiești) care va a- 
vea loc peste cîteva 
zile.

M. GHEORGHE

Se elaborează o nouă șarjei de oțel. 
Prim-topitorul Ion Prodan, care In 
cinstea zilei de 23 August s-a anga
jat să realizeze peste plan 100 tone de 
oțel, urmărește cu atenție metamorfo

za metalului incandescent
Foto : O. PLECAN

Prin spărtura făcută in stincă s-au Întîlnit minerii și beto- 
niștii din brigada lui Alexandru Farcaș cu cei din brigada 

Iui Dumitru Galeș din Corbeni.
Foto: AGERPRES

A devenit un lapt obișnuit astăzi 
ca profesorul să-și demonstreze 
lecția, să apeleze tot mal des la 
mijloace practice : experiențe, pro
iecții, audiții. Noțiunea „demon
strație practică" a depășit grani
țele unor discipline ca fizica, chi
mia, biologia — lnvadind toate 
celelalte discipline care se studia
ză în licee și în școlile de cul
tură generală. In evidențele con
tabile ale școlilor — la rubrica ma
terial didactic — figurează astăzi a- 
parate modeme, pelicule cinemato
grafice, diafilme, benzi de magneto
fon și discuri. Mai mult, experien
țele, proiecțiile și audițiile pe care 
elevii le-au urmărit în laboratoa
rele școlii aînt reluate acasă, în 
laboratoarele individuale. „Mira
colul" din laborator — ineditul fie
cărei experiențe, fiecărei demon
strații practice — trezește un inte
res tot mai mare în rîndul elevilor.

Statul alocă anual sume impor
tante pentru dotarea școlilor cu 
material didactic. Numai în anul 
1965 suma alocată de stat pentru 
construcții de școli și aprovizio
nare cu mobilier și material di
dactic depășește 400 milioane lei. 
Folosirea rațională a acestor su
me a permis să se asigure, aproa
pe tuturor școlilor, colecții com
plete cu materialul demonstrativ 
necesar.

Cu prilejul unui raid prin mal 
multe regiuni ale țării am constatat 
însă că mal sînt deficiențe în ceea 
ce privește realizarea șl repartiza
rea materialului didactic. Semna- 
lizîndu-Ie, considerăm necesar ca 
Direcția dotării și aprovizionării 
din Ministerul Tnvățămîntului și 
Direcția Generală a produselor 
metaio-chimice din Ministerul 
Comerțului Interior, precum șl 
unele sfaturi populare regionale și 
raionale să ia măsuri urgente pen
tru remedierea lor.

MIRACOLUL“
Prefață la prima zi de școala

Metodă de lucru:
limbajul simplu

al faptelor
de Dorel Dorian

Tineretul de azi 3 Trăsături 
distinctive? Portretul sintetic-is- 
toric al unei generații cuprin- 
zînd, la rîndul ei, o „ierarhie“ 
întreagă de vîrste și de... sub- 
generațil ?

Greu de răspuns, foarte greu, 
atunci cînd timpul, viața, isto
ria au răspuns mai mult și mai 
bine. Și totuși, încercînd o anu
mită „organizare" a răspunsului:

1) Tinerii de acum 20 de ani, 
tineri în continuare, într-un fel, 
în pofida unor semne evidente 
ale vîrstei, se întîlnesc cu tine
rii foarte tineri, de azi, în ata
șamentul lor politic, implicit, în 
partinitatea lor structurală. Cau
za socialismului e a lor, „dia
logul' afirmării sociale foloseș
te limbajul simplu al faptelor 
(al evidenței, al cifrelor de plan, 
al eficienței), cutezanța și en
tuziasmul exclud organic gran
dilocvența, bătaia cu pumnul în 
piept. Ei sînt ai acestor ani, trup 
și suflet, pentru că într-adevăr 
așa sînt și nu pot fi altfel. A- 
cesta e pămintul, aerul, natura 
lor interioară.

2) Și tot o trăsătură comună 
— deși diversificată pe aptitu
dini, pregătire și preocupări — 
o constituie efortul lor complex

de maturizare și de constituire 
in ceea ce numim, pe drept 
cuvînt, schimbul nostru de mîi- 
ne. Un schimb continuu, din 
mers, în afara oricăror despăr
țiri arbitrare, rigide, pe vîrste, 
subliniind încă o dată necesita
tea transmiterii efortului crea
tor a experienței și a maturității, 
ca un proces unic, neîntrerupt, 
iiresc.

3) Conștient de dificultățile, 
.......... , accidentele ine-

DIN LABORATOR

împotrivirile,
rente oricărui proces evolutiv, 
tineretul a cîștigat convingerea, 
din nou structurală, intimă, că 
mai binele nu se poate obține 
decît printr-un efort critic, intu
ind și combătînd tot ceea ce-i 
perimat, inert, sclerozat, printr-o 
perseverență fără limită în as
pirații, printr-o solicitare per
manentă spre autodepășire. Rea
lizările, în contextul nostru so
cial, se circumscriu unui proces 
de realizări colective. Individua
lismul e condamnat, egoismul — 
anacronic, egocentrismul — o 
infirmitate.

4) Conștiința de sine, senti
mentul răspunderii, demnitatea, 
insuflate și cultivate metodic și 
perseverent de către comuniști 
au ajuns să se concentreze în- 
tr-o nouă qtitudine față de mun
că și viață. Mai există excepții, 
inerții, împotriviri multiforme 
ale vechiului... Procesul, însă, e 
ascendent și definește cel mai 
bine trăsăturile acestei generații 
crescute și educate de partid.

5) ...Că există unele deosebiri 
de comportament, atitudini, 
poate chiar mod de viață, Între
țineri și vîrstnici, ba chiar între 
tineretul de acum 20 de ani și 
cel de azi 1 Nu văd de ce ne-am 
mira... Sarcini concrete, istorice, 
grupau tineretul anilor 44—45 
pe baricadele conflictelor decla
rate, de neîmpăcat cu clasele

(Continuare In pag. a II-a)

Constatări la „fata locului"
„Astăzi — ne scrie din Arad profesorul Horia Truță, acti

vist al comitetului raional U.T.C. — se pune un accent tot 
mai mare pe folosirea mijloacelor tehnicii moderne în pre
darea lecțiilor. Școlile au fost dotate cu aparate de proiecție, 
epidiascoape, aparate de filmat. Nu există școală care să nu 
aibă în laborator cel puțin un aparat de proiecție. De ce nu 
se repartizează însă tuturor școlilor și colecții complete de 
diafilme. Școala medie din Vinga, de pildă, dispune doar de 
două diafilme — pentru orele de chimie“.

Situații asemănătoare am constatat și în raioanele Timi
șoara și Lugoj. La secția învățămînt a Sfatului popular re
gional Banat aflăm că nu este vorba de o limitare în apro
vizionarea școlilor cu material didactic. Pentru anul 1965 s-a 
încheiat cu Baza de aprovizionare și desfacere a Ministeru
lui învățămîntului un contract în valoare de aproape trei 
milioane lei, ținîndu-se seamă de necesitățile școlilor. Dar la 
sfîrșitul lunii iulie, deci după primul semestru al anului cu
rent, evidența secției învățămînt a regiunii Banat indica o 
realizare în proporție de numai 28 la sută a acestui con
tract. La fel stau lucrurile în regiunile Oltenia și Argeș. E 
îmbucurător însă faptul că la sesizarea noastră, Direcția

dotării și aprovizionării din Ministerul învățămtntul a răs
puns : „Pînă la 15 septembrie toate contractele vor fi reali
zate în proporție de 75 Ia sută, urmînd să încheiem execu
tarea lor înainte de 10 decembrie".

Am întîlnit și locuri unde beneficiarii nu dau atenția cu
venită urmăririi îndeplinirii obligațiilor contractuale de că
tre furnizor. La secția învățămînt a raionului Craiova ni 
s-a spus:

— Avem contract cu întreprinderea „Reactivul" din Bucu
rești pentru unele substanțe chimice. întreprinderea însă, 
urmărind o realizare valorică a contractului, ne trimite și 
substanțe pe care noi nu le-am cerut și de care nu avem 
nevoie.

Discutăm la „Reactivul“ cu tovarășul director L. Lakatoș. 
Ni se arată adresa nr. 3 202 din 24 februarie a.c. trimisă aici 
de către Sfatul popular al regiunii Oltenia, în care se speci
fică : „...produr le solicitate de eătre secția învățămînt a 
fostului raion Segarcea vor fi livrate secției învățămînt a 
raionului Craiova“. Confruntăm comanda cu facturile : nici 
un produs expediat în afara comenzii. Reiese că sfatul popu
lar regional Oltenia nu a trimis o adresă asemănătoare și

ADRIAN VASILESCU
(Continuare in pag. a II-a)

Autotractorul 
SR-115

Autotractorul SR-115 este cel 
de-al 8-lea tip de autovehicul 
conceput de proiectanții uzine
lor „Steagul Roșu" din Brașov, 
care se află în curs de asimi
lare. Fabricația lui în serie va 
începe încă în acest an. El este 
destinat tractării remorcilor cu 
șea pentru transporturi grele 
pînă la 10-12 tone.

Noul autovehicul, realizat la 
nivelul ultimelor exigențe tehni
ce, se înscrie pe linia acțiunii 
de diversificare a producției 
uzinelor de autocamioane din 
Brașov.

(Agerpres)
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lia noii structuri de clasă a a- 
părut și s-a dezvoltat continuu 
unitatea politică morală și ideo
logică a întregului popor în

Ca urmare a ridicării Legației 
Republioii Populare Române din 
Republica Orientală a Uruguayu
lui la rangul de Ambasadă, prin 
Decret al Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Române, to
varășul Dumitru Fara, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Române în 
Argentina și Chile, a fost numit 
în calitate de ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Repu
blicii Populare Române și în Re
publica Orientală a Uruguayului, 
cu reședința la Buenos Aires.

Orienfală a Uruguayului

(Agerpres)

Romane în Republica

Combinatul chimic de la Borzești

li neretului

MAMAIA

DEBUT

APLAUDAT

cuceririle de 
însemnătate is
torică ale po
porului român 
consfințite în 
proiectul legii 
fundamentale a 
României so-, 
cialiste.

Acest docu
ment de o ex
cepțională ■ va
loare politică, 
reflectă bilan
țul marilor 
transformări 
revoluționare 

survenite în anii care au 
trecut de la . eliberare și 
precizează conținutul actual 
al orînduirii noastre, 
clamînd că „România 

I republică socialistă...
al oamenilor muncii de 
rase și sate, suveran, indepen- 

Ident și-unitar“. Aceasta este 
Constituția socialismului vic
torios. Caracteristica ei esen- 

Ițială este profundul democra
tism care oferă cel mai larg 
cîmp de dezvoltare și manife- I stare liberă a personalității 
umane.

