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• ORADEA. — Colectivul 
Uzinei de utilaj minier din o- 
rașul „Dr. Petru Groza“ a în
deplinit angajamentul luat în 
cinstea zilei de 23 August. 
Aici s-au produs peste plan, 
de la începutul anului și pînă 
acum, diferite tipuri de va- 
goneți de mină, benzi trans
portoare, elevatoare și alt 
utilaj minier, a căror valoare 
este cu aproape 800 000 lei 
mai mare decît prevedea an
gajamentul luat. In același 
timp au fost realizate econo
mii suplimentare însumînd 
2 800 000 lei și importante be
neficii peste plan.
• BACĂU. — încă două 

mari unități industriale au ra
portat că au dat peste preve
derile planului la zi cantități 
de produse mai mari decît an
gajamentele pe întregul an.

I
Graficul ascendent al succeselor

Angajamente 
îndeplinite

n cinstea zilei de 23 August, minerii sectoru
lui IV al Exploatării miniere Vulcan, 
se străduiesc să mențină ritmul înalt, 
realizat în perioada desfășurării lucrări
lor Congresului al IX-lea al P.C.R. O vizită 
în acest sector este edificatoare. De-a lungul 
celor șase kilometri de galerii întortocheate, 
locomotivele electrice urmate de vagonetele 
încărcate cu cărbune sau materiale, gonesc

fără încetare, întretăindu-și drumurile dinspre sau spre pu
țurile minei. în cele șase abataje-cameră și două frontale, 
pichamerele, benzile transportatoare sînt zi și noapte într-un 
mers continuu. Legătura cu suprafața se face prin nesecatul 
rîu de cărbune, care izvorăște de aici.

în camera nr. 3 din stratul 4 am întîlnit cunoștințe vechi. 
Sînt minerii brigăzii conduse de tînărul Șerban Nicolae. Tot 
atît de tineri sînt și ortacii Munteanu Victor, Grecu Con
stantin, Birică Ștefan ca și ceilalți. Toți au însă o expe
riență îndelungată. Lucrează împreună de cîțiva ani formînd 
un colectiv bine închegat.

Am petrecut cîteva ore în acest sector, am văzut cum

muncesc minerii din brigada lui Șerban și mi-am explicat 
sporul de 5 815 tone de cărbune extras peste plan de la 
începutul anului pînă în prezent, de către această brigadă 
fruntașă pe exploatare. O valoare deosebită o are colabo
rarea dintre schimburi. După predarea abatajului, schimbul 
vechi întîrzie 5—10 minute cu schimbul nou, ajutîndu-le 
ortacilor la acele lucrări care necesită un efectiv mai mare 
de oameni, cum ar fi transportul crațerului aproape de 
frontul de lucru, ridicarea grinzilor pentru armare, introdu
cerea materialului în abataj etc. Această într-ajutorare de 
cîteva minute, reduce cu mai bine de o oră timpul în care 
'aceste operațiuni ar fi fost efectuate de către minerii unui 
singur schimb.

Organizarea judicioasă a locului de muncă, respectarea 
graficului lucrărilor de fiecare miner în parte, folosirea ju
dicioasă a utilajelor, permit aplicarea cu bune rezultate 
a inițiativei „două cîmpuri de cărbune pe schimb și aripă 
de abataj“, iar recolta acestor cîmpuri este cît se poate de 
bogată. Așa se explică și randamentul lor de 6,18 tone pe 
post față de 4,83 tone planificat.

în ritmul acesta intens se încadrează aproape toate brigă
zile din „camerele“ subterane ale sectorului IV. Tucaciuc 
Mihai, șef de brigadă, unul dintre cei mai în vîrstă mineri 
ai exploatării, se înscrie cu aceeași vigoare în ritmul gene
ral. El își aduce aminte și vorbește cu mîndrie despre ve
chea și valoroasa lui inițiativă „Omul și tona de cărbune“ 
lansată cu 12 ani în urmă.

„Acum inițiativa este depășită, spune el. Replica noastră 
de azi este peste 1 300 kg de cărbune în medie pe exploatare. 
Brigada pe care o conduc a obținut pînă acum 6,60 tone 
cărbune pe post față de 5,35 tone planificat și am extras în 
afara planului aproape 700 tone de cărbune de calitate.

Cu rezultate similare se prezintă la acest bilanț, în cin
stea zilei de 23 August, și brigada lui Sima Uie, a lui Tocaci 
Alexandru și altele. Săgeata de pe graficul succeselor por
nește din adîncuri, din fiecare abataj. Ea s-a ridicat recent 
la cifra de 9 200 tone de cărbune extras peste planul sec
torului IV.

LAL ROMULUS

Imagine de la sonda Între
prinderii ISEM din regiunea 

Ploiești.
Foto t AGERPRES

Una dintre acestea este Com
binatul de industrializarea 
lemnului Comănești, unde s-au 
realizat în plus 1 800 mp plăci 
fibrolemnoase și 20 000 scau
ne curbate. Cea de a doua 
este fabrica de textile din 
Buhuși, care a livrat suplimen
tar 8 000 mp țesături de lînă 
și 19 000 mp țesături de bum
bac.
• TIMIȘOARA — în prima 

jumătate a lunii august, echi
pele de topitori de la Combi
natul siderurgic Reșița au ela
borat cîte 7,16 tone oțel pe 
mp vatră cuptor, față de 6,61 
tone cît prevedea planul. Pe 
această cale au fost date în 
plus 14 750 tone oțel de bună 
calitate peste sacina planului 
la zi.
• IAȘI. — Fabrica de anti

biotice și Fabrica de ulei din 
Iași, Fabrica de rulmenți din 
Bîrlad, Atelierul de reparat 
material rulant Pașcani și alte 
6 întreprinderi din regiunea 
Iași au realizat de pe acum 
angajamentele anuale lua^e în 
întrecere la producția globală 
și marfă. Ele au livrat peste 
plan, de Ia începutul anului și 
pînă acum, aproape 12 500 
rulmenți de diferite tipuri, 
1 600 kg antibiotice, 330 mili
arde unități internaționale de 
penicilină și derivați, 11500 
kg fire de bumbac, 84 000 mp 
țesături, 51 000 confecții, 542 
tone ulei comestibil șl alte 
produse.

Stapîm pe „înălțimile"

adincurilor

După Onești, Galați, Costică Smărăndoiu, constructor cil o bo
gată experiență, acum șef de brigadă montori la Combinatul side
rurgic Galați, s-a angajat ca în cinstea zilei de 23 August să ter

mine de montat cele 8 turle metalice pe care le are în plan

Marian Ciurea lucrează de curind la fabrica de super super-cord 
a Combinatului de fibre artificiale din Brăila. Calificarea su

perioară, respectarea strictă a procesului tehnologic i-au permis 
să se mențină în fiecare lună evidențiată in Întrecerea socialistă. 

Foto ‘ ION CUCU

ălătorim pe drumu
rile de schelă ală
turi de tînărul ingi
ner Stelian Drogo- 
reanu de la trustul 
foraj-extracție clin 
Ploiești. Astăzi are 
o sarcină precisă: 
să asiste la cobo-

rirea unei turle 4 LD în sectorul 
Grăjdana. Nu e prima dată cinci 
asistă la asemenea operații. To
tuși, gîndurile îi sînt la treaba de 
care va trebui să se apuce cu- 
rîncl.

După ce instalația de foraj va 
fi demontată, ce se întîmplă cu 
sonda respectivă ? Dar cu mo
toarele, cu pompele și cu cele
lalte agregate ? Simplu. La acea
stă sondă forajul a fost încheiat 
și instalația va fi demontată și 
transportată în altă parte unde 
va începe din nou să lucreze. 
Iar în vechiul loc se va monta 
altă turlă, o turlă de producție, 
și agregatele de care e nevoie. 
Sonda intră în a doua vîrstă: în
cepe să producă țiței și gaze.

Fiecare zi, fiecare oră cîștigată 
echivalează cu anumite cantități

de țiței și gaze extrase în plus. 
Ca și în alte sectoare, oamenii 
sînt în întrecere cu timpul, cu ci 
înșiși.

Brigada de montori a pregătit 
totul pentru coborîrea turlei. Și 
în așteptarea specialistului trimis 
de la Ploiești, de la trust, pentru 
a asigura asistență tehnică, oa
menii s-au strîns într-o „operati
vă“ la umbra subțire a ulmilor 
și jugaștrilor din apropierea son
dei. Pe ordinea de zi: analiza 
rezultatelor în întrecere. Stau 
bine. Brigada e evidențiată și, 
judecind după rezultatele din 
ultimul timp, se va menține în 
continuare pe primele locuri. A- 
lături de membrii mai vîrstnici, 
tinerii din brigadă își reînnoiesc 
angajamentele. Oprea Nicolae, 
Ion Zmeu, Nicolae Guloiu, Stan- 
ciu Petrache, Nicolae Duțoiu a- 
rată ce vor face fiecare în par
te, pentru realizarea angajamen
tului colectiv: să termine cu trei 
zile mai înainte demontarea, 
transportarea și montarea în noul 
punct de lucru a instalației de 
foraj a cărei turlă rabatabilă toc
mai se pregătesc s-o coboare.

La cîteva sute de metri, altă 
brigadă, brigada condusă de Ște
fan Barchizeanu a terminat de 
montat o instalație 4 LD înainte 
de termen. Forajul poate începe 
chiar acum.

La Tinosu, nu. departe de Plo
iești, discutăm cu doi pionieri ai 
forajului de mare adîncime — 
inginerul Bart, șeful sondei de 
aici, și inginerul Miron.

Cînd inginerul Miron Cristian 
mai era încă student — și n-au 
trecut prea mulți ani de atunci 
— despre forajul la mare adîn- 
cimi se vorbea ca despre o pro
blemă științifică și tehnică pe 
care avea să o dezlege viitorul. 
Și, iată, numai peste cîțiva ani, 
fiind încă tînăr, lui, inginerului 
Miron Cristian, i s-a încredințat 
alături de alții, forarea unei son
de de mare adîncime (6000 de 
metri și chiar mai mult). Va par
ticipa și el, printre primii, la îm
pingerea limitei de cunoaștere a 
scoarței terestre. Ce altceva poa-

GHEORGHE BACIU

(Continuare în pag. a IlI-a)

CARTEA DE AUR A PATRIEI SOCIALISTE
îndrăzneala creatoare

de Mihail Davidoglu

Vorbind despre tinerețe, despre tinerețea 
trăită în anii noștri, ai socialismului, ai dru
mului deschis spre comunism, ceea ce des
prind cu claritate dintre atîtea trăsături 
este îndrăzneala. Și altă dată au fost oameni 
îndrăzneți, ne-o dovedește istoria luptelor 
pentru fericire, pentru mal bine, pentru so
cietatea pe care o vedem azi înfăptuită, dar 
tocmai vremurile pe care le trăim și socie
tatea creată prin lupta îndrăzneților dinain
tea generației celei tinere de azi, fac să 
crească pînă la proporții de masă, pînă la 
circumscrierea, ca trăsături ale întregii ge
nerații tinere, a îndrăznelilor și romantis
mului. Călătoresc mult, stau frecvent de

vorbă cu tineri și-mi dau seama ■— din 
pulsul cotidian al muncii pe care o prestea
ză, din curajul cu care disecă, în laboratoa
re și mari amfiteatre universitare sau șco
lare, tainele și legile naturii și societății — 
că milioanele de tineri ai patriei sînt ani
mați de o neostenită îndrăzneală creatoare.

E drept — și asta trebuie să fie subliniat, 
de asta trebuind să țină seama ei înșiși, să 
nu uite — că pentru îndrăznelile vîrstei 
s-au deschis — prin grija partidului și sta
tului — porți multe și sigure. Pe vremea 
cînd oamenii din generația mea erau tineri

(Continuare în pag. a III-a)

D
eschide cartea ță
rii — Constituția 
— și citește, tine
re al zilelor noas
tre : dreptul la

învățătură, drep
tul la muncă,
dreptul de ,a avea 
un ideal, cu toate 

posibilitățile de împlinire, a- 
asigurate de tot ce realizează 
poporul nostru, condus de 
partid.

Deschide, tinere cetățean, 
prima carte a țării și citește : 
„Republica Socialistă Româ
nia asigură tinerilor condiții
le necesare dezvoltării aptitu
dinilor lor fizice și intelec
tuale“.

Dreptul la muncă, la o mun
că frumoasă, pasionantă, în 
care-ți poți dezvolta aptitudi
nile, este astăzi, mai mult de
cît oricînd, un. ideal înalt.

Pentru împlinirea lui, pretu
tindeni s-au ridicat, în anii 
șesenalului, siluetele impună
toare ale fabricilor și uzine
lor moderne, ale marilor com
binate siderurgice și construc
toare de mașini, echipate cu 
tehnică nouă; se înnoiesc pă-

vață“ — și-i nevoie de peda
gogi bine pregătiți, inimoși...

în anii noștri, în ritmul 
prodigios al dezvoltării țării, 
idealurile tale se împlinesc ; 
pretutindeni e nevoie de mun
ca și de talentul tău.

Dar să deschidem cartea u-

Dreptul la ideal
mînturile, noi și noi terenuri 
sînt redate agriculturii și-i 
nevoie de priceperea și pasiu
nea specialistului; pretutin
deni se . construiesc școli — 
„practic, toți copiii țării în-

nor vremi trecute, cartea în 
care sînt înscrise idealurile 
zdrobite, resemnările, locurile 
unde nu se întîmplă nimic, 
viețile în care nu se aștepta 
nimic; cartea în care este 
scrisă lupta pe care o duceau

cei mai iubiți fii ai poporului, 
comuniștii, împotriva celor 
ostili idealurilor tuturor. Car
tea în care stă scrisă epopeea 
victoriilor greu cîștigate, ide
alurilor greu realizate.

în cartea aceasta ar fi pu
tut fi înscris și destinul unui 
om, Mihai Temian, profesor e- 
merit la Școala profesională a 
Uzinelor „Steagul roșu“ din 
Brașov.

„Tinerețea mea s-a petrecut 
într-o vreme cînd peste tot 
se ridicau în fața ei bariere. 
Din anii de ucenicie visam să 
devin inginer — dar parcă 
se putea visa atunci ? Cine 
era sigur de viitorul lui, îna
inte ? Care dintre noi — cei 
care luptau din greu pentru 
existență, putea să aibă certi-

FLORENȚA ALBU

(Continuare în pag. a IlI-a)

Ca nici
o altă

generație

Anchetă 
folclorică

Un grup de studenți de la 
facultățile de filologie, istorie, 
arte plastice din Iași, conduși 
de cadre didactice și cercetă
tori științifici, au întreprins o 
anchetă folclorică în nordul 
Moldovei. Avînd aparate de 
fotografiat, magnetofoane și 
alte obiecte necesare unei cer
cetări complexe, ei au adunat 
?iese de folclor muzical, literar, 
coregrafic, au întreprins cer
cetări dialectiale și au cules 
date etnografice și istorice în 
peste 30 de localități.

(Agerpres)

După dreptul la muncă în
scris in proiectul de Constitu
ție, un altul, care privește mai 
cu seamă generația tinără, este 
dreptul la învățătură. De reți
nut în acest sens este faptul că 
tinerii nu numai că dispun de 
drepturi depline dar au la in- 
demină și condițiile și mijloa
cele de a-și exercita în practi
că aceste drepturi, le este ga
rantată posibilitatea de a le 
îndeplini. Niciodată, după pă
rerea mea, realizarea idealuri
lor tinereții n-a fost însoțită de 
condițiile optime de care ne 
bucurăm noi astăzi. Socialismul 
ne-a dat dreptul, ne-a creat 
posibilități de dezvoltare și 
afirmare pe care nici o altă 
generație din istoria țării nu 
le-a avut. In patria noastră so
cialistă există o largă rețea de 
școli de toate gradele care ne 
oferă nouă, tinerilor, posibili
tatea de a ne însuși comorile 
științei și culturii.

Dreptul la invățătură înscris 
parcă anume pentru noi tinerii

CONSTANTIN ZEMACHE 
strungar, Turnătoria de fontă 
a Uzinelor ,,Steagul roșu“- 

BRAȘOV
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Coltul turistului
fncepind cu acest număr, Ia rubrica aceasta, poetul 
Dan Deșliu va purta cu pasionalii de călătorii, nu 
mai puțini poeți în felul lor, un dialog săptămînal

upă expresia lui 
Aristotel, — nu 
poți iubi cu ade
vărat decît ceea ce 
cunoști. Dragostea 
de țară, cel mai 
profund și mai te
meinic dintre sen
timentele ome

nești, implică o relație intimă 
cu farmecul tărîmului natal.

Rare sint colțurile de lume 
în care natura, să-și fi răspân
dit cu atita generozitate da
rurile, pe o arie relativ re
strânsă, ca în cuprinsul patriei 
noastre. Drumeți, oameni de 
știință, ciobani, filozofi, pictori 
i-au închinat de-a lungul vre
mii un imn de admirație una
nimă. In versurile doinelor și 
baladelor, în file de poveste, 
în cele mai bune pagini ale 
literaturii culte, se oglindește 
profilul dintotdeauna al Ro
mâniei pitorești, cu crestele 
sale semețe și văile înverzite, 
cu dealuri și obcine scăldate 
în lumină, cu largul cîmpiei 
și cu adîncurile nestrăbătute 
ale codrului. Despre frumu
sețea pământului românesc nu 
vorbim numai noi: o recunosc 
toți cei ce-au avut prilejul să 
întrevadă ceva din sclipirea 
acestui tezaur al firii. Deose
bit de interesantă pentru ci
titorii de azi mi se pare măr
turisirea francezului Xavier 
Marmier, de felul său din To- 
urs, care a vizitat ținuturile 
dintre Carpați și Dunăre acum 
vreo nouăzeci de ani și mai 
bine.

„La răsărit de regatul Aus
triei, între lanțul Carpaților și 
cel al Balcanilor, între vastele 
ape ale Dunării și capricioa
sele meandre ale Prutului, se 
întinde un ținut în care na
tura pare a fi îndulcit anume 
fața pământului... Rodnic îi 
este solul, blândă îi este clima.

Pășunile sale pot hrăni turme 
fără număr, din cîmpii se ob
țin recolte bogate, din păduri 
— lemn de construcție și de 
corăbii... Această țară, care 
ar putea fi atît de bogată, 
este una dintre cele mai orop
site din întreaga Europă. Cea 
mai mare parte a minelor nu 
sînt exploatate; nici o am
barcațiune nu-i străbate rîu- 
rile... nici o întreprindere in
digenă n-o eliberează măcar, 
în parte de tributul pe care-l

truditorilor și cîntăreților din 
veac, au pornit la drum, s-o 
cunoască. Dorul acesta de 
drumeție este cu atît mai 
lesne de înțeles, cu cit, în Ro
mânia contemporană, darurile 
naturii se îmbină tot mai 
mult cu înfăptuirile generate 
de forța transformatoare a 
socialismului.

Toată lumea vrea să vadă 
lacurile din munți, făurite de 
mîna noastră, ca niște ceruri 
inverse, în care se oglindesc 
mari arbori electrici. Mai 
puțini, însă, știu că există și 
că merită să fie văzute pă- 
mînturi românești smulse 
apelor, prin- luptă aprigă și 
îndelungată, pe cursul Dună

Prefață
iWiimuNLwiyiiiiMuwjm

de călătorie
de DAN DEȘLIU

plătește industriei străine. 
Orașele sale înfățișează un 
amestec de clădiri somptuoase 
și adăposturi mizere".
Rîndurile cu pricina se ti

păreau în 1874, exact șapte 
decenii înainte de ziua în 
care poporul român a devenit 
stăpîn la el acasă. De cînd 
țara a trecut în mîna poporu
lui s-au petrecut destule pre
faceri în peisajul românesc și 
s-a înfiripat, o dată cu aceas
ta, un fenomen semnificativ; 
fiii și stăpânii țării, urmașii

rii, de la Calafat pină în 
preajma Brăilei. Cine se duce 
pe Valea Oltului, printre iz
voarele de sănătate de la 
Călimănești, Olănești, Govora 
— se va simți atras, deopo
trivă de tînăra cetate a pro
duselor sodice, de zidurile 
Coziei, ctitoria lui Mircea, cu 
umbrele sale de istorie și de 
legendă, sau de crîngul meta
lic, atît de ciudat pe aceste 
vetre pastorale — al sondelor 
dinspre Rîmnicu-Vîlcea.

Drumeția incită, firește, la 
cercetarea zonelor „clasice“ — 
cum ar fi celebrele creste și 
văi carpatine, labirintul vră-

J!tor»se al Deltei, Țara Hațe
gului, cu capre negre, monu
mente dacice și fortărețe ale 
siderurgiei, Moldova de sus, 
cu turlele semețe ale Ceahlău
lui și broderiile fantastice ale 
Voronețului... Ea trebuie să 
cuprindă însă și itinerarii mai 
lăturalnice — de pildă, nordul 
țării, între Sighetul Marmației 
și Vatra Dornei, unde sălbăti
cia și grandoarea peisajului 
nu-i cu nimic mai prejos decît 
ceea ce se poate vedea în Tes- 
sin sau în Tirol. Și-apoi, să nu 
uităm că adevăratul drumeț, 
cel ce folosește cu zgîrcenie 
mijloacele mecanice, în bene
ficiul motorului propriu, va 
găsi tărîm prielnic oriunde, 
în orice colț de șes sau de 
deal, în vecinătatea Capitalei 
ca și în împrejurimile cătunu
lui din creierii munților.

O buturugă jilavă, între 
scaieți și brusturi, meandrele 
rîului sub poala pădurii, 
stînca încinsă de soare — 
cristal enorm, cu focuri amor
țite — ghenoia de pe trun
chiul copacului și sobolul din 
mușuroi — totul vorbește cui 
știe să privească și să asculte, 
în graiul marilor revelații. 
Sînt lacuri de tăuri, islazuri și 
păduri, sate și tîrguri, pajiști 
și măguri; sînt aici, la înde
mână, relicve istorice și 
curiozități ale naturii, gorgane 
scitice și apeducturi romane, 
ruine voievodale și cetăți ale 
industriei socialiste. Sînt oaze 
de tihnă, între ierburi și gîze 
fără număr și nume, unde 
poți să întîrzii lingă cartea 
deschisă ori lingă măiestria 
străveche, alcătuită din vargă, 
strună și cîrlig, și definită de 
un șugubăț drept „instrument 
avînd la un capăt o - vietate 
mai mare, iar la celălalt ca
păt, una mat mică“...

Vei însera la foc de 
vreascuri, în cabana înzăpezi
tă sau într-o casă lipoveneas- 
să : vei asculta istorii de odi
nioară și întâmplări din viața 
nouă a patriei; îți vei limpezi 
sufletul și gîndurile într-un 
izvor de apă vie.