O semnificație deosebită o 
Iare în această privință subli

nierea caracterului puterii de 
stat. După cum precizează pro- 

] iectul noii Constituții, în țara 
1| noastră întreaga putere aparți

ne poporului, liber si stăpîn 
Ipe soarta sa. Această putere 

se întemeiază pe alianța mun- 
citoresc-țărănească, pe unita- 

Itea indisolubilă dintre clasa 
muncitoare — clasă conducă- 
toare în societate — țărănime, 

I intelectualitate și celelalte ca
ll tegorii de oameni ai muncii 
Ifără deosebire de naționalitate, 

în sublinierea de către proiec
tul de Constituție a rolului 

■ conducător al clasei munci
toare în stat, rol care decurge 
în mod firesc, din misiunea sa I istorică, își găsește expresia 
cea mai generală — esența sta
tului nostru socialist. Și, ca o I recunoaștere a dragostei și în
crederii nețărmurite a maselor 
în avangarda marxist-lenini- 

Istă a clasei muncitoare, proiec
tul noii Constituții consfin
țește rolul Partidului Comunist I Român ea forță politică con
ducătoare a întregii societăți. 
Este o afirmare a meritelor I partidului nostru în lupta pen
tru cucerirea puterii și înfăp
tuirea societății socialiste și I premisa cea mai importantă, 
hotărîtoare a noilor izbînzi pe 
calea desăvîrșirii construcției I socialismului și a creării con
dițiilor trecerii la comunism.

Victoria deplină și definitivă 
Ia socialismului este rodul ac
tivității creatoare a poporului 
nostru, al eforturilor și muncii 

Isale, care au dat viață progra
mului elaborat de partid. Ca 
rezultat al aplicării consecven- 

Ite a politicii de industrializare 
socialistă a țării, de transfor
mare socialistă a agriculturii, 

Ial înfăptuirii cu succes a pla
nurilor de dezvoltare a econo
miei naționale, s-a schimbat 

Idin temelii înfățișarea Româ
niei. Reflectînd adîncile prefa
ceri petrecute în baza econo- 

Imică, proiectul de Constituție 
precizează că economia națio
nală a României este o econo- 

Imie socialistă unitară, înteme
iată pe proprietatea socialistă 
asupra mijloacelor de produc- 

Iție sub cele două forme ale 
sale, proprietatea întregului 
ponor și cea cooperatistă. 

I Proprietatea socialistă asu
pra mijloacelor de producție 
este garanția dezvoltării con- 

Itinue a țarii și a ridicării ne
contenite a bunăstării oameni- . 
lor muncii, baza profundului 

(democratism al orînduirii noa
stre. Proprietatea socialistă de 
stat, proprietate a întregului 

I ponor, forma superioară a pro
prietății socialiste, cuprinde 
principalele mijloace de pro- 

Iductie, este preponderentă, are 
rolul conducător șiJhotărîtor în 
economia națională, constituie 

I temelia trainică a independen
tei și suveranității naționale. 
Totodată, statul nostru ocro- 

I 

i

fundamentala

a României

îndrăgesc de generații. Specificul 
național ne asigură, de altiei. si 
drumul către universalitate. Pe de 
altă parte, cred că în muzica u- 
șoară se pot reflecta nu numai 
sentimentele intime (a căror pre
zentă rămîne, desigur, permanen
tă), ci și aspectele majore ale ac
tualității".

lncepînd de aseară, muzica u- 
șoară românească se află in 
aten/ia tuturor celor de pe litoral. 
Primul concert a! Festivalului de 
muzică ușoară s-a bucurat de o 
mare afluență de public. In inspi
ratul cadru scenografic al Doinei 
Levinta, sugerînd în linii stilizate 
O idilă marină, orchestra Radiote- 
leviziunii, condusă de Sile Dinicu, 
și orchestra Hor ia Moculescu au 
acompaniat pe soliștii care au pre
zentat în primă interpretare cele 
27 de melodii ale festivalului. 
Comperajul Iul Mihal Flotea. rea
lizat prin metoda gazetărească a 
interviurilor cu compozitorii, a 
dat o tentă de originalitate desfă
șurării spectacolului.

Este încă prea devreme pentru 
aprecieri de amănunt privind ca
litatea melodiilor și a textelor. 
Evident este însă faptul că, față 
de anii trecuti, actualul festival 
prezintă o mai mare diversitate 
de teme, de stiluri, de ritmuri, 
personalitatea compozitorilor și 
textierilor afirmîndu-se mai preg
nant. Din această primă audiție 
reiese cu claritate că muzi
ca ușoară de anul acesta se 
ancorează mai strîns în actualita
te, că răspunde mai direct cerin
țelor noi ale auditorilor, că se a- 
propie cu mai multă atenție de 
inepuizabila sursă de inspirație a 
muzicii noastre populare. In acest 
sens, am cerut în pauza concertu
lui părerea compozitorului Temis- 
tocle Popa, care ne-a declarat :

„Motivele muzicii populare 
mâneștl sînt șl 
nostru izvor de 
tem apropia de 
rilor noștri mai 
care ei recunosc 
tre intonațiile populare pe care le

GEORGE MIHÄESCU 
SEBASTIAN COSTIN

limbajul simplu
al faptelorI

wyiuu, VO Oltzlzf cy VUl/lAb vik _

jurul partidului, forță motrice 0 
principală a dezvoltării socie- | 
tății.

Punînd sub puterea și con- | 
trolul oamenilor muncii condi- I 
țiile lor de viață caré i-au do- . 
minat în trecut, socialismul a 0 
dat adevărata libertate celor I 
care prin truda lor produc bu- . 
nurile societății, asigură pro- I 
greșul social. Faptul că masele i 
populare sînt stăpîne pe pu- . 

terea de stat, pe I 
toate bogățiile 9 

țării, pe roade- „ 
le muncii lor și I 
își făuresc în B 
mod conștient, » 
sub conducerea 8 
partidului, pro- I 
pria lor istorie, „ 
exprimă esen- S 
ța democrației | 
noastre socia- 
liste.

Gradul liber- i! 
tății omului. 
este determinat 9 
de măsura în g 
care societatea 
oferă condițiile g 
prielnice pen- g 
tru 
rea 

dividului, pentru 
aptitudinilor , și 
pentru afirmarea 
personalității sale.
noastră s-au creat astfel de, 
condiții. După cum glăsuiește 
proiectul noii Constituții „în li 
Republica Socialistă România, 
întreaga activitate de stat are 
drept scop dezvoltarea orîndu
irii socialiste, creșterea conti
nuă a bunăstării materiale și 
culturale à poporului, asigura
rea libertății și demnității o- 
mului, afirmarea multilaterală 
a personalității umane“.

Corespunzător cu schimbă
rile din baza economică și 
structura socială, au avut loc 
modificări în structura, funcți
ile și sarcinile statului nostru 
care lărgesc rolul său de in
strument principal în Construi
rea socialismului și comunis
mului.

CaraCtéristic ■ Modului de 
exercitare de către statul no
stru a funcțiilor sale, eviden
țiat de multă vreme în viață, 
este.strînsa îmbinare a < 
cerii de stat cu participarea

La lumina reflectoarelor stadio
nului Republicii, Rapid București a 
întîlnit aseară Intr-un meci ami
cal formația braziliană SAO CRIS- 
TOVAO. Scorul 3—2 în favoarea 
oaspeților putea fi mult mai sever 
deși în prima repriză rapidiștil 
conduceau cu 1—0.

In repriza a 11-a, și mai ales în 
ultimele 15—20 minute, fotbaliștii 
bucureștehi au evoluat la un nivel 
cu totul mediocru, așa cum, de alt
fel s-au comportat și în finalul re
centului campionat al categoriei A. 
Au avut oare, ca partener una din 
marile echipe braziliene? Nici 
vorbă. SAO CRISTOVAO este o 
formație modestă care nu benefi
ciază — așa cum declarau 
conducătorii ei — de nume 

dar care știe fotbal și 
joace fotbal. Aceasta au
foarte bine miile de spectatori 
pe stadion

re, 
să 
Ies 
de

chiar 
sono- 
vrea 
înle-

socialiste

pro- 
este 
stat 

la o-

satisface- . 
nevoilor in- I 
dezvoltarea ll 
talentelor, .
largă a E 
în țara L 

I

I
i viața,■ 
condu- I 
ciparea E 

largă a maselor la rezolvarea . 
treburilor țării. Din prevede-1 
rile proiectului de Constituție S 
privind principiile de constitu- ■ 
ire, organizare și funcționare I 
a organelor puterii de stat și « 
ale administrației de stat, re- n 
zultă deosebit de convingător I 
profundul democratism al o- ‘ 
rînduirii noastre, care asigură g 
participarea activă și nemij-1 
locită a maselor la conducerea I 
treburilor statului, la rezolva- j 
rea problemelor obștești.

Drepturile fundamentale1 
largi ale cetățenilor procla- S 
mate de proiectul noii Consti- I 
tuții ca, de pildă, dreptul la' 
muncă, la odihnă, la asigura- I 
rea materială în caz de boală i 
sau incapacitate de muncă,1 
dreptul la învățătură, precum I 
și prevederile referitoare la I 
egalitatea în drepturi a femeii1 
cu bărbatul, dreptul de a alege I 
și de a fi ales, dreptul de aso- 8 
ciere, libertatea conștiinței, a 1 
cuvântului, a presei, întruniri- S 
lor, dreptul de proprietate per- g

■citării lor efec- g 
toți cetățenii. |

Constituții este i 
ii, libertății și I

I 
I 

politicii partidului I 
tat și stau intere- E

I 
ge- | 

totdeau- n 
i cerințe-1 
poporului 

ce a în-

Un spectacol fotbalistic
compromis...

o clipă nici unui dintre rapidiști. 
De aceea, orice comentariu ni se 
pare de prisos.

A spune că tribunele stadionu
lui erau populate pînă la refuz 
înseamnă a spune prea puțin. De 
aceea este pe deplin firească 
trebarea miilor de spectatori : 
ce n-a fost 
pe stadionul 
vîndut mâi 
numărul dă

stadionul Republicii ?

în
de 

programat acest meci 
23 August, de ce s-au 
multe bilete decît 

locuri de care dispu- 
Excesul

organizatorilor de a popula pînă 
la refuz stadionul s-a răsfrint di
rect și asupra bunei desfășurări a 
partidei. Cu multe minute înaintea 
terminării meciului, o bună parte 
a spectatorilor allațl pe pista de 
zgură au intrat pe gazon. Unde se 
aflau atunci oamenii de ordine 
care răspund de asigurarea celor 
mai bune condiții pentru dsfășu- 
rarea unui spectacol sportiv 7

„Spectacolul" de la terminarea 
meciului ne-a oferit o situație de-a 
dreptul penibilă : zgura, gazonul 
stadionului s-a transformat Intr-un 
loc de promenadă pentru mii de 
spectatori nedisciplinati, care nu 
s-au gindit măcar o clipă la banii 
cheltuit! pentru amenajarea și în
treținerea acestei baze sportive. La 
concursurile de atletism, 
antrenorii 
chipament 
jă pentru

Socotim
cheiat orice comentariu. Așteptăm 
răspunsul I.E.B.S. șl mai ales al 
U.C.F.S., răspunzători de organiza
rea manifestațiilor sportive, pen
tru că asemenea situații nu sînt de 
dorit pe stadioanele noastre.

arbitrii, 
pășesc pe stadion în e- 
sportiv tocmai din gri- 

zgură și gazon.
și la acest capitol în-

VASILE RANGA

(Urmare din pag. 1)

tește șl sprijină proprietatea 
cooperativelor agricole de pro
ducție șl a celorlalte organi
zații cooperatiste care are un 
rol deosebit de important în 
dezvoltarea economiei națio-

sonală etc. au pătruns adînc în 
viața societății noastre. Ele 
sînt garantate de stat, sînt a- 
sigurate condițiile materiale 
necesare exercitării 
tive de către 1

Prin întregul său conținut, 
proiectul noii < 
închinat omului, , ,
fericirii sale. Prevederile sale 
corespund în cel mai înalt grad 
intereselor fundamentale ale 
poporului nostru, exprimă în 
modul cel mai fidel faptul că 
în centrul j 
nostru au stat și „—....----
sele poporului pe care le ser
vește cu abnegație. „Tot ce am 
făcut — spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ! 
neral al C.C. al P.C.R. — 
a fost îndreptat întotdeau
na spre rezolvarea < 
lor vitale ale 
nostru, tot ceea 
treprins partidul nostru a 
fost pus în slujba înfloririi pa
triei“, Constituția socialismu
lui victorios stimulează puterea 
de muncă, < 
toare ale poporului, întărește 
hotărîrea sa de a da ' 
gramului măreț elaborat de cel 
de al IX-lea Congres al parti- g 
dului pentru ridicarea conți- g 
nuă a patriei noastre pe cele. 
mai înalte culmi ale progresu- ; 
lui social.