Drumețule, în adevăratul și 
unicul înțeles al cuvîntului, 
țara din preajmă te îmbie cu 
toate podoabele și minunile 
sale1

de A. I. ZÀINESCU

PĂMÎNTUL CÎNTĂ
...Și totuși eu, trăind pe-această inimă, 
Sau poate că trăit de ea, singur nu cînt. 
M-ajută astfel vrednice cuvintele 
Ca niște arbori azi descoperind pănrînt 
Ținîndu-1 proaspăt strîns în rădăcină 
Și-acolo-n stînci un foc trăiesc continuu 
Mărturisind o ardere de mult pentru lumină ;

Și dacă totuși asprul înveliș de sunet 
Al vorbelor, ca scoarța unui brad, 
în suflet capătă ecou de tunet 
Și fulger capătă, de vers,
E pentru că frumoasă •— această țară 
își are-un tînăr relief curat 
Și rîurile vrednice-i coboară
Cu-o înțelepciune-a munților, în univers ;

Și pentru că rostit din vrenie-n vreme 
Acest pămint de inimă al țării 
Și-acest pămint de inimă, al meu, 
Trăiește — aici la gîndurile mării 
Și-aici !a plină gura de poeme 
A Dunării, vorbindu-ne mereu ;

Și-acest pămint, aici, pentru izbindă, 
El singur știe cântece, el cîntă i

Și roșii pe muche, ca săbii 
Smulgîndu-se aspre și roșii mereu, 
Virtute-a metalelor astăzi corăbii 
Călătoresc cu privire« și cugetul meu

Lansează Ia apă, de-aceea, furnale
Și la ape de veghe, în sus
Lansează cu pînze de purpură clare 
Cel mai demn și mai vrednic catarg nesupus

Corăbiile toate sînt flăcări foarte tinere 
Și eu le-am aprins, le-am clădit pentru mări, 
In patria aceasta ca o deprindere 
A soarelui — de-a răsări-ntr-adevăr.

RELIEF ÎN MIȘCARE

BIOGRAFIE:

ANUL ȘCOLAR
BATE LA UȘĂ

n regiunea Iași, la numărul noi
lor construcții școlare se vor a- 
dăuga în acest an 123 săli noi de 
clasă, din care opt cu sprijin din 
fond central. In cinstea celui 
de-al IX-lea Congres al partidu
lui, 55 de săli au și fost execu
tate in întregime, restul pină la 
cele 123 planificate aflîndu-se

la începutul lunii august în următorul 
stadiu: 20 Ia finisări, 22 la acoperiș.

Ia zidărie. Pentru ducerea la bun 
siîrșit a tuturor acestor lucrări, contribu
țiile voluntare ale cetățenilor au fost spri
jinite prin acordarea a peste patru milioa
ne lei credite bancare rambursabile, iar

I I SE RĂSPUNDEPRETUTINDENI
Monografie:

„Dinu Lipatti“
Puține nume din istoria artei 

muzicale a veacului nostru au 
captivat masele iubitorilor clavia
turii, ca genialul pianist român 
— Dinu Lipatti.

Lipatti n-a fost numai un ex
cepțional pianist. în complexa sa 
personalitate, interpretul se întîl- 
nește cu compozitorul, pedagogul 
cu muzicologul.

O carte recent difuzată de Edi
tura Meridiane recompune în 
imagini, crîmpeie din tumultoasa 
viață, — atît de crîncen întrerup
tă în plină tinerețe, — a muzicia
nului care a fost unul din marile 
promisiuni creatoare ale veacului 
nostru.

Un succint studiu introductiv 
semnat de Dragoș Tănăsescu dă 
.cititorului alături de suita de do
cumente, coordonatele vieții și 
creației muzicianului.

I. S.
----- ©----- -

Cineva a auzit pămîntul de Ia început. 
Pămîntul acesta de inimă-al țării, 
S-au ridicat pentru el Ștefan și Horie 
Și Tudor s-a ridicat, și Bălcescu 
Intrîndu-mî în aer, în timp, în memorie, 
în istorie-adînc și în suflet crescut,

Cineva a auzit pămîntul și l-a cunoscut. 
Pămîntul acesta de inimă-al țării, 
Locuindu-1 frumos, bărbătește
Cu drumuri în sus, printre arbori 
Și la trecători între munți, cu fîntîni 
Să se bucure oamenii-acolo
Să-și odihnească privirile-n unde 
Să ia apa cu sete, în mîini
Izvorul ei dulce, valul ei des 
Luminînd peste zi ca o frunte.

Partidul a auzit pămîntul țării și l-a înțeles. 
Pămîntul-aeesta de inimă-al țării
Și pămîntul acesta de inimă-al meu 
L-a auzit, 1-a-nțcles și luîndu-1 pe umeri 
II răsare, astăzi, lumii, mereu.

CORĂBIILE TOATE.»
Corăbiile toate sînt flăcări foarte tinere.
Și eu le-am aprins, le-am clădit, pentru mări 
în patria-aceasta ca o deprindere
A soarelui — de-a răsări-ntr-adevăr.

Le-am dat ochi să-nțeleagă, frunte le-am dat 
La furnalele-ncinse cu inima toată, 
în patria-aceasta ca un bărbat
Cu nume romantic, de fată

celor opt săli care se construiesc din fondul 
central li s-au alocat 400 000 lei. La aces
tea pentru a ne forma o imagine cit mai 
exactă, să adăugăm și suma de peste trei 
milioane cheltuită din bugetul sfatului 
popular regional pentru procurarea mobi
lierului necesar : bănci, catedre, dulapuri 
pentru material didactic, table etc.

Au orele aici la Dunăre un relief de frunte, 
Carpații mei ca orologii sînt
Și but cugetătoare rîuri în secunde, 
Pe rîuri lucii sînt poduri de cuvînt
Și drumurile-n sine ecouri poartă repezi 
Și-n sinea lor câmpiile sînt zboruri de Icar 
Un timp fierbînd aici ca apele-ntre lespezi 
își lasă-n noi statura și țărmurile-i mari

Vor străluci de-aceea cu chipu-ntreg, de-odată 
Cei ce venind continuu ne vor ști prezenți
Și voi veni1 — romantic, eu îi aud și-n piatră, 
Din viitor salută ca arborii, cu crengi.
Stă scris pe relieful orelor să vină 
Și-n relieful-acesta al orelor de azi
Vor retrăi, la Argeș, minunea de lumină 
Și-ntîiul schimb de raze la Bicaz ;

Și vor purta orașele-n vitralii
Și satele-n ferestre mai pline cu cîmpii, 
Pe-aceste inimi ale noastre, ca medalii 
în care bate soarele, și arde, și nu se va opri.

și Însuși om,

CEL MAI DE SEAMA EL
Cum oamenii-și aleg virtuțile pe rînd, 
Și își împrumută unii altora virtuțile, 
Cinstea mai ales, și mai ales luptînd, 
Virtutea de-a fi demn și fără pată 
în vasta-mprejurare-a unui ceas, 
Virtutea de a fi fără tăgadă 
Și patria ta bună, și cugetul ei treaz ;

Astfel cum oamenii-și aleg virtuțile 
Și însuși om, cel mai de seamă el 
Și cel mai mult aflîndu-se în toate 
Ca focul tînăr ce arde în oțel 
Și încă mai departe, în eternitate, 
Născîndu-se pe sine și pe alții, 
Cu fruntea-aprinsă acelorași idei, 
Partid i-arn spus și, strălucind, Carpații 
Partid i-au spus cu dragoste-nlre ei.

Și patria de-a pururi, bărbătește, 
Pe-o altă nouă lume la zenit, 
Lucrînd-o brațe vrednice ea crește, 
Trăiește-n chip puternic, de Partid.

La cuptoarele de cracare a ga* 
z.ului metan de la secția amo
niac a Combinatului de Îngră
șăminte chimice Turnu Măgu

rele
Foto: N. STELORIAN

Cursuri de instruire 
a propagandiștilor
BAIA MARE (de la coresponden

tul nostru) :
In orașul Salir Marc, Comitetul 

regional al U.T.C. Maramureș a or
ganizat cursuri de instruire a pro
pagandiștilor pentru noul an de 
învălSmlnt politic U.T.C. Timp de 
10 zile (9—18 august) cei 450 de 
tineri muncitori, cooperatori, teh
nicieni, ingineri și prolesori care 
vor conduce Ia locul lor de mun
că cercurile invălămlntului politic, 
se pregătesc acum cu perseveren
tă. Sint studiate și seminarizate 
apoi, temele : „Industrializarea so
cialistă a țării, obiectiv central al 
politicii economice a partidului", 
„Dezvoltarea multilaterală și in
tensivă a agriculturii", „Orlndui- 
rea socialistă, înflorirea na/iunii 
și a statului socialisl", „Constitu
ția, legea lundamentală a statului". 
Se acordă o deosebită atenție în
sușirii în condiții bune a materia
lelor privind „Statutul — legea de 
bază a P.C.R.", „Munca ideologi
că a partidului", „Dezvoltarea con
științei socialiste a maselor popu
lare din tara noastră".

Atît orele de studiu individual, 
cit. și seminatine au un caracter 
diierentiat, destășurindu-se in 
lunctie de pregătirea cursantllor si 
tocul de muncă (sat, oraș). Au 
lost invitati la aceste cursuri lec
tori universitari, oameni de cul
tură și artă care le-au vorbit 
cursantilor despre prestigiul cultu
rii șl literaturii românești peste 
hotare, aspecte ale situației Inter
nationale etc. In aceste zile, 
cursantii participă și la numeroase 
acțiuni cultural-educative.

O scurtă vizită prin cîteva co
mune din raioanele Negrești și 
Vaslui scoate la iveală faptul că 
mai sînt încă destule lucrări ră
mase în urmă, mai ales în raio
nul Negrești.

Așa, de pildă, în comuna Todi- 
rești, satul Sofronești, noua clă
dire a școlii cu patru săli de 
clasă și laborator, începută la 
20 mai a.c. trebuia ca în prima 
săptămînă a lunii august să aibă 
țigla pusă și podul mort așezat, 
urmînd să se treacă la fixarea 
tîmplăriei. Ușile și ferestrele 
stăteau însă într-o magazie și 
nu putea fi vorba de fixarea lor 
fiindcă abia se bătea șipca și 
se căra pămîntul pentru podul 
mort. Pe șantier nu se aflau de
cît patru muncitori, care se plîn- 
geau că nu au toate materialele 
necesare, nisip, șipcă, balast, stu- 
fit, parchetul nu era nici el adus 
tot — și aceasta din pricină că 
sfatul popular comunal nu-și res
pectă angajamentul luat de a le 
pune la dispoziție tot materialul. 
Discutînd însă la comitetul exe
cutiv, aici părerea era că, dim
potrivă, muncitorii nu-și fac da
toria așa cum trebuie și că din 
cauza lor rămîn în urmă lucră
rile. Așadar, în loc să caute re
zolvarea mai operativă a lucrări
lor se aruncă vina de la unii la 
alții, ceea ce, fără îndoială, nu 
poate duce la nimic bun.

într-un alt sat, la Războieni 
(comuna Tibănești), școala, tot 
cu patru săli de clasă și labora
tor, era într-un stadiu mai avan
sat, dar și aici mai erau multe 
de făcut : exteriorul era încă la 
roșu, ușile și ferestrele nu erau 
truse, lucrările de pardosire nu 
începuseră. Am fost pe șantier 
în miezul zilei de lucru dar a- 
cesta era pustiu. Explicația : lu
crările nu mai puteau continua 
datorită lipsei de fonduri și a- 
ceasta din cauză că deși după 
deviz se știa că construcția va 
costa 250 000 lei, s-a început 
lucrul numai cu un fond de 
100 000 lei credite rambursabile 
și 20 000 contribuție voluntară. 
E drept, pe parcurs, s-au reali
zat și economii de aproximativ 
60 000 Iei, prin muncă patriotică, 
însă pînă la urmă tot s-a ajuns 
la un punct mort și asta cu o 
lună înainte de prima zi de 
școală. în aceeași situație se află 
și construcția din comuna 
Dracseni.