I

I
>Lunuieazci perierea, 
capacitățile crea- ii

viață pro- I 
orat de cel I

■

ro- 
rămin principalul 
Inspirație. Ne pu- 
sufletul ascultăto- 
ales în măsura în 
în lucrările noas-

necesare pe

înțeles nici

Fază din meciul de volei dintre echipele Tabăra studențească 
Izvorul Mureșului și Gheorghieni

Foto t EMIL COJOCARU

încă o dramă a singurătății

STRIGĂTUL“
in nou pe ecranele 
noastre un film de 
Mlchelangelo An- 
tonioni, cel 
controversat 
neast contempo
ran. „Strigătul" da

tează din prima perioadă a 
creației marelui regizor italian. 
E un lilm contemporan cu epo
ca cea mai înfloritoare a neo
realismului, care a adus în pei
sajul cinematografiei mondia
le nu numai o școală, un stil 
ci totodată o atitudine critică 
șl creatoare în interpretarea fe- 
nomonelor sociale contempo
rane ale lumii capitaliste. In 
plin neorealism, Antonioni 
(care mai tîrziu va evolua în 
alte sensuri) nu putea însă fi 
decit neorealist. Existenta do
minantă a neorealismului în 
filmul italian era nu numai un 
exemplu greu de ocolit ci tot
odată un handicap. A nu fi ți
nut cont de învățămintele neo
realismului însemna să te în
funzi în mediocritate. La ora 
aceea, conștienți sau nu, toți 
marii regizori italieni erau neo- 
realiștl. (Mai tîrziu, neorealis
mul va evolua, va lua diferite 
tendințe, se va diversifica, in 
evoluția sa cea mai autentică 
înscriindu-se opere cinemato
grafice care aduc în prim plan 
lupta conștientă, organizată a 
maselor. (Vezi filmul „Cu ma
nile pe oraș" de Francesco 
Roși și altele).

Povestea peregrinărilor mun
citorului Aldo, care este pără
sit de femeia pe care o iubește, 
capătă în filmul lut Antonioni

mai
ci-

proporțiile tabloului actualități
lor tragice ale Italiei contempo
rane. Aldo și fetița sa Rosina 
rătăcesc într-o lume de coșmar. 
Regizorul îi filmează cu regu
laritate învăluiți într-o lumină 
tulbure, mișeîndu-se greoi pe 
un pămînt acoperit cu smîrcuri 
și noroaie. Eroii săi plutesc In- 
tr-un element cețos nedefinit, 
undeva între pămîntul care nu 
le poate oferi hrană și adăpost

lipsite 
îl va 

mai 
reale

cinematografic

și intre cerul întunecat pe care 
zimbetul luminos al soarelui 
nu se arată niciodată. Anto
nioni nu prezintă realitatea 
pauperă a maselor prin con
traste cu luxul claselor supra
puse cum am văzut adeseori în 
filmele neorealiste. El rămîne 
pe un singur diapazon: rea
litatea tristă a mizeriei, lumea 
celor exploatați și nedreptățiți. 
Traiul în orașul care se zărește 
la orizont este un lux nepermis 
pentru Aldo, căci, spune el, a- 
colo viața e scumpă. în filmul 
lui Antonioni, Italia nu mai are 
nimic din placatele publicitare

turistice cu fotografii zîmbi- 
toare. E o lume a cețurilor, in
stabilă și plină de dureri înă
bușite. Destinul eroicul este un 
continuu drum întortocheat, cu 
opriri scurte și triste, 
de satisfacții. Antonioni 
filma de aceea pe Aldo 
mult în mers, drumurile
pe care eroul circulă cu pasul 
sau autostopul suprapunîndu-se 
pe cele ale destinului său tra
gic. Povestea lui Aldo este cea 
a unui om care s-a dăruit cu 
totul dragostei pentru femeia 
iubită. Tragedia sa este că nu 
a știut să mai vadă în jur și 
altceva decît dragostea și cînd 
o va pierde, va fi un om sfîr- 
șit. Pentru Aldo, singura legă
tură cu viața era Irma, femeia 
care l-a părăsit. O dată ruptă 
această legătură, Aldo se pierde.

Dincolo de această neferici
tă poveste de dragoste, Anto
nioni și-a dorit1 o lucidă intro
specție în lumea de aspre con* 
tradicții a Italiei contemporane. 
Și a reușit! Filmul său este un 
adevărat avertisment împotri
va insingurării, a izolării. 
Faptul că în final, locuitorii sa
tului se răscoală împotriva au
torității burgheze, că acestora 
li se alătură muncitorii rafină
riei de zahăr, are o puternică 
semnificație. Antonioni pare a 
sugera spectatorului că Aldo ar 
ii putut găsi în viață resurse 
infinite dacă nu S-ar fi izolat 
de semenii săi în durerea pe 
care a trăit-o.

ATANASIE TOMA

exploatatoare. Era momentul e- 
roic, de Început, al unei etape 
de adinei transformări revolu
ționare, istorice. Au urmat apoi 
anii construcției desfășurate a 
socialismului, planurile cincina
le, electrificarea, transformarea 
socialistă a agriculturii... Ro
mantismul revoluționar al pri
milor ani trebuia să îmbrace 
salopeta albastră a șantierelor ; 
patosul trebuia să învețe disci
plina efortului, rigurozitatea 
matematică a planurilor de 
stat t spiritul de abnegație se 
cerea dublat de competența, pa
siunea, cultura
noile baricade ale construc
ției socialiste.
Însușirii tehnicii noi, al creș
terii productivității și al 
eficienței economice are, indis
cutabil, alte trăsături distinctive 
și, inerent, o altă „garderobă" 
de manifestări exterioare. Și să 
nu uităm că ritmul tehnic, de
terminat de amploarea noii re
voluții tehnico-industriale și-a 
pus și el pecetea — declarat, 
sau nu — asupra ritmului vieții 
și implicit, a modului de viață. 
O schimbare, indiscutabil, in 
bine, solicitind și facilitînd în
țelegerea și înfăptuirea sarcini
lor specifice noii etape.

6) Idilizările, firește, nu folo
sesc la nimic. Fiecare proces 
evolutiv cunoaște pe lingă ma
rile afirmări și dificultăți, îm
potriviri, accidente. Refuzul 
spontan al oricăror absolutizări 
rigide, limitative, se poate tran
sforma în cel mai banal și in
teresant spirit de irondă ; plu
sul de luciditate chemat să 
corecteze excesele romanțioase 
se poate întîlni cu ironia atinsă 
de cinism... Toate acestea nu 
sînt o noutate. „Cazurile" parti
culare, atît de interesante in 
literatură, scot și mai bine în 
evidență, prin contrast, ceea 
ce e definitoriu în viață. Copa
cii — în sensul exact al prover
bului — nu pot limita perspec
tiva reconfortantă a pădurii. Să 
vedem, deci, copacii, să le dis
tingem particularitățile, dar să 
lăudăm pădurea.

7) Directivele celui de al IX- 
lea Congres al partidului oferă 
tineretului un vast cîmp de ac
tivitate și afirmare. E nevoie, 
mai mult ca oricind, de compe
tență, pasiune, spirit de răspun
dere. însușirea științei și tehni
cii — la nivelul învățămîntului 
mediu, profesional și, mai apoi, 
superior — se cere îmbinată cu 
o acțiune continuă de speciali
zare, perfecționare, de reînnoire 
și reînsușire mereu superioară a 
calificării. Ceea ce din nou e 
legat organic, indisolubil de e- 
ducarea permanentă a tineretu
lui în spiritul activ al muncii, 
al înțelegerii, prețuirii și parti
cipării la eforturile întregului 
popor, pentru înflorirea patriei 
noastre socialiste.

Romantismul

URMĂRI DIN PAQ. 1
„MiracoM din laborator"

secției învățămînt a raionului Craiova ; reiese că în timp ce 
școlile din fostul raion Segarcea așteaptă produsele coman
date, secția învățămînt a raionului Craiova se plînge că nu 
are nevoie de aceste produse.

O „masă rotundă" din mers: 
.Materialul demonstrativ și cerinfele 

învăiămîntului modern"
Timișoara, Craiova, Pitești... Discutăm cu profesori, ins

pectori, metodiști, activiști ai U.T.C. Subiectul: „Dispun șco
lile de material demonstrativ care să corespundă cerințelor 
învățămîntului modern?“.

• Prof. PETRE RADU — vicepreședinte al Sfatului popu
lar regional Banat:

— In cele mai multe școli ale regiunii Banat profesorii au 
posibilitatea să folosească în bune condiții metoda de
monstrațiilor audio-vizuale. Este un pas înainte. Dar...

Se cer făcuți mai mulți pași înainte ; îndeosebi pe linia in
troducerii filmului în școală. Se pot face documentare geo
grafice, geologice, istoricș, elevii ar putea urmări pe ecran, 
și înțelege mai bine, fenomene din natură, aspecte din acti
vitatea unor oameni de știință etc.

• Prof. ILIE MIRZAN — inspector în cadrul secției învă- 
țămînt a raionului Craiova :

— Se remarcă în ultimii ani o grijă deosebită pentru cali
tatea materialelor didactice. Uneori însă planșele de botanică 
sau cele pentru lecțiile de agricultură nu întrunesc cerințele 
programei analitice.

(N.R. La Ministerul învățămîntului, tov. ing. Martin Ca- 
iangiu, șeful serviciului aprovizionare cu material didactic, 
căruia i-am adus la cunoștință relatarea de mal sus — ne-a 
spus:

— Aceste planșe sînt realizate de către Editura agro-sil- 
vică ; la editarea lor se ține seamă de cerințele cursurilor 
agro-zootehnice — cărora le sînt repartizate aceleași planșe.

Considerăm necesar ca Direcția dotării și aprovizionării 
din Ministerul Învățămîntului și Editura agro-silvică să a- 
jungă la o înțelegere contractuală prin care să se hotărască 
editarea de planșe didactice în conformitate cu cerințele pre
dării în școli a botanicii și agriculturii).

® Prof. ȘTEFAN PARTENIE — activist la Comitetul re
gional al U.T.C. Argeș :

— în școli sosesc numeroase aparate moderne — de fizică, 
de chimie. De multe ori însă, nu sînt însoțite de instrucțiuni 
de funcționare și... stau nefolosite.