Exemplele acestea constituie o 
dovadă că, dacă nu se accelerea
ză acum, în perioada, care a mai 
rămas pînă la deschiderea nou
lui an școlar, ritmul de lucru pe 
toate șantierele, după aceea va 
scădea și mai mult interesul iar 
construcțiile vor fi inevitabil 
tărăgănate pînă la anul.

în raionul Vaslui situația 
este oarecum alta, din cauză

că și numărul construcțiilor 
aflate în lucru e'ste mai mic. 
Aici s-a construit foarte mult 
anul trecut; în total 53 săli de 
clasă. Anul acesta există nu
mai două obiective mâi impor
tante : o școală cu șase clase 
la Ferești și o alta, cu opt săli, 
de clasă, cu etaj, la Tariacu. 
în ceea ce privește construcția 
de la Ferești finanțarea ei s-a 
deschis tîrziu, spre sfîrșitul lu
nii iunie, deoarece școala era 
planificată pentru anul viitor 
și numai dorința organelor lo
cale de a avea anul acesta 
măcar două clase, absolut ne
cesare, a făcut să se înceapă 
acum lucrarea. La Tanacu, 
unde școala se construiește în 
antrepriza I.G.O.-ului, acest 
fapt e de natură să mărească 
pentru ambele părți obligația 
de a se respecta termenul pre
văzut în contract. Totuși și aici 
lucrările au mers într-un ritm 
destul de scăzut, ținînd seama 
de data începerii lor: 20 mai 
și de faptul că pînă la sfîrșitul 
primei săptămîni a lunii august 
abia se terminase zidăria și se 
începuse turnarea planșeului.

Pe toate șantierele noilor 
școli s-a făcut simțită într-un 
fel sau altul și contribuția ti
neretului. Sprijinul dat de ti
neret prin munca patriotică s-a 
concretizat peste tot în efec
tuarea unor lucrări la săparea 
fundațiilor, în transportul pă- 
mîntului sau al cărămizilor, în 
aducerea nisipului sau apei ne
cesare pe șantier, la descărcări 
și încărcări de materiale. Ceea 
ce trebuie precizat însă este 
faptul că acțiuni de felul aces
ta n-au fost, de regulă, inițiale 
de comitetele comunale U.T.C., 
ele au pornit de Ia conducerea 
sfaturilor populare sau a coo
perativelor agricole. Este ne
cesar deci ca în viitor, comi
tetele comunale U.T.C. să aibă 
mai mult spirit de organizare, 
să participe mai mult la viața 
de organizație a tineretului, 
făcindu-și simțită prezența în 
acțiunile de sprijinire a noilor 
școli.

în acest sens, cîteva lucruri 
bune de amintit au fost întîlni- 
te la construcția școlii din 
Războieni-Tibănești. Aici, din 
discuția avută cu secretarul co
mitetului comunal, Traian 
Popa, a reieșit că încă înainte 
de a începe noua școală, în
tr-o adunare generală a orga
nizației de la brigada Războ
ieni s-a stabilit ca fiecare ute- 
cist să lucreze în medie, cîte 
trei zile pe toată durata con
struirii școlii, ceea ce a în
sumat un număr de peste 300 
ore muncă patriotică efectuate 
de 20 tineri.

In încheierea celor cltorva 
date șl aspecte culese din re
giunea Iași, poate fi discutată 
și o problemă de viitor: în 
majoritatea comunelor în care 
se construiesc școli noi, se pre
cizează că spațiul va deveni 
din nou insuficient peste cîtva 
timp. Problema este, desigur, 
firească, dacă rfe gîndim că 
prin generalizarea învățămîn- 
tului de opt ani, în mediul ru
ral S-a mai adăugat cel puțin 
cîte o clasă. Pe lingă aceasta, 
în rezoluția Congresului al 
IX-lea al P.C.R., se prevede 
chiar „trecerea în următorii 
ani la pregătirea condițiilor 
pentru mărirea duratei învă
țământului obligatoriu". Aceas
ta înseamnă că peste. 4—5 ani, 
în comunele în care abia s-a 
construit acum o școală va mai 
fi nevoie de încă un local cu 
patru clase. De aici, se naște 
următoarea întrebare: nu s-ar 
putea ca, de acum încolo, or
ganele în drept, să se orienteze 
mai mult spre tipurile de școli 
cu opt sau măcar cu șase săli 
de clasă ?

Aceasta ar rezolva problema 
spațiului de școlarizare pe o 
perioadă mult mai mare de 
timp, ținînd seama totodată și 
de dezvoltarea necesară pe care 
o va cunoaște învățămîntul în 
anii următori.

D. MATALĂ

Zile de tabără la Pustnicu

Foto: GR. PREPELIȚĂ

UN LACĂT BINE
pre deosebire de toate artele de pe lume, arta de 
a nu face nimic este cea mai ușor de îmbrățișat. 
Este arta care solicită cel mai redus volum de 
efort.

E drept, pentru aceasta se cer totuși multe. De 
pildă : să fii, dacă se poale, metodist principal la 
Casa de cultură a tineretului. Dar și aici, de unul 
singur, cu greu poți face față condițiilor pe care 
le implică amintita artă. Se cere, prin urmare, să 

mai fie cineva 
pentru perioada 
rarea activităților 
studenților. Natura este darnică. Și săritoare. Iți 
in ajutor cind te aștepți mai puțin și te miri de unde. Cei 
chemați timp de. 3 luni alături de metodistul principal erau 
chiar vecinii săi de etaj: reprezentanți ai comitetului pe cen
trul universitar Iași al U.T.C. și ai consiliului pe centrul uni
versitar Iași al Uniunii Asociației Studenților.

Se mai cere apoi ca toți acești reprezentanți să găsească un 
pretext comun pentru a da formă materială artei despre care 
vorbim și ai cărei purtători se iac Îndată ce se găsesc în ju- 
lu.l aceleiași mese. Acest pretext, să-l numim cu numele său 
adevărat „Plan privind activitățile cultural-instructive și re
creative ce vor fi organizate în perioada 1 iulie — 30 sep
tembrie 1965". Planul trebuie să fie bun, bogat, variat — du-

care să răspundă — să spunem 
vacanței, de organizarea și 

pe care Casa tineretului
i este darnică.

deslășu- 
le oleră 

vine

pă cum și este, de alt lei. Trebuie apoi ca afară să fie cald. 
o căldură care să te moleșească, pină cînd vei ajunge să nu 
mai poți mișca un deget. Mai trebuie să lipsească un autobuz. 
De fapt, autobuzul să existe, nu însă ia lași, ci undeva, pe la 
Piriul Rece. Pe urmă, 4 zile pe lună toți activiștii casei să 
aibă liber. In două zile, Teatrul de stat Birlad să prezinte aic.i 
cile un spectacol. Teatrul de stat Galați să prezinte și el, in 
alte două zile, cîte un spectacol. într-o zi, să se producă pe 
scena casei citeva formații artistice de amatori din oraș, iar 
portarii să nu permită studenților să intre. Biblioteca să fie 
bine închisă, incit nimeni să nu poată împrumuta o carte. în- 
tr-o altă zi, studenții (circa 100 din cei 1 500 care își petrec 
zilele vacanței in Iași) să fie ținuți pină după orele 22 la ușă. 
Motivul : ședință. Ședința s-a ținut insă în sala de festivități, 
nu și în restul sălilor destinate clubului studenților. Lipsa 
autobusului să constituie „argument forte" în favoarea neor- 
ganizării duminicilor cultural-sportive in pădurile de la Re
pedea, Birnova și Ciric, a excursiilor la Bicaz și Lacul Roșu, 
a drumeției pe dealul Cetățuia, a vizitării lașului de către stu
denții din alte centre universitare, care își fac aici practica 
in producție. în acest fel, zilele albe din luna iulie, zilele adică 
in care nu s-a făcut nimic să ajuna la... 20. Frumoasă sumă I 
Scăzindu-le din 31, cile a numărat luna, mai rămîn 11. Scăzind 
încă 4 (in care a rulat cîte un film) și 3 (cînd a tosl prezentată 
cile o cronică a evenimentelor internaționale) mai rămin 4-

EXPOZIȚIA CELOR 30000

U
n strungar din Bra
șov, un constructor 
de nave din Galați, 
un electrician de Ia 
Săcele, un montor 
de utilaj petrolier de 
la Ploiești și mulți 
mul ti alții și-au dat 
Intilnire in Capitală. In total : trei
zeci de mii. Pentru a respecta In

să adevărul, trebuie să precizăm 
Încă de la început două lucruri :

PRIMUL : Strungarul nu e chiar 
strungar, la iei constructorul de 
nave. De abia peste un an, 
doi, sau trei ei vor fi strun
gari, electricieni, montori sau 
constructori de nave în toată pu
terea cuvîntului. Deocamdată, în
vață.

Sînt elevi ai școlilor profesio- 
nale.

AL DOILEA: La intilnire nu 
sînt prezenți toți treizeci de mii. 
In sensul strict al cuvîntului nu 
e de fapt prezent nici unul dintre 
ei. Prezentă este însă munca lor 
depusă cu sîrguință pe parcursul 
unui întreg an de școală și prac
tică, prezent e spiritul lor inven
tiv, materializat într-un lung șir 
de exponate.

Toate acestea fac obiectul Ex
poziției anuale a realizărilor cercu
rilor tehnice din cadrul școlilor 
proiesionale, tehnice și tehnice de 
maiștri ale Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini.

Cine vizitează expoziția încear
că un puternic sentiment de mln- 
drie șl Încredere în cadrele de 
mline ale industriei socialiste. 
Ghidul nostru a conectat, la un 
moment dat, aceste exponate la 
refeaua de curent electric, O apă
sare pe buton și turla mîndră a 
instalației de ioraj 3 DH-200 A co
boară. Încă o manevră și ea se

ridică aidoma celor din cimpiile 
Olteniei, de pe dealurile Argeșu
lui sau ale Ploieștiului. Admirăm, 
si nu putem să nu ne amintim că 
o asemenea instalație (desigur, în 
mărime naturală) a mai iacul nu 
de mult astfel de manevre in fala 
miilor de vizitatori prezenți la 
Tîrgul de la Leipzig, unde a pri
mii medalia de aur.

Dar să ne continuăm vizita. O- 
biect.ele care trec prin fața pri
virilor noastre au darul să te ducă 
In numai cîteva minute de la Bra
șov (grupul școlar „Steagul Ro
șu" expune, firește, un motor de 
camion în mărime naturală execu
tat de elevi) la Cugir ai cărui e- 
ievi expun diferite tipuri de ma- 
șini-unelte : una de frezat, alta 
de șlefuit, o pompă cu angrenaje. 
Toate, deși machete, sînt dinami
ce, funcționează, și în ele între
vezi o frlntură din chipul con
structorilor de mline. Privim apoi 
schimbătoarele de căldură execu
tate de elevii de la „Grivi/a Ro
șie", cargoul pentru cherestea de 
3 000 tdw, executat la Galați, ob
servăm un concasor trior de la 
„Progresul"-Brăila, macheta unui 
autobuz, a unei mașini de împrăș
tiat îngrășăminte și multe altele.