(N.R. La Direcția dotării și aprovizionării din Ministerul 
învățămîntului aflăm că asemenea instrucțiuni au fost edi
tate în cinci volume, sub titlul: „Folosirea și păstrarea ma
terialului didactic“. E vorba de un adevărat tratat, l-am vă
zut și noi, care cuprinde indicații prețioase privind păstrarea 
și funcționarea materialului didactic precum și descrierea 
modului de efectuare a experiențelor. „Necazul e — ni se 
spune — că secțiile raionale de învățămînt nu le cumpără“. 
Sîntem de părere că dacă nu fiecare profesor, cel puțin fie
care școală ar trebui să posede asemenea instrucțiuni).

• Prof. ȘERBAN PREDA — directorul Școlii medii nr. 2 
din Pitești:

— în condițiile învățămîntului modern, laboratorul e tot 
mai des utilizat. în schemele școlilor medii au apărut posturi 
de laboranți. Nu există însă, deocamdată, nici o formă de 
școlarizare, de pregătire temeinică a acestor laboranți. Mi
nisterul învățămîntului va trebui să studieze acest aspect.

Noutăți „1966"

De curînd a apărut catalogul de material didactic. Sînt cu
prinse aici titlurile de materiale didactice ce vor putea fi 
achiziționate de școli în anul 1966. Considerăm binevenită 
însoțirea acestui catalog de instrucțiuni ale Ministerului În
vățămîntului privind încheierea contractelor de materiale 
didactice. Reproducem articolul 16 din aceste instrucțiuni: 
„Stabilirea necesarului și difuzarea materialelor didactice 
primite, trebuie să se facă cu consultarea personalului di
dactic de specialitate, care va determina ordinea de urgență 
la alegerea și stabilirea sortimentelor după importanța în 
procesul de învățămînt, după gradul de înzestrare a școlilor 
și după prevederile programelor școlare“. Interpretînd acest 
articol, credem că secțiile de învățămînt regionale și raio
nale, vor trebui să organizeze o largă consultare a profeso
rilor de specialitate, renunțîndu-se la procedeul, întîlnit în 
unele cazuri, de a lăsa sarcina întocmirii necesarului de ma
teriale didactice pe seama funcționarilor de la contabili
tate.

În încheiere, propunem să se organizeze, la nivelul raioa
nelor, redistribuirea materialului didactic existent, deoarece 
în unele școli acesta prisosește în timp ce în altele este in
suficient.

A

In coloana 

competenței
tdt mai accentuate pe care le-au 
adus tehnica și știința contempo
rană în profilul profesiunilor, dă 
o acuitate și mai marcată, și mai 
decisivă preocupării pe care am 
schițat-o aici și a cărei abordare 
ar necesita, desigur, încă multe 
alte precizări și cuprinderi, din 
variate unghiuri de vedere. Mo
dul de a fi receptate aceste ce
rințe de către tineri, responsabi
litatea lor față de munca îmbră
țișată, generează profilului vîrstei 
respective trăsături riguroase și, 
în același timp, viguroase.

Doar în treacăt, aș vrea să sem
nalez primejdia unei anumite 
schematizări. Se polarizează ade
sea exemplele fie pe cazurile unor 
tineri „perfecți", modele de vir
tute, și pe de altă parte, pe ace
lea ale unor elemente „total" ne
gative. Judecăți care au a se rosti 
asupra unei întregi generații nu 
sînt valabile decît atunci cînd se 
străduiesc s-o îmbrățișeze integral 
în complexitatea ei și aceasta nu 
pentru a face medii statistice, ci 
pentru a trage concluzii cit mai 
apropiate de adevăr, de realitate. 
Ar fi o greșeală de neiertat să 
credem că, deși fac parte din a- 
ceeași familie de cuvinte, medie 
ar însemna și mediocritate. Evi
dent, preocupările, aspirațiile, 
știința cu care își înfăptuiesc ceea 
ce își propun, îndreptățesc afir
mația că tinerii noștri, pasionați 
de nou și doritori de perfecțiune, 
de desăvîrșire se încolonează cu 
maturitate în rîndul constructori
lor competenți și perseverenți.

Ritmul se află 
în mîinî sigure

Oprea Fopa său Ion Dufan 
execută astăzi unele repere din

tre cele mai complicate se dato- 
reso tot aplicării acestei iniția
tive. Și nu întîmplător comisiile 
de calitate aduc permanent mo
dificări și îmbunătățiri tehnolo
giilor de fabricație. Inițiativa reia 
și explică acest proces, cu toate 
detaliile lui, pînă ce este înțe
les de fiecare om. Decalajul de 
30-35 de zile pe care îl menține 
constant de la 0 vreme turnato
ria în livrarea pieselor către 
celelalte secții are și el rădăcini 
puternice în această inițiativă.

Secția montaj este un adevărat 
„cîntar“ al ritmicității și calității 
producției. Acest cîntar înregis
trează orice defect „scăpat“ pie
selor de la turnare și prelucra
re. Calitatea pieselor și suban- 
samblelor pentru montaj preo
cupă ambele conduceri ale celor 
două secții. Preocupă în aceeași 
măsură șl organizația U.T.C.

Ștefan Căpăfînă, secretarul 
organizației U.T.C. strungărie, a 
luat cîțiva tineri șl au mers îm
preună la adunarea generală de 
la montaj. înainte de adunare, 
gazdele l-au invitat pe oaspeți 
In hala de montaj pentru a le 
arăta ce greutăți intîmpină mon- 
torii din cauza pieselor venite 
cu defecte de la prelucrări. Pă
rerile din adunare ale tinerilor 
de la montaj — însoțite și de 
alte observații șl sugestii — au 
ajuns în aceeași zi ta destinație. 
Ele au fost aduse la cunoștința 
tinerilor din secția prelucrări 
mecanice și analizate într-o, a- 
dunare generală. In rolul de 
oaspeți se aflau, de data aceasta, 
tinerii din turnătorie. Observa
țiile tinerilor de la montaj au 
primit un răspuns comun: „vom 
livra montajului piese turnate 
și prelucrate de cea mai bună 
calitate",

Încheiem aici completările 
noastre la articolul tovarășei Mo- 
durescu. Ritmul de lucru de care 
„uzina are nevoie“ se află în 
mîini sigure. întrecerea socialistă 
a scos la iveală acele inițiative 
care să-l mențină și să-l predea, 
ca pe o ștafetă, cu succese mari 
de la o lună la alta.



Ancheta noastră 

despre :

PRODUCȚIA DE GRÌU
EDIȚIA 1366

• Din cultura de grîu 

Care sînt acestea ?

a anului 1965 ați desprins învățăminte cu valoare de generalizare ?

• Ce considerați esențial în pregătirile actuale pentru recolta viitoare ?,

• Ce pot tace, concret, organizațiile U. T. C. ?

Controversă

pe tema adincimii

arăturilor?
La întrebarea „cînd trebuie făcute 

arăturile de vară ?“ răspunsul tuturor 
interlocutorilor noștri a fost invaria
bil : imediat după eliberarea terenului 
de planta care l-a ocupat, subliniindu- 
se importanța deosebită a evacuării 
cu maximă urgență a paielor sau vre
jilor. Dificultatea executării acestei lu
crări, remarca tovarășul ION PETEU, 
președintele cooperativei agricole din 
Murfatlar, constă în faptul că ea se 
desfășoară într-o perioadă de timp ex
trem de aglomerată, cînd toate forțele 
și mijloacele sînt mobilizate la recol
tat. Este adevărat că pierderile rezul
tate prin încetinirea recoltatului se pot 
constata concret, în lan, întrucît boa
bele scuturate se văd, dar asta ny în
seamnă că pierderile provenite prin 
întîrzierea arăturilor, dacă nu se arată 
imediat, trebuie neglijate. Ne-am orga
nizat, deci, din timp munca pentru ca 
să evităm aceste întîrzieri.

în acest sens precizarea tovarășului 
PETRE TOMOROGA, directorul Sta
țiunii experimentale agricole Dobro
gea, este edificatoare: „prin arăturile 
efectuate cît mai devreme se realizea
ză o mai bună aerisire a solului și, im
plicit, o activitate microbiologică in
tensă, acumulîndu-se importante can
tități de elemente fertilizante, în spe
cial fosfor și azot. Arăturile timpurii 
îmbogățesc solul cu cel puțin 80—IOC 
kg de azot la hectar, înmagazinînd tot
odată o cantitate de umiditate echiva
lentă cu 835—910 m c de apă la hectar, 
care, păstrată prin lucrări corespunză
toare poate asigura germinarea și lăs- 
tărirea griului, fără alte precipitații 
atmosferice. De aceea se impune ca 
printr-o bună organizare a muncii să 
se găsească resursele pentru urgenta
rea strîngerii paielor, pentru ca plu
gurilor să li se deschidă un front larg 
de lucru. Se înțelege că urgența arătu
rilor nu trebuie să afecteze calitatea 
lor. Uniformitatea, adîncimea constan
tă, mărunțirea bulgărilor, evitarea gre
șurilor sînt caracteristicile care defi
nesc o arătură bună“.

Care este adîncimea optimă a ară
turilor de vară ? Tovarășul FLOREA 
GRECU, președintele cooperativei agri
cole din comuna Lanurile, prezentînd 
„dinamica“ producției de grîu în ulti
mii patru ani (în 1962 s-au obținut 
1 900 kg la hectar, în 1963 — 2 085, în 
1964 — 2 300, iar în 1965 — 3 712), pre
ciza :

—■ Firește, creșterea se explică prin- 
tr-un complex de factori, dar pentru 
că ne aflăm la capitolul arăturilor, 
menționez că acestea au fost executate 
patru ani, consecutiv, la 30 cm; acum 
însă am hotărît să arăm mai în față, 
la 20—25 cm.

Această măsură se bazează pe con
siderente agrotehnice studiate minu
țios de specialiștii dobrogeni. Unul 
dintre aceștia, tovarășul EMIL CUBLE- 
ȘAN, vicepreședinte al Consiliului agri
col regional, ne declara: „Adîncimea 
arăturilor de vara se diferențiază de 
la o unitate la alta, chiar de la o par
celă la alta. Pe terenurile unde mi
riștea a rămas mică și fără buruieni 
se recomandă arătura de 20—22 cm. 
Acolo unde procentul de îmburuienare 
este relativ ridicat, arătura trebuie să 
aibă 25 cm, întrucît solurile dobrogene 
au fost bine lucrate în anii anteriori; 
arăturile pînă la 28—30 cm nu reali
zează sporuri de producție evidente“.

Și totuși, tovarășul TUDOR BOL
BOAȘĂ, președintele cooperativei agri
cole din Straja, ne relata că pe solurile 
arate la 23—25 cm a obținut cu cîteva 
sute de kilograme de grîu în minus, 
față de cele arate la 28—30 cm.

S-a constatat însă că nu adîncimea 
arăturii a fost factorul care a deter
minat producția scăzută la care se re
ferea tov. Bolboașă. Cooperativa din 
Straja a obținut cea mai mică produc
ție medie de grîu pe regiune: 2 680 kg 
la hectar. Nu e puțin, dar cooperati
vele din jur au realizat peste 3 000 kg 
la hectar: Bărăganul 3100, Topraisar 
3174, Lanurile 3 712. Cauza principala 
*îte însămînțarea griului mai tîrziu, în 

porumbiște, deci în arătură proaspătă, 
neașezată, astfel încît grîul n-a mai 
avut posibilitatea să se dezvolte bine 
pînă la venirea iernii.

44/ neglijați

„elasticitatea“1

agrotehnicii

Planta premergătoare a influențat și 
continuă să influențeze într-o însem
nată măsură producția de grîu.

L-am întrebat pe tovarășul inginer 
ONISIM CUCIUREANU de la coopera
tiva agricolă din Comana: „Care este 
planta premergătoare pe care, bazîn- 
du-vă pe experiența dumneavoastră 
practică, o considerați cea mai bună 
pentru cultura griului?“.

— Grîul.

— Așa dar, grîu după grîu. Cît 
timp ?

— 3—4 ani. Din practica noastră am 
constatat că, ținînd seama de epoca 
optimă în care trebuie însămînțat 
grîul și de perioada în care se recol
tează porumbul, este mult mai științi
fic și mai economic ca grîul să urme
ze după el însuși. Firește, în condițiile 
executării unor lucrări de calitate, fer
tilizării corespunzătoare a solului și în
treținerii normale a stării fitosanitare.

Pentru elucidarea problemei, să dăm 
din nou cuvîntul tovarășului inginer 
PETRE TOMOROGA. „Condiții proprii 
regiunii noastre impun însămînțarea în 
fiecare an a unor suprafețe cuprinse 
între 40—80 la sută cu grîu după grîu. 
Cercetările științifice și practica uni
tăților agricole fruntașe au demons
trat avantajul acestei premergătoare, 
care eliberează terenul timpuriu, fă- 
cînd astfel posibilă erecutarea în timp 
optim a arăturilor de vară ; semănatul 
griului se face, deci, într-o arătură 
așezată, în care s-au acumulat ele
mente nutritive și mari cantități de 
apă“.

— Există și inconveniente ?
— Da. Anul acesta s-a observat pe 

anumite suprafețe, acolo unde nu s-au 
luat măsuri de igienă culturală și de 
aplicare uniformă a îngrășămintelor, 
apariția unui complex de agenți pato
geni care au provocat „îngenunchie- 
rea“ griului.

— Se cunosc măsurile de comba
tere ?

— Le studiem. Arderea miriștilor 
infectate este o metodă care se reco
mandă. în orice caz, pe aceste supra
fețe, grîul nu trebuie să mai revină în 
cultură decît după 2—3 ani.

- MK 
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Pămintule darnic, 

dacă ii dai
Să pornim de la o relatare a tovară

șului ION PETEU. La cooperativa agri
colă Murfatlar toată suprafața culti
vată cu grîu a fost fertilizată. Produc
ția medie obținută este de 3 500 kg la 
hectar. Fără a minimaliza ceilalți fac
tori care duc la realizarea unor pro
ducții mari, țin să insist asupra impor
tanței aplicării îngrășămintelor chi
mice și organice. în urmă cu cîțiva 
ani, cînd am introdus în sol cantități 
reduse de superfosfat, producția a fost 
mai mică. în 1964 am fertilizat tere
nul în mod diferențiat, ținînd seama 
de tipul de sol, de plantele premergă
toare. Pe cele 450 hectare destinate 
culturii griului am administrat cîte 
250 kg superfosfat la hectar. Dar pe o 
suprafață mai mică am dat și azotat 
de amoniu ; pe această solă producția 
a fost de 5 200 kg la hectar. Pe o solă 
unde planta premergătoare fusese 
floarea-soarelui (care este cunoscută 
ca plantă ce sărăcește solul) grîul a 
ieșit din iarnă slăbit; îngrășarea su
plimentară a acestei sole, în timpul 
vegetației, cu 100 kg azotat de amoniu 
la hectar a făcut ca plantele să se re
dreseze, realizîndu-se aici o producție 
de peste 3 000 kg.

— Pledînd pentru îngrășămintele 
chimice, neglijați importanța celor or
ganice ?

— Dimpotrivă! Administrăm cîte 
15—20 tone la hectar. Despre transpor
tul gunoiului de grajd la platforme și 
împrăștierea lui pe teren vă poate 
vorbi foarte bine tovarășul Gheorghe 
Traian, secretarul organizației U.T.C. 
din cooperativa noastră agricolă. Este 
o acțiune care, la cererea uteciștilor, 
le-a fost încredințată lor.

Pentru folosirea judicioasă a îngră
șămintelor chimice au pledat și ălți 
tovarăși.

Argumentele tovarășului NICOLAE 
HUDIȚEANU, președintele cooperativei 
agricole Comana au fost, ca și în cazul 
relatat mai sus, foarte convingătoare. 
Alocînd fonduri corespunzătoare pen
tru cumpărarea de îngrășăminte chi
mice, într-un fel, depui acești bani pe 
un C.E.C. cu dobînzi foarte mari. Spo
rurile de producție obținute pe această 
cale aduc beneficii considerabile. Deci, 
nici un dram să nu se piardă din ace
ste valoroase produse ale industriei 
chimice.

VLĂDOIU CONSTANTIN — preșe
dintele cooperativei agricole Siminoc: 
„Există unele soiuri de grîu care folo
sesc mai bine îngrășămintele decît al
tele“.

La ancheta noastră au răspuns:
ION PETEU — președintele cooperativei agricole Muriatlar: 

„Arătura este lucrarea de bază: deci, atenție Ia timpul de efec
tuare a ei și la calitate".

GHEORGHE TRAIAN — secretarul organizației U.T.C. din Coo
perativa agricolă Murfatlar : „Fertilizarea solului — o acțiune în
credințată organizației noastre i am dus-o Ia îndeplinire anul tre
cut, o continuăm acum...“.

TUDOR BOLBOAȘĂ — președintele cooperativei agricole 
Straja : „Vecinii noștri au obținut cu 500 kg mai mult grîu la hec
tar decît noi ; ne pregătim să-i întrecem".

NAE CONSTANTIN — secretarul organizației U.T.C. din coope
rativa agricolă Straja : „Preocuparea noastră centrală — fiecare 
tînăr să fie prezent acolo unde cerințele sînt mai mari, mai ur
gente".

FLOREA GRECU — președintele cooperativei agricole Lanurile : 
„In ultimii patru ani Ia producția de grîu am înregistrat valori 
ascendente. Avem o experiență bună. O folosim“.

NICOLAE HUDIȚEANU — președintele cooperativei agricole 
Comana: „O investiție deosebit de rentabilă — îngrășămintele 
chimice; de aici, o obligație a noastră, a tuturor : nici un dram 
irosit“.

ONISIM CUCIUREANU — inginer agronom la cooperativa 
agricolă Topraisar : „Un imperativ — aplicarea recomandărilor 
agrotehnicii, potrivit condițiilor specifice din fiecare unitate“.

CONSTANTIN VLADOIU — președintele cooperativei agricole 
Siminoc : „Am realizat o producție medie de 3 702 kg grîu la hec
tar ; pregătim una mai bogată“.

Au mai intervenit cu precizări foarte Utile tovarășii : ing. 
PETRE TOMOROGA directorul Stațiunii experimentale agricole 
Dobrogea, ing. EMIL CUBLEȘAN — vicepreședinte al consiliului 
agricol regional, ing. OCT AVI AN LAMBRU — directorul Trustului 
Gostat Constanța.

în 1965, alături de condițiile naturale favorabile din acest an, aplicarea re
comandărilor agrotehnicii a dus la obți nerea unor producții de grîu care au 
răsplătit cu dărnicie munca oamenilor. Pretutindeni în Dobrogea, pe solurile 
care și-au pierdut de mult reputația de a fi sărăcăcioase, grîul a dat pro
ducții bune. „Miracolul“ dobrogean s-a produs, încă o dată, în strictă confor
mitate cu prevederile programului de dezvoltare a agriculturii în această 
regiune.

Recolta anului 1965 se află în hambare. Ediția următoare este în pregă
tire. In cooperativele agricole se trag concluziile dintr-o activitate recent în
cheiată, în vederea reluării ei, la un nivel superior.

— Numiți-le.
— Am în vedere Bezostaia, față de 

Triumph.
întrucît gospodăriile agricole de stat 

au o bogată experiență în utilizarea 
îngrășămintelor chimice, am solicitat 
tovarășului ing. OCTAVIAN LAMBRU, 
directorul Trustului Gostat Constanța, 
unele considerații pe această temă.

— Grîul de toamnă este cultura care, 
în condițiile noastre, justifică prin cele 
mai mari sporuri de producție folosi
rea îngrășămintelor chimice sau orga
nice. Fertilizarea corespunzătoare a te
renului, cu doze moderate de îngrășă
minte, încorporate în epoca optimă, 
duce la sporuri de 15—20 kg grîu pen
tru fiecare kilogram de îngrășămînt 
substanță activă. îngrășămîntul de ba
ză pentru solurile dobrogene la cultura 
griului este superfosfatul, care, aplicat 
sub arătura de vară, chiar fără adaus 
de îngrășăminte azotoase, poate duce 
la sporirea considerabilă a producției.

îngrășămintele azotoase completează 
și amplifică influența celor fosfatice, 
îndeosebi pe terenurile eliberate mai 
tîrziu, pe terenurile cu mari cantități 
de resturi vegetale. Ele au un rol sti
mulator mai ales primăvara, în cazul 
unor ierni aspre, din care culturile au 
ieșit slăbite.

— în ce doze este bine să se admi
nistreze îngrășămintele amintite ?

— Dozele sînt diferențiate în funcție 
de soiul cultivat, planta premergătoa
re, fertilitatea solei, lucrările culturale, 
între 200 și 300 kg la hectar superfos
fat și 100—150 kg la hectar azotat de 
amoniu.

— Din practica multor cooperative 
agricole reiese că îngrășămintele se 
încorporează o dată cu arăturile; ce se 
întîmplă însă dacă unele cooperative 
nu dispun de îngrășămintele necesare 
în perioada cînd se execută arăturile ?

— încorporarea îngrășămintelor se 
poate face ulterior, pînă la însămînța- 
re, cu ajutorul grapei cu discuri.

Care soi

a „promovat“ 

cele mai multe 

examene ?
Revenim la experiențele făcute la 

cooperativa agricolă Comana. Două so

iuri de grîu, Triumph și Bezostaia, puse 
în condiții similare, dau producții di
ferite — Triumph produce mai puțin cu 
500 kg la hectar.

Este deci, Bezostaia soiul cel mai 
potrivit pentru climatul și solul dobro
gean ? Ce soi veți alege pentru însă- 
mînțările din această toamnă ?

ONISIM CUCIUREANU —Comana: 
„Anul trecut am cultivat 30 la sută Be
zostaia, restul Triumph; acum vom in
versa raportul“.

— De ce nu semănați numai Bezos
taia ?

— Pentru că după porumbiște, 
Triumph se comportă mai bine.

TUDOR BOLBOAȘĂ — Straja: „Ve
cinii noștri au obținut cu 500 kg de grîu 
la hectar mai mult decît noi, între al
tele și pentru că ei au semănat o su
prafață mai mare cu Bezostaia“.

— Concluzia ?
— Vom reduce aria soiului Triumph.
ION PETEU — Murfatlar: „Reparti

zăm suprafețe egale celor două soiuri, 
în eventualitatea unui an fără ploi, Tri
umph, care este rezistent la secetă, o 
să ne prindă bine“.

Interlocutorii noștri au subliniat, de 
asemenea, necesitatea asigurării, pe 
lîngă ceilalți factori amintiți, a unui 
bun pat germinativ.