Firește, ar fi greu să le înșiru- 
im pe toate. Elevii celor 44 școli 
profesionale și grupuri școlare din 
întreaga tară expun aici tot ce au 
crezut că-i mai greu de realizat, 
produse la care vor lucra nu peste 
mult timp, alături de alli foști e- 
levi ai școlilor profesionale, lingă 
muncitori care au căpătat de/a o 
experiență de muncă și duc acum 
departe, sub conducerea comuniș
tilor, faima produselor uzinei în 
care au învălat meseria.

Treizeci' de mii de elevi și-au 
dat intilnire într-o expoziție. Trei
zeci de mii de viitori muncitori.

I. BODEA

PĂZIT
Acestea au fost dedicate unor activități cu adevărat memora
bile : un concurs, un simpozion, un montaj literar-muzical.

în sfîrșit, arta de a nu face nimic mai cere ceva: abilitate 
in a da răspuns unor întrebări de natură să-ți conturbe liniș
tea. De exemplu, la întrebarea : „Nu considerați că au drepta
te studenții cind afirmă că cei care nu le-au permis in luna 
iulie să intre la Casa tineretului au fost portarii și lipsa acti
vităților ?" — să răspundă : — „Nu i-au lăsat portarii să in
tre ? Tot ce se poale. Depinde insă la ce oră... Dacă vor ii 
venit prea tîrziu desigur..." sau „Să le fi oferit activități ? 
Credeți-ne că dacă am li avut ce. le oleream cu plăcere".

De asta vă spuneam că aria de a nu face nimic este cea mai 
ușor de îmbrățișat. Rețeta o garantează, fiind verificată in 

practică, cei amintiți mai sus. Dar să i se mai adauge pen
tru siguranța încă ceva : Să spunem — șt lucrul s-a dovedit 
posibil — că din biroul Comitetului orășenesc Iași al U.T.C. 
să nu aibă toată luna iulie nimeni curiozitatea să se intere
seze de problema in discuție. Zilele lunii august se scurg ia 
iei de... albe, ca și cele din iulie. Intervenția pe care situațja 
creată o solicită trebuie să ducă la scoaterea de sub lacăte a 
planului uitat și la îniăptuirea, paragraf cu paragraf, a preve
derilor pe care le cuprinde.

C. SLAVIC
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Lucrările Comisiei de Validare

marilor tradiții
a Marii Adunări Naționale

• Cu prilejul aniversă
rii independenței Repu
blicii Indonezia

ouă importante lu
crări, apărute re
cent în 
Politică, vin 
îmbogățească, 
un înalt nivel 
torico-științific 
memorialistic, căr
țile care consem

nează tradițiile eroice ale po
porului român relevînd lupta 
sa glorioasă, desfășurată sub 
conducerea partidului pentru 
libertate și un viitor fericit.

Prima lucrare, „CONTRI
BUȚIA ROMÂNIEI LA VIC
TORIA ASUPRA FASCIS
MULUI“, cuprinde comunică
rile realizate de Academia 
R.P.R. în colaborare cu Insti
tutul de istoria partidului de 
pe lîngă C.C. al P.C.R. — 
prezentate de delegația româ
nă la consfătuirea științifică 
ele la Moscova din 14—16 
aprilie 1965, care a avut loc 
cu prilejul aniversării a 20 de 
ani de la. victoria asupra fas
cismului.

A doua lucrare „ARMATA 
ROMANA IN RĂZBOIUL 
ANTIHITLERIST“ este o cu
legere care cuprinde un nu
măr apreciabil de articole 
memorialistice scrise de foști 
luptători din formațiunile de 
luptă patriotice, de generali 
și ofițeri care au comandat 
mari unități și unități în 
perioada insurecției armate 
din August 1944 ș„ în conti
nuare, pe frontul antihitlerist 
pînă la victoria finală asupra 
Germaniei fasciste.

Deși sînt de genuri diferite 
— una, istorico-științifică iar 
cealaltă, memorialistică — ce
le două culegeri de materiale 
se interpă'trund, se completea
ză . și se întregesc într-un tot 
unitar la baza căruia se află 
ideea centrală a reliefării 
contribuției active, substan
țiale și multilaterale a Româ
niei Ia înfrîngerea Germaniei 
hitleriste, la obținerea victo
riei asupra fascismului.

Prin conținutul și stilul 
lor, cele două lucrări rețin cu 
încordare atenția cititorului, 
îi fac cunoscute expresiv fap
tele de viață și de luptă ale 
poporului împotriva regimului 
de teroare al dictaturii mili
tare fasciste, îl fac să trăiască 
fiorul acelui simțămînt de 
înaltă vibrație al dragostei de 
patrie cu care masele largi de 
oameni ai muncii, întreaga 
noastră armată, în frunte cu 
comuniștii, s-au avîntat în 
insurecția armată victorioasă 
inițiată, organizată și condusă 
de P.C.R.

Materialele din ambele lu
crări, referitoare la insurec
ția armată antifascistă, consti
tuind în ansamblul lor o 
judicioasă îmbinare a elemen
telor de studiu și cercetare cu 
cele care zugrăvesc plastic și 
sugestiv episoade emoționan
te de luptă, izbutesc să creeze 
o uriașă frescă a acelui fier
binte August din 1944 cînd 
dictatura militară fascistă a 
a fost răsturnată, România s-a 
alăturat coaliției antifasciste, 
Armata română a întors ar
mele împotriva Germaniei 
hitleriste și, împreună cu for
mațiunile de luptă patriotice, 
a trecut la lichidarea trupelor 
germano-fasciste din interio
rul țării. înfăptuirea vic
torioasă a insurecției armate 
,.a făcut ca lupta antifascistă 
a întregului popor să se ridice 
pe o treaptă calitativ su
perioară" se arată într-una 
din comunicările cuprinse în 
prima din culegerile la care 
ne referim. După 23 August, 
se menționează în continuare 
în aceeași comunicare, această 
luptă antifascistă a luat aspec
tul participării Armatei româ-

«I

:

«

] Editura 
să 
la 

is- 
Și

ne, cu toate forțele ei, la răz
boiul împotriva Germaniei 
hitleriste, al luptei maselor 
pentru lichidarea rămășițelor 
fasciste, mobilizării tuturor 
eforturilor pentru sprijinirea 
frontului antihitlerist.

Parcurgînd material după 
material ai impresia că te afli 
în fața unui impresionant 
ecran cinematografic pe care 
se perindă secvențe din cele 
mai emoționante ale luptelor 
eroice duse de unitățile mili
tare și formațiunile de luptă 
patriotice din zona orașului 
București, de pe Valea Praho
vei, din Dobrogea, din sud- 
vestul țării. Sînt amplu pre
zentate acțiunile desfășurate 
în timpul insurecției armate 
pentru acoperirea frontierelor 
(23—31 august 1944), acțiuni 
care au asigurat menținerea 
unui vasț cap de pod în Po
dișul Transilvaniei, și în Ba
nat împotriva forțelor hitle- 
risto-hortyste (larg de 325 km 
și adînc 75—200 km, cu o 
suprafață de aproximativ 
45 000 kmp) în care s-au con
centrat forțele române și so-

destinate acțiunilorvietice 
ulterioare.

Iei, în același timp, cuno- 
știință cu mîndrie patriotică 
despre pierderile grele pe care 
forțele insurecționale le-au 
provocat inamicului și care 
s-au ridicat Ia 56 000 de pri
zonieri din care 14 generali, 
1 224 ofițeri precum și peste 
5 000 de morți.

Pe fundalul amplu al aces
tor evenimente ți se contu
rează icu o mare forță de con
vingere, printr-o varietate de 
cifre și date, de aprecieri și 
relatări cuprinse în documen
te oficiale române și străine, 
atît importanța istorică a in
surecției armate pentru po
porul român, cît și ecoul și 
consecințele însemnate pe 
plan internațional. într-unul 
din materialele culegerii 
„Contribuția României la vic
toria asupra fascismului“ se 
arată — de pildă — că dato
rită insurecției armate din 
August 1944, Germania hitle- 
ristă a pierdut efective mili
tare proprii de valoarea a 
circa 6 divizii și importante

poziții strategice cheie ale 
sistemului de apărare german 
din România și din Peninsula 
Balcanică ; în același timp, 
intrarea României în războiul 
antihitlerist cu întregul său 
potențial militar și economic 
a determinat, o accentuare a 
superiorității coaliției antihit
leriste.

„Insurecția armată a în
semnat — se spune într-una 
din comuaicările la care ne 
referim — și începutul unui 
război drept de eliberare și 
apărare a patriei.... Alăturarea 
României la coaliția antihitle- 
ristă, lupta Armatei române 
cot la cot cu Armata sovieti
că eliberatoare împotriva 
pelor germano-fasciste 
avut importante urmări 
raport militar-strategic“.

Pe - - -
rii de 
torică 
parea 
războiul antihitlerist, din pri
ma culegere, se înscrie țesă
tura plastică a 14 articole me
morialistice din cea de-a doua 
culegere, scrise de foști co
mandanți de mari unități și 
unități române care, umăr la 
umăr cu trupele sovietice, au 
săvîrșit minunate fapte de 
vitejie și eroism în luptele 
pentru desăvîrșirea eliberării 
teritoriului patriei noastre de 
sub ocupația fascistă. Memo
riile foștilor comandanți ne 
conduc în vîlvătăile luptelor 
duse de ostașii Corpului de 
munte român și divizia Tudor 
Vladimirescu împreună cu 
ostașii sovietici în zona orașu
lui Sfîntu Gheorghe.

Sînt amplu și sugestiv de
scrise luptele din Carpații Ră- 
săriteni pînă la eliberarea 
orașului Tg. Mureș, de pe 
Mureș și Arieș pînă la eli
berarea Clujului, din Munții 
Apuseni, la Păuliș și pe văile 
Crișurilor pînă la eliberarea 
orașelor Arad și Oradea, din 
Munții Mezeș și Făget pînă la 
înfrîngerea rezistențelor fas
ciste din zona orașelor Cărei 
și Satu-Mare, care a marcat 
eliberarea completă a terito
riului României de sub jugul 
fascist.

însuflețită de idealurile 
nobile ale cauzei drepte 
pentru care lupta, Armata ro
mână a continuat războiul 
împotriva Germaniei naziste 
dincolo de hotarele patriei pe 
teritoriile Ungariei și Ceho
slovaciei. în peste 30 de arti- 

memoriale sînt rela- 
luptele crîncene și 

glorioase duse de trupele ro
mâne, cot la cot cu cele so
vietice, pe 
țări.

Efectivele 
participante 
hitlerist de la 23 August 1944 
și pînă la jumătatea lunii mai 
1945 au 
tr-una 
culegeri 
538 000 
300 000 
subofițeri 
decorați cu ordine și medalii 
românești dintre care 190 135 
și cu ordine și medalii sovie
tice iar 5 676 cu ordine și me
dalii cehoslovace.

Impresionantă apare și con
tribuția de ordin economic a 
României la efortul pentru 
zdrobirea hitlerismului.

Cele două lucrări amintite 
constituie, fără îndoială, o 
valoroasă contribuție la stu
diul istoriei contemporane a 
României, o contribuție de 
seamă la cunoașterea partici
pării țării noastre la victoria 
asupra fascismului.

Comisia de Validare a Marii 
Adunări Naționale s-a întrunit 
în ședință de lucru, în ziua de 
marți 17 august 1965, sub preșe
dinția tovarășului deputat De
mostene Botez, președintele Co
misiei.