Cooperativele agricole Siminoc, Mur
fatlar, Straja, Topraisar, Lanurile 
și-au propus să termine arăturile de 
vară în jurul datei de 15 august. Me
toda graficelor de urmărire zilnică a 
efectuării arăturilor își demonstrează 
eficacitatea prin ritmul cu care se 
desfășoară această lucrare în unitățile 
citate. La cooperativa agricolă Lanu
rile, din 600 hectare planificate, fuse
seră arate 200 pînă la 5 august; la 6 
august, la Murfatlar fuseseră arate 120 
hectare din 425 ; la 4 august, la Straja, 
erau arate 190 din 433.

Ne aflăm, deci, în preajma termină
rii acestei lucrări. Ce măsuri se vor 
lua pentru pregătirea patului germi
nativ ?

„Odată efectuate, ne răspunde tova
rășul ing. ONISIM CUCIUREANU de la 
Comana, arăturile trebuie întreținute 
permanent. Vom face lucrări cu agre- 
gate de grape, sau, dacă va fi cazul, 
adică după ploi, vom executa lucrări 
cu .cultivatorul pentru distrugerea bu
ruienilor și spargerea crustei. Cu cîte
va zile înainte de semănat, vom discui 
la adîncimea la care se introduce să- 
mînța.

Aceste lucrări asigură formarea pa
tului germinativ — bine așezat, afinat 
și cu suficientă umiditate pentru des
fășurarea în condiții normale a germi
nării, răsăririi și dezvoltării plantelor 
în primele faze de vegetație“.

Organizațiile UJ.C.- 

semnatare pe certificatul 

recoltei viitoare

în cooperativele agricole din regiu
nea Dobrogea, ca și în restul țării, lu
crările cerute de cultura griului sînt 
mecanizate aproape în totalitate. A- 
vînd o puternică bază materială, un 
bogat parc de mașini și tractoare, 
S.M.T. asigură efectuarea cu aceste 
mijloace a aratului, întreținerii ogoa
relor, semănatului, recoltatului etc. Ră- 
mîn însă mai multe lucrări care nece
sită participarea directă a țăranilor co
operatori și, de Cele mai multe ori, mai 
ales în perioadele de vîrf de muncă, 
necesită participarea în principal a ti
nerilor. Cum răspund organizațiile 
U.T.C. acestei chemări imperioase ?

— Știm prea bine că disciplina de 
bază la școala educației socialiste este 
munca — ne-a spus tovarășul GHEOR
GHE TRAIAN. secretarul organizației 
U.T.C. de la cooperativa agricolă Mur- 

fatlar. Faptul acesta este reflectat în 
planurile noastre de muncă, în acțiuni
le pe care le inițiem. Iată un singur 
exemplu. Anul trecut la noi s-a acordat 
o deosebită atenție fertilizării solului. 
(Efectul direct — 3 500 kg de grîu la 
hectar în 1965). Ne-am angajat să în
făptuim noi această acțiune. Am stabi
lit cum și cînd anume, ce are de făcut 
fiecare tînăr, am explicat tuturor im
portanța ei și am pornit la treabă. Am 
organizat convoaie de atelaje și, în 
timpul prevăzut, am transportat și clă
dit în platforme pe cîmp întreaga can
titate de gunoi de grajd existentă la 
ferme. în plus, cînd atelajele nu erau 
solicitate la alte munci, de obicei du
minica, am colectat din curțile oameni
lor alte 300 de tone de îngrășăminte 
naturale. Cînd au început arăturile, am 
împrăștiat pe solele stabilite de tovară
șul inginer aceste îngrășăminte. Toți 
tinerii chemați la această acțiune au 
fost prezenți. Acum, cînd se pregătește 
recolta anului viitor, continuăm acți
unea.

— Și noi, ca și cei din Murfatlar, 
ne-am angajat să transportăm și să îm- 
prăștiem pe cîmp întreaga cantitate de 
îngrășăminte organice — ne-a relatat 
tovarășul CONSTANTIN ADAM, secre-

■ k............  ...........................................  

Răspunsurile primite la ancheta noastră oglindesc preocu
parea deosebită care există în unitățile agricole din regiunea 

Dobrogea pentru asigurarea unor producții bune ți în anul 

viitor. Există aici o experiența interesantă care poate ți este bine 

să fie extinsă în cooperativele agricole din celelalte regiuni 

ale țârii.

Organizațiile U.T.C. au inițiat, de asemenea, o serie de 

acțiuni. Preluarea ți adaptarea lor la condițiile specifice din 

fiecare unitate agricolă din țară va asigura o contribuție spo

rită a tinerilor țărani cooperatori la desfășurarea lucrărilor din 

vara ți toamna acestui an, la obținerea unor recolte sporite 

în 1966.

Pagină realizată de ION MARINA ți GEORGE MIHAESCU

tarul organizației U.T.C. de la coopera
tivă agricolă Topraisar. La acest capi
tol, planul cooperativei agricole pe fi
nul în curs prevede cantitatea de 
4 000 de tone. Angajamentul nostru! 
4 000 de tone. Realizat pînă acum: 3 600 
de tone. Paralel cu aceasta, deoarece 
în unitatea noastră se simțea nevoia să 
urgentăm evacuarea paielor de pe mi
riște, am antrenat un mare număr de 
tineri care au făcut parte din echipele 
speciale de țărani cooperatori reparti
zate la lucrarea amintită. Am contribuit 
astfel operativ la asigurarea unui front 
larg de lucru pentru mecanizatorii care 
începuseră arăturile. în perspectiva a- 
propiată, unul din obiectivele deosebit 
de importante care stau în fața unității 
noastre și la înfăptuirea căruia vom 
antrena toți tinerii țărani cooperatori 
este culesul porumbului, tăiatul și 

transportul cocenilor. Urgența pe care 
o impune această lucrare este explica
tă prin faptul că vom însămînța grîu și 
în porumbiște și arătura trebuie făcută 
din vreme, ca să aibă timp să se așeze.

Tovarășul NAE CONSTANTIN, se
cretarul organizației U.T.C. de la coo
perativa agricolă Straja, și-a început 
cuvîntul printr-0 autocritică:

— Vecinii noștri au obținut o produc
ție de grîu cu 500 kg la hectar mai 
mare ca noi. Puteam să realizăm cel 
puțin cît ei. Firește, n-a depins numai 
de noi, dar nici organizația noastră n-a 
acționat cu promptitudine atunci cînd 
a fost nevoie de mai multe brațe de 
muncă la lucrările pregătitoare: trata
rea seminței, tăiatul și transportul o- 
perativ al cocenilor pentru ca mecani
zatorii să poată efectua arăturile în 
timpul optim.

Făptui că am înțeles bine ce avem 
de făcut este ilustrat și prin măsurile 
pe care le-am luat acum. în momentul 
cînd consiliul de conducere al coopera
tivei ne va cere, vom recomanda ime
diat tineri care să lucreze la tratarea 
seminței, pe semănători, lă transport. 
Toți știu ce au de făcut. Sîntem pregă
tiți oricînd să răspundem „prezent“.



ale patrioților

a înapoiat mandatul

R. D. G
Palatul, parlamentul și clădirile 
publice sînt păzite de unități ale 
poliției.

FRANȚA. Aspect de Ia spec
tacolul prezentat de Teatrul 
satiric muzical „Constantin 
Tănase“ din București, pe 
scena Teatrului „Olympia“ 

din Paris

Forțele patriotice sud-vietna- 
meze au atacat din nou luni 
după-amiază și în cursul nopții 
baza specială americană de la 
Duo Co, punct strategic impor
tant în regiunea platourilor cen- 
trale.

Potrivit unui purtător de cu- 
vînt al forțelor armate america
ne dizlocate în Vietnam, în 
timpul luptelor au fost înregis
trate pierderi grele de ambele 
părți. Practic scrie coresponden
tul de la Saigon al agenției As- 
sociated Press, baza de la Duc 
Co, situată pe șoseaua nr. 19 
care leagă orașul Pleiku de fron
tiera cambodgiană, este ase
diată de forțele patrioti
ce de peste două luni. Cei peste 
1000 de parașutiști sud-vietna- 
mezi, care au fost debarcați cu 
elicopterele în regiunea Duc Co 
cu zece zile în urmă, nu au 
reușit să străpungă încercuirea 
forțelor patriotice pentru a ușu
ra situația trupelor asediate. în 
cursul operațiunilor din această 
regiune a fost doborît un avion 
american supersonic de tip 
„F-100“. încercările elicoptere
lor americane de a salva pilotul
avionului care a sărit cu para
șuta au eșuat, întrucît patrioțil 
sud-vietnamezi au deschis un 
puternic foc de mortiere.

Tot în cursul zilei de luni, for
țele patriotice au atacat cu arme 
automate un avanpost guverna
mental situat la șase mile est de 
capitala sud-vietnameză.

Marți dimineața, relatează co
respondentul agenției A.P., for
țele patriotice au supus unui pu
ternic tir de mortiere pozițiile 
ocupate de tancurile infanteriș
tilor marini americani la sud de 
baza de la Da Nang.

c

Declarația 

guvernului

Georg Stibi, locțiitor al 
nistrului afacerilor externe 
R. D. Germane, a prezentat 
președinților Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare, ale 
cărei lucrări au fost reluate la 
Geneva, o declarație care expri
mă din nou hotărîrea guvernu
lui R. D. Germane de a sprijini 
eforturile pentru dezarmare și 
destindere. în declarație, trans
mite A.D.N. —■ sînt reafirmate 
propunerile făcute de guvernul 
R. D. Germane guvernului R. F. 
Germane, ca cele două state ger
mane să renunțe la producția, 
procurarea și folosirea armei 
nucleare, precum și la dreptul 
de a dispune sub orice formă de 
arma nucleară.

în ședința de marți a Comi
tetului pentru dezarmare, repre
zentantul U.R.S.S., Țarapkin, a 
propus ca declarația guvernului 
R. D. Germane să fie difuzată 
ca document oficial al Comite
tului.

Marți la prînz, Stephanopoulos, fost vicepreședinte 
în guvernul Papandreu, a fost primit în audiență de 
regele Constantin căruia i-a înapoiat mandatul în
credințat acum trei zile pentru a încerca formarea 
unui nou guvern din membri ai partidului Uniunea 
de centru. EI l-a informat pe rege asupra hotărîrii 
adoptate de majoritatea grupului parlamentar al 
Uniunii de centru de a nu sprijini o altă soluție decît 
formarea unui guvern sub conducerea lui Papandreu 
sau alegeri în termenul constituțional de 45 de zile.

Cotidienele ateniene de toate 
tendințele publică numeroase 
știri și comentarii asupra activi
tății diferitelor cercuri politice 
pentru formarea noii echipe mi
nisteriale.

Ziarul „Ta Nea“ subliniază că 
„palatul se orientează spre for
marea unui guvern din rîndurile 
deputaților partidelor de dreapta 
E.R.E. și progresist și din Uniu
nea de centru, excluzînd partici
parea partidului E.D.A.“. „Ate- 
naiki“ relevă la rîndul său că 
scopul principal al unui astfel de 
guvern ar fi amînarea cît mai 
mult posibil a alegerilor.

în țară situația se menține în
cordată. Armata se află în con
tinuă stare de alarmă. Mulți mi
litari aflați în permisie au fost 
anunțați să se prezinte imediat 
la unitățile lor. începînd de 
marți dimineață, întregul efec
tiv al poliției a fost mobilizat.

Protestul pakistanezilor
ț a Hayderabad, Dacca și în 
/ j alte orașe din Pakistan, au 

loc numeroase mitinguri și 
demonstrații de protest împotriva 
amestecului Statelor Unite în tre
burile interne ale Pakistanului. 
După cum s-a mai anunțat, servi
ciul de informații al S.U.A. a or
ganizat — fără asentimentul gu
vernului pakistanez — un sondaj 
in rîndurile populației pentru a 
stabili care este atitudinea paki
stanezilor față de S.U.A., R. P. 
Chineză, U.R.S.S.. R.A.U. și In
donezia.

Referindu-se la scopurile pe 
care serviciul de informații al

S.U.A., din Pakistan, le-a urmărit 
prin organizarea acestui sondaj, 
ziarul pakistanez „Dawan“ relevă 
că, de fapt, acțiunea ridică pro

blema aprobării sau respingerii de 
către pakistanezi a actualei poli
tici externe a guvernului 
ședintelui Ayub Khan.

In legătură cu aceasta, 
strul afacerilor externe al 
stanului, Zulfikar Bhutto, 
levat într-o cuvîntare 
Dacca că 
țină schimbarea politicii externe 
a Pakistanului, fapt cu care însă 
guvernul pakistanez nu va fi de a- 
cord.

pre-

mini- 
Paki- 
a re- 

rostită la 
S.U.A. ar dori să ob-

Gongul electoral a bătut...
Startul oficial în cursa de viteză pen

tru obținerea votului s-a dat duminică 
la Dortmund. Creștin-democrații, ultînd 
certurile de familie și zgomotoasele 
scandaluri care le-au acompaniat, și-au 
unit glasurile pentru a-i convinge pe a- 
legătorii vest-germani. S-a făcut risfpă 
de optimism și s-au rostit vorbe mari 
respectîndu-se întocmai scenariul spec
tacolului electoral pregătit de experții 
în materie.

legătorilor lî s-au oferit 
fără zgîrcenie promisi
uni. în schimb, întreaga 

artilerie oratorică — grea și 
ușoară — a declanșat un vio
lent tir împotriva concurenți- 
lor social-democrați. Unii ob
servatori, cîntărind asprimea 
cuvintelor folosite la Dortmund, 
pretindeau că U.C.D. a lansat 
o veritabilă „declarație de răz
boi“ împotriva P.S.D. Belicoșii 
oratori au azvîrlit asupra opo
ziției toate acuzațiile imagina
bile, în viitoarea luptei făcînd 
aluzie chiar la un punct dure
ros : afirmațiile social-democra- 
te, (bineînțeles, negate cu ve
hemență) privind impasul eco
nomic și politic al Bonnului.

Sociai-democratii încearcă 
să păstreze aparenta calmului. 
După ei, creștin-democratii 
s-au înfățișat „uzați", „epui
zați". Contralovitura de-abia 
se lasă așteptată...

Gălăgioasele adunări se vor 
înmulți în zilele următoare și 
alegătorii vest-germani vor 
putea auzi, sub formă de re-

Peisajul străzilor 
principalelor orașe 
americane se înfăți
șează trecătorilor în 
ultimele zile sub un 
aspect neobișnuit. 
La Washington și 

New York, la Phila
delphia și Chicago, 
sub supravegherea 
atentă a polițiștilor 
în automobile sau 
călare, se desfășoa
ră puternice de
monstrații de pro
test împotriva parti
cipării tot mai 
tense a Statelor 
nite la războiul 
Vietnam.

in- 
U- 

din

asa Albă și monumentul lui 
Geoige Washington din capi
tala federală a S.U.A., au de
venit, de vinerea trecută, prin
cipalul loc de adunare al ma- 
nifestanților în rîndurile căro
ra se află un procent însemnat 
de tineri. Luni, demonstranții 
au adoptat o „Declarație de

pace adresată poporului vietnamez, care ex
primă deziluzia lor față de „trădarea speran
țelor și așteptărilor“ privind instaurarea unei 
păci grabnice pe pământul Vietnamului. în 
fața „Palatului independenței“ din Phila
delphia, unde au fost adoptate Declarația de 
independență și Constituția Statelor Unite, 
un grup de tineri, membri ai organizației 
„Studenții americani pentru acțiuni nevio
lente“, a făcut greva foamei timp de 54 de 
ore.

La Chicago, grupuri de studenți care se 
pronunță împotriva actualei politici a Was
hingtonului în Vietnam au instalat, în plin 
centrul orașului, o urnă de vot invitînd pe

Manifestanții... incorpora#
trecători să depună petiții cerînd retragerea 
trupelor americane din Vietnam. La Emer- 
ville, un mare număr de studenți de la co
legiul local au manifestat cu pancarte pe 
care era scris : „Mai multe cărți în loc de 
arme 1“, „încetați războaiele coloniale !“. 
Studenții Universității Wayne au organizat 
mitinguri de protest la Detroit cu partici
parea lui Wiliam Broomfield, membru al 
Camerei Reprezentanților. „Puneți capăt 
războiului murdar din Vietnam“ — scria pe 
o uriașă lozincă purtată de tineri.

Pentru observatorii care au urmărit cu a- 
tenție în ultimele luni nașterea și dezvolta
rea curentului de opinie în rîndurile inte
lectualității și studențimii americane împo
triva amestecului Statelor Unite în Vietnam, 
recentele manifestații nu fac decît să confir
me „marele divorț“ dintre guvern și inte
lectuali. Sînt încă proaspete în memorie ma
nifestațiile studențești care au cuprins, în 
ultimele luni, aproape toate colegiile și uni
versitățile americane ca și „dialogurile“ din
tre studenți și reprezentanții guvernamen
tali, consacrate examinării politicii Washing
tonului în Asia de sud-est. La încheierea 
campaniei administrației de „cîștigare“ și 
„convingere“ a studenților și intelectualită
ții pentru poziția oficială a guvernului în 
problema vietnameză, nu a existat nici un 
singur glas care să fi afirmat că ea a reu

șit. Dimpotrivă, s-au făcut auzite numeroase 
aprecieri de „eșec“ și „impas“.

Acest eșec a fost analizat, după cîte se 
pare, și la Washington. Numai astfel poate 
fi explicată „contraofensiva“ autorităților 
împotriva studenților recalcitranți, care iese 
și mai mult în evidență în lumina ultime
lor manifestații. La sfîrșitul săptămînii tre-

cute, biroul de recrutare din New York * 
făcut cunoscut că, de acum înainte, vor 1 
trimise ordine de încorporare și studenților 
„care nu au rezultate prea bune la învăță
tură“. Pînă acum studenții americani era 
scutiți de armată pe perioada studiilor. Cine 
va aprecia „comportarea“ studenților pen
tru a se vedea care dintre ei trebuie să fio 
încorporat, nu s-a specificat. Se pare însă 
că această apreciere va reveni birourilor de 
recrutare. Dar tot mai multe persoane con
sideră că măsura nu are nimic de a face cu 
o acțiune normală privind sporirea număru
lui militarilor americani, ci vizează mai 
curînd o „răfuială“ a autorităților cu acei 
studenți ce s-au împotrivit politicii dusă de 
administrație în Vietnam. Această părere 
este întărită de faptul că primele încorpo
rări ale studenților vor fi efectuate la New 
York unde, în rîndurile tineretului universi
tar există un puternic centru de opoziție 
față de această politică. Bine înțeles, ele vor 
putea fi extinse, mai tîrziu, și în alte centre 
universitare.

Observatorii apreciază că prin această 
măsură autoritățile urmăresc, pe de o parte, 
să intimideze pe acei studenți teare ar fi 
tentați să se alăture campaniei împotrivi 
războiului din Vietnam și, pe de altă parte, 
să reducă la tăcere glasul studenților care 
s-a făcut auzit atît de puternic în ultima 
vreme în această problemă. Pare însă în- 
doelnic că zidurile cazărmilor vor fi îndea
juns de groase pentru ca să nu mai răzbată 
dincolo de ele condamnarea din partea tine
retului studios a războiului de exterminare 
dus de Statele Unite în Vietnam.

I. RETEGAN

I

W' sÄ $

• Startul oficial • Sondaje, calcule și perspective

• „Sexul slab" va decide soarta alegerilor...
social-democrații să înregistre
ze cîștiguri — „cîte, nimeni nu 
poate ști“. Investigarea viito
rilor alegători arată (în măsura 
în care reflectă fidel starea de 
spirit a corpului electoral) că 
răsturnări de proporții ar fi 
improbabile. P.S.D. s-ar părea 
că nu poate obține o majorita-

„este în afară de orice discu
ție“. Adenauer s-a dovedit 
mai prudent : el a lăsat peri
oadei post-electorale proble
mele ce o privesc. Rainer Bar- 
zel, președintele fracțiunii 
U.C.D. din Bundestag, a admis 
că „poate să prevadă situații 
în care el ar fi de părere ca

Moment electoral la Bonn
proșuri reciproce, destule ade
văruri demne de reținut. Beli- 
geranții electorali își plasează 
forțele în luptă după scheme 
tactice demult pregătite.

Dar în timp ce pe scena po
litică se consumă spectacolul 
electoral, în culise strategii 
principalelor partide evaluează 
șansele. După The Christian 
Science Monitor sondajele a- 
rată că democrat-creștinii pot, 
eventual să „piardă voturi" iar

te absolută : 4O°/o și „eventual 
chiar ceva mai mult", pare 
maximul realizabil de social- 
democrați. Absența unui învin
gător clar și un echilibru de 
forțe între cele două partide 
vor crea probleme complicate 
în ceea ce privește formarea 
unui nou guvern. Va deveni a- 
tunci necesară o coaliție mi
nisterială cu participarea ac
tualei opoziții ? Erhard afirmă 
că o asemenea posibilitate

partidul său să împartă răs
punderea cu social-democra- 
ții". Social-democrații n-au ezi
tări : ei sînt dispuși oricînd 
să ocupe scaune ministeriale. 

Toate calculele acestor zile 
de înfrigurată așteptare depind 
în ultimă instanță, de reacțiile 
alegătorilor. Cele două mari 
partide de la Bonn fac o curte 

, asiduă „sexului frumos“ deoa
rece alegătoarele au depășit 
(în 1961) cu 2 300 000 numărul

alegătorilor. Bunăvoința femei
lor poate aduce la putere pe 
social-democrați sau îi poate 
salva de înfrîngere pe demo- 
crați-creștini, ceea ce explică 
preocuparea pe care oamenii 
politici vest-germani o arată 
populației feminine. Cei mai 
plini de speranță sînt demo
crat-creștinii, deoarece un stu
diu al Oficiului Federal de 
Statistică arată că la prece
denta consultare electorală ma
joritatea voturilor acordate 
U.C.D. au aparținut femeilor, 
mai sensibile la argumente de 
ordin religios și mai puțin ver
sate în mecanismul vieții poli
tice. Concluzia emisă de The 
Christian Science Monitor: 
„Este clar că rezultatul alege
rilor din septembrie va fi de
terminat într-o mare măsură 
de poziția femeilor“. De unde 
se vede că, la Bonn, „sexul 
slab" este, chiar și în dome
niul electoral, cel... puternic.