Comisia de Validare a exami
nat lucrările comisiilor electorale 
de circumscripții și ale secțiilor 
de votare, pe baza cărora 
fost declarați aleși deputati în 
Marea Adunare Națională, 
urma alegerilor parțiale ce

au

avut loc în ziua de 23 mai 1965, 
tovarășii: Cristea Ionică, în cir
cumscripția electorală nr. 1 
Grivița Roșie — orașul Bucu
rești, și Jean Livescu, în circum
scripția electorală nr. 22 Răcari 
—■ regiunea București.

Comisia de Validare și-a întoc
mit apoi raportul cu privire la 
verificarea legalității acestor ale
geri, pe care urmează să-l pre
zinte în apropiata sesiune 
Marii Adunări Naționale.

Vom
n anul 1964 
G.A.S. Săcuieni 
din regiunea Cri- 
șana a realizat 
cea mai mare 
producție din isto
ria activității sale 

40 litri lap
pe cap de 
Era acea- 
fuseseră ex- 

căile pentru

te 
vacă furajată, 
sta o limită, 
plorate toate 
creșterea producției de lapte? 
Rezultatele obținute în prime
le 7 luni demonstrează că 
anul 1965 are toate perspecti
vele să se înscrie ca o nouă 
treaptă pe drumul marilor 
producții de lapte. Planul ce
lor 7 luni (5 627 hectolitri) a 
fost depășit cu 242 hectolitri. 
La un efectiv de 260 de vaci 
s-au realizat, în medie, 2 425 
litri în loc de 2 224 litri. Prețul 
litrului de lapte scade de la o 
lună la alta. Un hectolitru de 
lapte se realizează acum prin 
consumarea a 97 unități nu
tritive în loc de 111,6 plani
ficate.

La tabăra de vară, la orele 
prînzului, am avut o convor
bire cu inginerul șef adjunct 
Aurel Moldovan, cu brigadie
rul Gavrilă Berețchi, Ludovic 
Beldi — secretarul organizației 
U.T.C. —- și cu tînărul Dumi
tru Butcovan îngrijitor-mul- 
gător fruntaș.

Tema convorbirii: 1) Cum 
B ați reușit să realizați această

coordonatele comunică- 
amplă documentare is- 
cu privire la partici- 
Armatei române la

Stâpîni
inanimile“

Cu prilejul celei de a XX-a 
aniversări a proclamării inde
pendenței Republicii Indonezia, 

.însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Republicii Indonezia in 
R. P. Română, Wisnu, a oferit 
marți după amiază o recepție în 
saloanele ambasadei.

Au luat parte tovarășii Gheor
ghe Apostol, Emil Bodnaraș, 
Gogu Rădulescu, Mihai Dalea, 
membri ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, conducători ai 
unor instituții centrale și organi-

zații obștești, oameni de știință 
și cultură, generali, ziariști.

Au participat șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați în 
R. P. Română și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

• Prezentarea scrisori
lor de acreditare de că
tre ambasadorul Kuwei
tului in Republica Popu
lară Romană

La 17 august, vicepreședintele 
Consiliului de Stat, Ștefan Voi- 
tec, a primit pe ambasadorul

extraordinar șl plenipotențiar (8 
Kuweitului în Republica Popu
lară Română, Saeed Yacoob 
Shammas, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare.

Cu acest prilej au rostit cu- 
vîntări ambasadorul Saeed Ya- 
coob Shammes și vicepreședintele 
Consiliului de Stat, Ștefan Voi- 
tec.

La ceremonia prezentării seri* 
sorilor de acreditare și la convoi-» 
bire au participat Grigore Gea* 
mănu, secretarul Consiliului de 
Stat, și George Macovescu, ad
junct al ministrului «facerilor ex
terne.

(Agerpre^

URMĂRI DIN PAQ. I

üdînciirîlor

ou instalații și mijloace tehnice 
proprii situează tara noastră 
printre primele din lume in acest 
sector.

Cu noua tehnologie de lucru 
cît mai bine însușită se pregătesc 
colectivele de la sondele de mare 
adîncime să întâmpine a XXI-a 
aniversare a eliberării patriei.

teritoriile acestor

Armatei române 
la războiul anti-

totalizat, se arată în- 
din

la 
de 
de

i lucrările primei 
care ne referim, 
oameni. Peste 

soldați, ofițeri și 
români au fost

ION GH. PANĂ
Locotenent colonel în rezervă

I Voleiul — sport preierat de tinerii participanți la Spartachiada 
di vară. (Aspect de ia iinalele spartachiadel disputate recent 

in regiunea București
Polo : GH. NEAGOE

de

Știri sportive
Duminică, la•

Constanta se vor des
fășura Întrecerile se
mifinalelor primei edi
lii a „Cupei Europei" 
la atletism, pentru c- 
chipele feminine. In 
prezent, pe stadionul 
„1 Mai" se fac inten
se pregătiri pentru ca 
echipele U.R.S.S., R.F 
Germane, Iugoslaviei, 
Norvegiei, Austriei si 
României să evolueze 
tn optime condiții. 
Concursul programea
ză 11 probe : 100, 200. 
400, 800 m, 80 m gar
duri, lungime, înălți
me, greutate, disc, su
liță șl ștaietă 4 x 100 
m. Primele două echi
pe se califică 
finala programată 
toamnă 
mană.

le noastre, în frunte cu 
campioanele olimpice 
tolanda Balaș și Mi
haela Peneș și-au con
tinuat pregătirile, dor
nice de a obline 
zultate pe 
slbilitătilor

mâsura 
lor.

cum

re
po-

nai Sekularet. In me
ciul de campionat sus
ținut duminică, Steaua 
Roșie a terminat Ia e- 
galitate : 1—1 cu 
lejniciar Sarajevo.

Ze

pentru 
in 

in R.F. Ger- 
Selectionabile-

O După
mal anunțat, lotul re
prezentativ de fotbal 
al tării noastre, care 
va întilni la 19 sep
tembrie In meci retur 
la Pragg echipa R. S. 
Cehoslovace, va sus
ține la 25 august la 
București un ioc inter
național de verificare. 
Fotbaliștii noștri vor 
primi vizita echipei 
iugoslave Steaua Ro 
șie Belgrad, in rindu
rile căreia activează 
cunoscutul internatio-

laîncep
Jocurile 

Universita- 
— Univer- 
care vor

«• Vineri 
Budapesta 
Mondiale 
re de vară 
siada —■ la
participa aproape 2 800 
de sportivi și sportive 
din 41 de țări. In ve
derea acestei mari 
competiții, sportivii ro- 
mîni și-au încheiat 
pregătirile. Reprezen
tativa studențească a 
tării noastre cuprinde 
94 de sportivi și spor
tive care vor concura 
la 8 din cele 9 disci
pline cuprinse în pro
gramul „Universiadei".

te fi mai ispititor pentru un tânăr 
geolog ?

După ani de muncă în petrol, 
inginerului Bart i se încredin
țase un post de conducere. Putea 
foarte bine să se bucure de ex
periența căpătată pînă atunci. 
Cu toate astea, cînd i s-a propus 
să meargă la sonda din Tinosu 
n-a ezitat să încalțe bocancii cu 
tălpi groase și să-și îmbrace 
scurta îmblănită de șantier. L-a 
atras, ca și pe colegul său mai 
tânăr, perspectivele deschise de 
forajul adine. S-a apucat să în
vețe. Instalația și agregatele, 
materialul tubular, întreaga teh
nologie de lucru e nouă. La a- 
dîncimi de circa 5 000 de metri 
se înregistrează temperaturi. în
tre 140—150 de grade, uneori și 
mai mult, iar presiunile depășesc 
800 de atmosfere. Aceeași rocă 
într-un fel se comportă la supra
față și la adîncimi mici și cu 
totul altfel la adîncimi ce depă
șesc 3 000 de metri. In primul 
caz se forează relativ ușor, cu 
sape forjate în formă de coadă 
de pește sau obișnuite cu role; 
în al doilea caz, la adîncimi mari, 
deși nu se produce o schimbare 
în natura mineralogică a rocilor, 
înaintarea e mai grea, și uneori 
deosebit de grea. Pentru străpun
gerea rocilor extrem de dure 
sînt folosite sape cu inserții de 
material dur (curbură de tung
sten) și chiar sape cu diamante. 
Au fost obținute și performanțe. 
S-a reușit să se tubeze la acea
stă sondă o coloană de 3 800 de 
metri, în greutate de 300 de 
tone, folosindu-se 250 tone ci
ment. In literatura de specialita
te se citează doar una sau două 
operații de asemenea anvergură.

— Important e — ne spune 
șeful sondei — că oamenii noștri 
au reușit în scurt timp să-și în
sușească noua tehnologie.

Și afirmația are deplină aco
perire. Pînă acum au fost forate 
cinci sonde adinei; la trei dintre 
ele se fac în momentul de față 
pregătiri pentru punerea în pro
ducție. Forarea la mari adîncimi

Lanuri de levănțică după cules, in regiunea Brașov
Foto I AGERPRESI

prelua experiența de la
producție de lapte ? ; 2) Ce 
faceți pentru a asigura creș
terea ei în continuare, pentru 
realizarea și depășirea planu
lui anual ?

Inginerul Aurel Moldovan :
— în perioada care s-a 

scurs de la începutul anului, 
ne-am concentrat atenția spre 
cîteva obiective principale: 
realizarea unei furajări mai 
eficiente, continuarea rigu
roasă a selecției, permanenti
zarea muncitorilor-mulgători 
și întărirea disciplinei pentru 
respectarea programului de 
grajd.

Experiența proprie ne-a 
condus la întocmirea decadală 
a rațiilor. Comparînd rezulta
tele obținute pe baza furaje
lor existente în perioada res
pectivă avem posibilitatea să 
întocmim rația cea mai efi
cientă pentru creșterea pro
ducției de lapte. La aceasta 
trebuie adăugat faptul că toți 
mulgătorii fac diferențiat fu
rajarea cu concentrate, în 
funcție de producția de lapte 
și starea fiziologică a anima
lului.

— Cum ați reușit 1
Gavrilă Berețchi — briga

dier : »
— O vorbă din popor spune 

că orice rău este spre bine 
dacă știi să tragi din el în
vățăminte. Nu demult ni s-a 
întîmplat un necaz. O vacă de 
mare productivitate a fost re-

formată, 
avea în 
mijlocul 
productiv animal. Folosind a- 
cest moment tovarășul ingi
ner Moldovan și medicul nos
tru veterinar au organizat o 
discuție, au prezentat cîteva 
conferințe demonstrînd că 
lipsa unei alimentări indivi
duale, pe măsura producției 
de lapte, a stării fiziologice, a 
îmbolnăvit animalul.

Mulgătorul care o 
primire a rămas la 
anului fără cel mai

— Acum totul pare simplu, 
dar 6 luni ne-a trebuit pen
tru a realiza furajarea dife
rențiată a fiecărui animal. 
Am discutat despre acest lu
cru în adunarea generală a 
U.T.C., apoi cu fiecare om în 
parte, am scris articole la ga
zeta de perete. Unul ba „uita“ 
să împartă concentratele și le 
trîntea în iesle așa cum le 
primea, altul nu voia cu nici 
un chip să-și bată capul să

am furajat animalele cu se
cară și porumb masă-verde, 
producția medie zilnică de 
lapte a fost de 11,3 litri. Cînd 
am trecut la mazărea masă- 
verde producția a crescut la 
13,7 litri.

Ludovic Beldi:
— Fără îndoială, mazărea 

este bună. Conducerea noas
tră cred însă că a făcut o 
greșeală. Am aflat că la veci
nii noștri, la Valea lui Mihai,

Cu ochi de specialist, cu mină de gospodar

Dumitru Butcovan — îngri
jitor-mulgător :

— Furajarea diferențiată 
cu concentrate este acum o 
treabă ușoară pentru fiecare 
mulgător. Animalele au fost 
lotizate în funcție de producție. 
Fiecare mulgător are un căuș 
de 2 kg și cunoscînd rația ne
cesară fiecărei vaci din lotul 
pe care-1 îngrijește, îi este 
foarte ușor să-i dea cît i se 
cuvine.