PERU. Barca cu aspect puțin 
obișnuit este de fapt o plută 
denumită „Tanganea“ care 
se pregătește să pornească 
din golful Callas intr-o că
lătorie pe Oceanul Pacific. 
Trei oameni, conduși de Car- 
ios Caraveda vor Încerca să 
parcurgă 4 300 mile peste o- 
cean, reeditind performanța 

expediției „Kon Tiki".

Crearea organizației 
„Tineretul național 

Lumumba"

EUGENIU OBREA

LA BRAZZAVILLE a fost di
fuzată o declarație a tineretului 
din Congo (Leopoldville), în 
care se anunță că toate organi
zațiile de tineret lumumbiste din 
Congo au hotărît să se unifice 
și să creeze o singură mișcare 
sub denumirea de „Tineretul 
național Lumumba“. In rezolu
ție se arată că tineretul din Con
go (Leopoldville) este chemat 
să joace un rol important în 
mișcarea de eliberare care se 
desfășoară în Congo, și că va 
participa la lupta de partizani și 
va sprijini Consiliul național al 
eliberării.

irectorul general al Agenției de planificare econo
mică din Japonia, Aiichire Fujiyama, care a luat 
parte la lucrările celei de-a 4-a conferințe japono- 
americane, declara Ia mijlocul lunii trecute că gu
vernul de la Tokio „este profund îngrijorat“ de con
junctura economică a țării și că problema princi
pală rezidă în „modalitatea de a preveni o rece
siune economică care s-ar putea ivi în cazul cînd 
tendințele actuale de stagnare ar persista“.

trecut de atunci doar trei săptămîni. și iată că în prezent 
presa nu mai vorbește de „o recesiune care s-ar putea ivi“, 
ci de o criză deja declanșată. Potrivit aprecierii ziarului „LE 
MONDE”, „Japonia crede că a venit timpul să cheme medici la 
căpătîiul economiei sale“. Această țară „descoperă că nu se mai 
află în fața unei simple depresiuni ciclice, cum au fost cele pre
cedente, ci în fața unei recesiuni în care apar defecte de struc
tură“.

La rîndul său, săptămînalul „L’EXPRESS“ scrie: „După 20 de 
ani de dezvoltare industrială accelerată, Japonia trece în prezent 
printr-o fază de recesiune. Ea nu mai reușește să se redreseze“. 
Arătînd că în 1964 în Japonia s-au înregistrat 5 000 de falimente, iar 
în primul semestru al anului 1965, peste 3 000, „L’EXPRESS“ 
citează cazul dramatic al firmei „Sanyo“, producătoare a 60 la 
sută din oțelurile speciale ale Japoniei. în ciuda masivelor sub
venții din partea statului această firmă se află în stare de „semi- 
faliment“, gata oricînd să se prăbușească.

în afara falimentelor, printre „semnele nefaste“ ale recesiunii 
presa mai evidențiază criza folosirii mîinii de lucru, scăderea 
beneficiilor și creșterea costului vieții.

Toate acestea s-au referit la elementele interne. Pe plan extern 
: „care alimentează nemulțumirea populației"factorul de căpetenie

— după cum se 
exprimă revista 
amintită — este 
„dependența e- 
conomică și poli
tică a țării de 
Statele Unite“.

Problema rela
țiilor cu S.U.A. 
este evocată în 
permanență de 
japonezi care 
simt în fiecare moment serioasele dificultăți izvorîte din for
mula disparitară a acestor relații. După cum se știe, luna 
trecută a avut loc la Washington cea de-a patra sesiune a Comi
siei mixte japono-americane. în timpul lucrărilor partea japo
neză s-a străduit să obțină calitatea de partener egal în drepturi, 
în ce măsură a obținut aceasta ? „THE CHRISTIAN SCIENCE 
MONITOR“ lăsa să se înțeleagă că japonezii au avut cîștig de 
cauză. Potrivit acestui ziar, lucrările Comisiei au avut drept re
zultat „realizarea de progrese asupra unor probleme spinoase“, 
iar japonezii „sînt de părere că noul statut, care consacră Japonia 
ca o putere în Pacific, o îndreptățește acum la considerație 
specială“.

Tonul optimist nu s-a observat însă deloc în presa japoneză. 
Influentul ziar „YOMIURI“ își exprima regretul că „aproape nici 
una din problemele prezentate de Japonia la aceste tratative nu 
au fost rezolvate“. Ziarul este de părere că Statele Unite inten
ționează să ducă, ca și pînă acum, față de Japonia, o politică 
de limitare a importului de produse japoneze și de lărgire a poli
ticii sale protecționiste.

Un alt ziar din capitala niponă, „TOKIO SHIMBUN" mențio
nează că tratativele de la Washington au demonstrat caracterul 
iluzoriu al principiului „egalității în drepturi a partenerilor“ care 
fusese, formal, proclamant cu patru ani în urmă.

Atitudinea critică la adresa S.U.A. s-a accentuat și mai mult 
în urma acțiunilor armate americane în Vietnam. „Niciodată — 
scria „L’EXPRESS“ — sentimentele antiamericane nu au fost mai 
violente ca în perioada de cînd bombele americane cad deasu
pra Vietnamului“.

Toate acestea au făcut ca popularitatea guvernului lui Sato să 
scadă foarte mult. Conform sondajelor efectuate de unele ziare 
japoneze această popularitate a scăzut de la 49,9 la sută în 
noiembrie 1964, cînd Sato a fost numit prim ministru, la numai 
24,9 la sută în august 1965.

Recesiune
și resentimente
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CANADA. Greva de două săptămîni a funcționarilor poștali canadieni s-a Încheiat prin vie- 
toria greviștilor. In fotografie: oficiul poștal din Montreal in timpul grevei

PE SCURT
„Gaudeamus Igitur" 

a obținut la Teheran 
premiul I

• IN CADRUL celui de-al III-lea 
Festival internațional al filmului 
educativ pentru tineret, care s-a 
desfășurat la Teheran, filmul ar
tistic românesc „Gaudeamus 
Igitur' a fost distins cu premiul I, 
decemîndu-i-se statueta „Dewfanul 
de aur". Filmul documentar „Sub 
aripa vulturului" a primit, de ase
menea, una din mențiunile acorda
te filmelor științifice.

• MARȚI, în cadrul primului 
Festival balcanic al filmului s-a 
desfășurat la Varna Ziua filmului 
turc. Au fost prezentate filmele 
artistice „Povestea lui Aii din 
Kheshan", al regizorului Haldun 
Taner, și „Treziți în beznă" rea
lizat de regizorul Ertem Gorec, 
precum și filmele de scurt me
traj „Pereții colorați", „Cartea 
festivităților" și „In numele vieții"

Cineaștii români participând la 
festival au avut marți o întîlnire

cu muncitorii și activiștii culturali 
din Varna, care s-au interesat de 
activitatea cineaștilor din țara 
noastră. La cinematograful „Repu
blica" din Varna au rulat filmele 
românești „Pădurea splnzuraților' 
și „Gaudeamus igitur".

Miercuri, 11 august, are loc Ziua 
națională a Ulmului iugoslav.

• DUPĂ cum anunță agenția 
A.D.N., la Conakry a iosl 
semnat un acord de colaborare 
economică între Guineea și R. D. 
Germană.

• LUNI seara, la Tribunalul Su
prem din Atena a fost depusă o 
declarație cu privire la crearea 
unui nou partid — partidul libe
ral, în frunte cu Nikitas Venize- 
Ios (nepotul cunoscutului politici
an grec Venizelos).

Convorbire
Kosîghin - Urguplu

• MARȚI a avut loc la Krem
lin o convorbire între Alexei Ko
sîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., și primul mi
nistru al Turciei, Urguplu. într-un 
comunicat oficial dat publicității 
cu acest prilej se subliniază că au 
fost discutate probleme privind 
relațiile sovieto-turce și situația 
internațională actuală.

La dejunul oferit în aceeași zi

de primul ministru Urguplu la Am
basada Turciei, Alexei Kosîghin a 
subliniat că năzuința reciprocă 
spre apropiere și prietenie a dus la 
lărgirea legăturilor dintre U.R.S.S. 
și Turcia.

Primul ministru al Turciei a de
clarat, la rîndul său, că relațiile 
turco-sovietice se dezvoltă în di
recția cea mai favorabilă.

Primul ministru Urguplu l-a in
vitat pe Alexei Kosîghin să vizite
ze Turcia.

53 de morți la Little Rock

• Un puternic incendiu s-a pro
dus luni într-un depozit subteran 
de rachete de la bâza aeriană Lit
tle Rock (Arkansas). Explozia a 
fost provocată de un motor Diesel 
aflat în depozit. Agențiile de pre
să relateză că s-au înregistrat 53 
de morți. In prezent, echipe de 
salvare continuă cercetările, încer- 
cînd să înl 'ture dărîmăturile pro
vocate de exploziile rachetelor 
„Titan" aflate în incinta depozitu
lui.

• OPINIA publică suedeză con
tinuă să protesteze împotriva pre
zenței la Congresul mondial al 
criminologilor de la Stockholm a 
directorului penitenciarelor din 
Republica Sud-Africană, generalul 
Johannes Steyn. Luni a avut loc 
în capitala Suediei o demonstrație

împotriva politicii de apartheid 
promovată de guvernul sud-african. 
Demonstranții purtau pancarte pe 
care scria : „General Steyn — în
chisorile tale constituie o crimă 
împotriva drepturilor omului" și 
„Să înceteze torturarea deținuților 
politici".

• REPREZENTANTUL perma
nent al Tanzaniei la O.N.U. a 
anunțat luni că tara sa își retrage 
candidatura pentru funcția de 
membru nepermanent în Consiliul 
de Securitate, în favoarea Ugandei. 
Astfel, Uganda va candida la pos
tul care va rămîne liber în rîn
dul membrilor nepermanenți ai 
Consiliului de Securitate prin ex
pirarea mandatului, la sfîrșitul a- 
nului, deținut în prezent de Coas
ta de Fildeș.

Declarația studenților 

sud - coreeni
SEUL. — Un grup de studenți, 

reprezentlnd cele 9 universități din 
capitala Coreei de sud, au dat pu
blicității o declarație în care ara
tă că vor ii reluate demonstrații
le studențești împotriva ratificării 
tratatului japono — sud-coreean. 
In declarație se arată că la 13 au
gust va avea loc o mare demon- 
strație în cadrul căreia participan
ta vor cere dizolvarea parlamen

tului, care urmează să ratifice tra
tatul, iar începînd de sîmbătă, vor 
începe mari demonstrații de stradă 
atît la Seul, cît și în celelalte cen
tre studențești sud-coreene.

• GUVERNUL irakian a semnat 
acorduri de colaborare culturală 
cu R.D. Germană, Ungaria și Bul
garia. Acordurile prevăd schim
buri de specialiști în diferite do
menii și de inlormații tehnice și 
științifice.

Chaplin regizează iarăși
• CUNOSCUTA actriță de cine

ma, Sophia Loren, a anunțat zia
riștilor că va interpreta un rol în
tr-un film sub regia lui Chariie 
Chaplin, alături de cunoscuții ac
tori Marlon Brando, Peter Seller 
și Sid Chaplin, fiul lui Chariie Cha 
plin, Filmul, în culori, va fi o co
medie sentimentală și va constitui 
revenirea lui Chaplin la regia ci 
nematografică, după 6 ani de inac
tivitate.
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