Ludovic Beldi — secretarul 
organizației U.T.C.:

cunoască rația care i se cu
vine fiecărui animal.

Gavrilă Berețchi:
— Tovarășul inginer vor- 

bea mai înainte despre întoc
mirea decadală a rațiilor. A- 
cest lucru este important atît 
pentru producția prezentă, cît 
și pentru cea viitoare. La ora 
actuală sîntem în posesia u- 
nor concluzii de care credem 
că se va ține seama și la în
tocmirea balanței furajere a 
anilor următori. Iată un 
exemplu. în perioada în care

înmazărea a fost semănată 
mai multe etape. La noi toate 
cele 100 de hectare au fost 
semănate odată, ceea ce a dus 
la scurtarea perioadei de fu
rajare cu acest nutreț valo
ros.

— Tovarășe Beldi, dumnea
ta continui și anul acesta să 
deții primul loc în întrecerea 
pentru realizarea celor mai 
mari producții de lapte. Cum 
reușești să realizezi mai mult 
decît ceilalți ?

— Nu știu cît o să mai fiu

Dreptul la ideal
posibilitățile detudini ? După 

existență îți alegeai și idealul 
în viață“...

De-a lungul anilor de uce
nicie, anilor la școala profe
sională din Satu Mare, anilor 
de învățătură în condițiile în 
care trebuie să-ți cîștigi sin
gur pîinea și cartea, Mihai 
Temian s-a lovit mereu de 
acel „mai mult nu se poate“ !

„Trebuie să se poată !“ —
îmi spuneam. O să se poată ! 
— și continuam să învăț 
unul singur, să privesc 
departe de anii aceia 
să-mi urmăresc idealul 
deveni profesor“.

în 1950, în prima serie 
stitutului politehnic din 
șov, cursuri fără frecvență, 
maistru-profesor, omul cărunt 
a cărui sete continuă a fost 
perfecționarea — învăța. La 
cincizeci de ani și ceva a dat 
examenul de stat. în anii noș
tri s-a împlinit idealul său. Și 
în 1963, ca o încununare a iz- 
bînzilor sale, cîștigate cu greu, 
tovarășului Temian i se con
feră înaltul titlu de profesor 
emerit.

Dreptul Ia ideal ! Aproape 
2 000 de elevi și maiștri înva
ță în spațioase săli de clasă, 
în laboratoarele utilate mo
dern, în clădirile împrejmuite 
de parcul vast, adevărat „oră
șel al ucenicilor“ cum a fost 
numit. Drumurile elevilor pe 
care-i învață profesorul Mihai 
Temian se deschid astăzi pli
ne de lumină, în viitor. Ori
care din ei poate învăța mai 
departe, se poate perfecționa.

Iată, Scorțeâ Gheorghe, a 
absolvit școala profesională, a 
urmat apoi școala medie curs 
seral și acum termină cursu
rile Institutului politehnic- 
Brașov ; Gheorghe Dobrogea- 
nu, absolvent al aceleiași școli 
profesionale a urmat, de ase
menea, cursul seral al școlii 
medii, institutul, iar acum este 
inginer la Uzinele „Steagul 
roșu“.

Un elev pe care profesorul 
Mihai Temian îl urmărește cu 
multă dragoste și interes este 
și Victor Schipor, trimis la 
școală de o întreprindere din 
Rădăuți. Treptele parcurse 
pînă acum — studiul, inova
țiile, pasiunea pentru tehnică, 
aveau să-1 aducă pe Victor 
Schipor aici, la școala de mai
ștri a uzinei •— școală mult 
prețuită în întreaga țară. Mai 
departe, va urma, cu siguran
ță facultatea.

— Recunosc la el aceeași 
sete de învățătură, același ide
al de perfecționare continuă, 
aceeași voință de muncă pe 
care o aveam și eu la vîrsta 
lui — spune tovarășul prof. 
Temian. Dar cîtă deosebire în
tre posibilitățile pe care le are 
generația lui Victor Schipor și 
generația mea, care se lovea 
mereu de atîtea bariere, căre
ia i se punea în cale mereu 
acel „nu se poate“ 1

— Tovarășe profesor, vreau 
să urmez școala tehnică. Pe

de 
mai 

grei, 
de a

a In- 
Bra-

urmă, institutul. Vreau să a- 
jung...

Profesorul Temian zîmbește 
ascultîndu-și elevii; își amin
tește propriii săi ani de uceni
cie, greutățile, zilele de școa
lă și lipsuri ale copilului să
rac de acum vreo 40 de ani.,, 

în împlinirea idealurilor lor, 
ale copiilor și ucenicilor din 
școala profesională a uzinei, 
profesorul își vede împlinite 
propriile sale idealuri.

Deschideți cartea țării — 
Constituția.— tineri care dați 
acum examen la școli profe
sionale, la facultăți; tineri 
care absolviți școli tehnice, in
stitute și facultăți și vă pregă
tiți să intrați în marea și con
tinua universitate a muncii, a 
studiului și perfecționării; în 
fiecare rînd din cartea țării 
stă scris dreptul de a-ți dez
volta multilateral personali
tatea ; dreptul la vis și dreptul 
la muncă.

Realizarea idealurilor tale 
sînt garantate azi prin legea 
fundamentală a țării; sînt a- 
sigurate de realizările poporu
lui nostru, condus de Partidul 
Comunist Român pe drumul 
desăvîrșirii construcției socia
lismului în România socia
listă ?

îndrăzneala
creatoare

îndrăzneala era atrofiată de 
lipsa de perspective ; în a- 
ceeași Românie, cu aceleași 
bogății și frumuseți, suflului 
îndrăznelii i se răspundea 
printr-o atmosferă lipsită de 
orice inițiativă sau prin iniția
tive mărunte, particular inte
resate. Cantai o poartă și, ori 
n-o găseai, ori o găseai închi
să, iar asta sufoca îndrăzneala.

Voiai să te faci, nu inginer, 
spre asta visau și îndrăzneau, 
practic, puțini, dar voiai să te 
faci, de pildă, supraveghetor 
într-o instalație chimică ? Pu
teai să dorești mult și bine, 
șansele erau tot atît de mici 
cît și industria chimică a ve
chii Românii.

Vrei să devii operator chi
mist, ori inginer chimist as
tăzi ? Nu mai dau răspuns la 
această dorință îndrăzneață, 
devenită cotidiană, fiindcă 
răspunsul îl poate da oricine... 
Stau mărturie acestui răspuns 
mărețele obiective cuprinse în 
programul vast de viitor ela
borat de cel de-al IX-lea Con
gres al partidului, marile 
drepturi consfințite în istoricul 
proiect de Constituție, a cărei 
geneză își află izvorul în 
munca harnică a poporului.

Din toate aceste înfăptuiri 
desprind și eu pecetea princi
pală a generației tinere — în
drăzneală creatoare — drumu
rile care duc la înfăptuirea ei.

€a nici o alta
Odicrație

G.A.S, lași"
primul, pentru că Butcovan 
ține cu tot dinadinsul să mă 
întreacă și are toate șansele. 
Am 13 vaci în lot; pînă la 25 
iulie am realizat 32 072 litri 
lapte, în loc de 26 300 litri, cît 
prevedea planul. Luna aceas
ta sper să realizez 6 000, 
pentru că am ajuns să mulg 
zilnic de la fiecare vacă cîte 
15,8 litri de lapte. Dar nici 
Butcovan nu este departe. El 
a obținut în iulie 29 850 litri 
în loc de 22 400 litri cît avu
sese planificat. Care sînt se
cretele noastre ? Nu avem se
crete. Ca secretar de U.T.C. 
mă strădui ca tot ceea ce 
știm noi (eu și Butcovan) să 
știe și ceilalți. De unde pro
vin însă diferențele de pro
ducție ? Din modul diferit în 
care executăm fiecare din noi 
lucrările stabilite de tovară
șul inginer, de brigadier.

Pornind de la această situa
ție, organizația U.T.C. are 
acum ca principal obiectiv al 
activității sale ridicarea cali
ficării profesionale a tuturor 
tinerilor îngrijitori-mulgători. 
împreună cu Butcovan și cu 
tovarășul Ion Pleș am or
ganizat, ajutați de ingineri, 
demonstrații practice. Am 
organizat o discuție în care, 

date concrete 
am
pe

pe bază de
din activitatea noastră, 
demonstrat că masajul, 
lîngă faptul că îți dă posibili-
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tatea să mulgi mai mult lap
te, contribuie în mod simțitor 
și la creșterea procentului de 
grăsime. Ori de cîte ori pro
cesul de producție a, ridicat o 
problemă mai grea, ne-am 
străduit s-o lămurim operativ 
cu ajutorul inginerului, al 
medicului veterinar, prin ex
plicarea ei și prin demonstra
ții practice.

Inginerul Aurel Moldovan :
— Problema cea mai im

portantă rămîne introducerea 
mulsului mecanic și a mono- 
raiului pentru furajare. Ne 
preocupă pregătirea oameni
lor care vor lucra cu ele. Am 
întocmit un plan de expuneri 
și ne propunem să facem cu 
toți mulgătorii o școlarizare 
de o lună de zile. Pentru o 
mai bună reușită vom începe 
experimental mulsul mecanic 
cu loturile lui Beldi, Butco- 
van și Pleș.

Ludovic Beldi:
— Acum cîteva zile am ci

tit în ziar la rubrica „Cu 
ochi de specialist, cu mînă de 
gospodar“ despre o interesan
tă experiență a organizației 
U.T.C. de la G.A.S. Iași pri
vind ajutorul acordat tineri
lor îngrijitori-mulgători pen
tru a-și însuși mînuirea apa
ratelor de muls mecanic. Am 
discutat cu tovarășii mei și I 
vom prelua această inițiativă. |

in proiectul de Constituție vine 
să confirme încă o dată grija 
partidului și statului nostru 
pentru dezvoltarea învățămin- 
tulul. Acest lucru se desprinde 
limpede și din Directivele ce
lui de-al IX-Iea Congres al 
P.C.R. In care se subliniază că 
tineretului ii revine misiunea 
de onoare de a se pregăti te
meinic pentru anii de muncă și 
construcție ai viitorului. Sint 
prevederi în direcția invăță- 
mintului care ne entuziasmează.

Din rindurile generației ti
nere cresc, se formează și se 
perfecționează cadrele de spe
cialiști.

Dacă eu astăzi sint student 
la seral în anul III la Faculta- 

de mecanică se datoreșle 
condițiilor pe care

ION ȘERBU

tea 
tocmai 
le-am avut și necesităților care 
sint în producție.

Dar la noi in uzină sint nu
mai la seral circa o sută de 
studenți muncitori.

Și nu trebuie uitat că cei 
mai mulți au plecat, ca și mine 
de la profesională, urmind apoi 
liceul seral și acum cursurile 
Politehnicii. Eu am început 
această „ascensiune" in 1953. 
E drept, am muncit mult, dar 
nu-i mai puțin adevărat c-am 
fost și ajutat. Cînd am termi
nat profesionala și am ieșit a- 
justor mi se părea că aceasta-i 
treapta maximă.

Dar după un an-doi mi-am 
dat seama că e de abia în
ceputul învățăturii. Uzina s-a 
dezvoltat mereu, astăzi produ
cem autocamioane ultramoder
ne, deci au crescut și cerințele. 
Drumul de la meseria de ajus
tor la cea de inginer este dru
mul de la a învăța o meserie la 
a fi specialist. Aceasta este 
etapa nouă in care orice tinăr 
conștient trebuie să se încadre
ze. Dreptul la învățătură așa
dar presupune și o mare obli
gație : să învățăm, să ne per
fecționăm necontenit cunoștin
țele. De aceea eu năzuiesc să 
devin un bun specialist. A- 
ceasta corespunde nu numai 
unei dorinți ale mele statornice 
ci și unei necesități absolut 
obiective.



Vizite ale delegației 
române în Indonezia

DJAKARTA 17 (Agerpres) — 
Trimișii speciali G. Serafin și 
I. Gălățeanu transmit: Invitat de 
președintele Indoneziei, Sukarno, 
și soția sa, președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Române, 
Chivu Stoica, împreună cu mi
nistrul afacerilor externe, Corne- 
liu Mănescu, au plecat luni di
mineața la Bogor. Călătoria cu 
elicopterul pînă la această pito
rească localitate prezidențială, 
situată la 60 km de Djakarta,

oferă admirabile priveliști natu
rale. La Bogor, oaspeții au făcut 
un scurt popas la palatul prezi
dențial de vară și au vizitat gră
dina botanică. Președintele Su
karno a prezentat oaspeților pe 
directorul acestei grădini, ingi
ner Sudjana, care a dat ample 
explicații cu privire la particu
laritățile florei și activitatea 
științifică desfășurată pentru 
obținerea unor specii noi.

După vizitarea grădinii bota-

nice, oaspeții români și președin
tele Sukarno au plecat cu mași
nile la muntele Ryung. Prin sa
tele străbătute, împodobite festiv 
cu prilejul marii sărbători a In
doneziei, locuitorii au ovaționat 
îndelung pe oaspeți. La restau
rantul situat pe un mic platou 
al muntelui, la o altitudine de 
1 000 metri, președintele Indone
ziei a oferit un dejun, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, prietenească.

Festivitățile de la Djakarta
DJAKARTA 17 (Agerpres). 

—■ Trimișii speciali G. Sera
fin și I. Gălățeanu transmit:

Deschiderea expoziției, or
ganizată de Institutul național 
de cercetări, și adunarea care 
a âvut loc luni după-amiază 
cu acest prilej, marchează 
prima manifestare oficială în 
cadrul ceremoniilor ce au loc 
în capitala Indoneziei în cin
stea sărbătorii naționale.

La adunare a partici
pat o numeroasă asistență, 
printre care membrii guver
nului, generali și ofițeri supe
riori, personalități din viața 
politică, socială și culturală a 
țării, șefi și membri ai misiu
nilor diplomatice, precum și 
personalități străine invitate 
cu această ocazie. Cei prezenți 
au salutat cu aplauze puterni
ce apariția președintelui Su
karno, care a venit împreună 
cu președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Române, Chivu 
Stoica.

Au luat cuvîntul succesiv 
prof. dr. Djuned Pusponegoro, 
ministrul pentru cercetările 
naționale, dr. Suharto, minis
trul pentru dezvoltarea națio
nală, și dr. Chaerul Saleh, al 
treilea vice prim-ministru. 
Vorbitorii au subliniat reali
zările obținute în economia 
națională prin munca și e- 
forturile oamenilor de știință, 
tehnicienilor și ale poporului 
indonezian, precum și per
spectivele pe care le deschide 
îndeplinirea planului național 
de opt ani.

La tribună a urcat apoi 
președintele Sukarno care, în 
cuvîntarea rostită, a subliniat 
principiile după care se con
duce astăzi Indonezia în poli
tica sa economică și în relații
le pe care le promovează pe 
plan extern.

---- «----- ------

Turneul lui
Bachir Boumaza

Bachir Boumaza, mem
bru în Consiliul Național 
al Revoluției și ministrul 
informațiilor a părăsit 
luni Algerul plecînd în- 
tr-un turneu prin Kenya, 
Uganda, Republica Unită 
Tanzania (Tanganica și 
Zanzibar).

înainte de plecare, Boumaza 
a declarat că este purtătorul 
unor mesaje ale președintelui 
Consiliului Național al Revolu
ției, colonelul Houari Boume
dienne, adresate șefilor de state 
din țările pe care le va vizita 
în cursul călătoriei sale. „Această 
misiune, a spus ministrul nige
rian, ca și cele care au prece
dat-o sau o vor urma, fac parte 
din cadrul pregătirilor în vede
rea conferințelor la nivel înalt 
ale țărilor arabe, O.U.A. și țări
lor afro-asiatice“.

Totodată la ministerul algerian 
al afacerilor externe s-a anunțat 
că Abdel Aziz Bouteflika care 
întreprinde o călătorie într-o 
serie de țări africane a avut 
întrevederi cu secretarul general 
al Organizației Unității Africane, 
Diallo Telli și cu ministrul de 
externe al Senegalului, Doudou 
Thiam. în cadrul întrevederilor 
a avut loc un schimb de păreri 
asupra posibilităților de a se 
întreprinde unele acțiuni în ca
drul O.U.A. în legătură cu situa
ția din Rhodesia de sud.

După cum se știe, Algeria și 
Senegalul au primit mandat din 
partea O.U.A. pentru a apăra în 
fața Consiliului de Securitate al 
O.N.U. drepturile populației a- 
fricane din Rhodesia de sud.

A urmat apoi vizitarea ex
poziție care înfățișează aspecte 
din activitatea Institutului na
țional de cercetări și din rea

lizările obținute în diferite ra
muri ale economiei.

Președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Române, Chivu 
Stoica, și ministrul afacerilor 
externe, Corneliu Mănescu, au 
primit explicații amănunțite 
din partea prof. dr. Puspone

goro, a altor miniștri și din 
partea organizatorilor expozi
ției. Părăsind expoziția, pre
ședintele Consiliului de Stat 
a semnat în Cartea de onoare.

DJAKARTA 17. — De la tri
mișii speciali George Serafin și 
Ion Gălățeanu: La 17 august po
porul indonezian a sărbătorit cea 
de-a 20-a aniversare a proclamă
rii independenței patriei sale. 
Capitala Indoneziei a cunoscut 
din primele ore ale dimineții un 
freamăt neobișnuit. Grupuri, gru
puri de oameni se revarsă pe 
străzi, pun stăpînire pe marile 
artere de circulație și se îndreaptă 
spre piața din fața palatului Mer- 
deka, umplînd fără încetare vas
tul loc de întîlnire din centrul 
orașului. în curînd nu se mai ză
rește decît o mare de culori vii, 
vesele și o mulțime de steaguri 
fluturînd în aer, agitate în soare 
și de briza trimisă cu dărnicie de 
oceanul învecinat.

Reprezentanți ai principalelor 
insule care formează frumoasa 
Republică Indonezia și cetățeni 
ai capitalei participă la ceremo
nia înălțării steagului sacru. în 
vasta piață din fața palatului 
Merdeka, încadrată de impozan
tul monument național și de sta
tuia legendarului erou Dipone- 
goro, mulțimea așteaptă începe
rea festivităților. în tribună iau 
loc personalități de frunte ale 
vieții politice, economice și social
culturale indoneziene, membri ai 
corpului diplomatic. Sînt de față, 
de asemenea, oaspeți din 20 de 
țări.

Aplauze puternice salută sosi
rea președintelui Sukarno care a 
venit la miting împreună cu to
varășul Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Ro
mâne. însoțit de tovarășul Chivu 
Stoica președintele Sukarno se 
îndreaptă spre podiumul din fața 
tribunei unde rostește un amplu 
și important discurs.

„Sîntem acum independenți. 
Nici o cătușe nu mai leagă țara 
și poporul nostru. Din această 
clipă noi începem construirea 
propriului nostru stat, un stat in
dependent, statul Republicii In
donezia, independent, trainic și 
pe veacuri“. Reamintind aceste 
fraze pe care le-a rostit acum 20 
de ani, cu ocazia proclamării in
dependenței, șeful statului indo
nezian a arătat că în cele două 
decenii care s-au scurs poporul 
indonezian a făcut totul pentru 
realizarea obiectivelor fixate a- 
tunci, subliniind că poporul in
donezian este un popor unit și 
care-și întărește necontenit uni
tatea.

Vorbitorul s-a adresat în con
tinuare acelor cercuri din străină
tate care puneau la îndoială ca
pacitatea Indoneziei de a înfăptui 
obiectivele pe care și le-a pro
pus.

O mare parte a discursului a 
fost consacrată problemelor ex
terne și reafirmării principiilor pe 
care le promovează guvernul in
donezian în relațiile sale inter
naționale, condamnînd cu tărie 
colonialismul. Președintele a de
clarat că Indonezia acordă un | 
sprijin deplin luptei pentru in
dependență pe care o duc po
poarele aflate încă sub domina
ția străină sau a căror indepen
dență este astăzi amenințată. El 
a declarat că Indonezia este cu 
totul de partea poporului vietna
mez și a luptei sale eroice îm- [ 
potriva agresiunii imperialiste a ■ 
Statelor Unite.

Chearul Saleh, al treilea vice- 
prim-ministru, a dat apoi citire 
proclamației de independență e- 
nunțată de poporul indonezian 
acum 20 de ani. A urmat cere
monia sobră și impresionantă a 
înălțării pe același catarg a stea
gului care a fost ridicat pentru 
prima dată la 17 august 1945, 
mareînd după veacuri de domina
ție colonială izbînda luptei po
porului indonezian pentru liber
tate și independență națională. 
Ceremonia din piața Merdeka a 
luat sfîrșit în sunetele solemne 
ale Imnului național indonezian, 
în cursul după-amiezii a avut loc 
o paradă la care au participat 
10 000 de tineri.

Seara, președintele Sukarno a 
oferit la palatul Merdeka o mare 
recepție cu prilejul Zilei inde
pendenței.

Evoluția crizei politice din Grecia
• MARȚI seara, Stephanopou

los și Tsirimokos, cei doi politi
cieni care au părăsit Uniunea de 
Centru declarîndu-se deputați 
independenți au fost primiți de 
regele Constantin care, după cum 
se așteaptă va acorda unuia din 
ei mandatul de a forma noul ca
binet.

în timp ce ziarele de centru 
relevă că numai nouă deputați 
ai partidului guvernamental și-au 
exprimat aprobarea față de gu
vernul în curs de pregătire, coti
dienele de dreapta anunță că 
este vorba de 12 sau 14 deputați 
la care s-ar mai adăuga și cei 24 
de deputați ai actualului premier 
interimar Novas. Deși numărul 
deputaților lui Novas a scăzut de 
la 26 la 24 (doi dintre ei s-au 
alăturat lui Papandreu), Stepha
nopoulos se bizuie pe sprijinul 
partidelor de dreapta E.R.E. și 
„Progresist“.

Dar, observatorii din Atena 
consideră că chiar dacă se va pu
tea forma un guvern de centru- 
dreapta, nu va fi vorba decît de 
o reglementare provizorie a situa
ției, deoarece noul guvern va fi 
nevoit să se bazeze în primul rînd

pe voturile partidelor de dreapta 
al căror sprijin pentru echipa în 
formare a fost condiționat. într-o 
declarație dată publicității marți, 
Stephanopoulos și Tsirimokos își 
justifică retragerea din Uniunea 
de centru reproșîndu-i lui Pa
pandreu „aplicarea unei linii an
tidemocratice în sînul partidului“, 
în cercurile politice ateniene se 
relevă că majoritatea deputaților 
Uniunii de centru continuă să se 
mențină pe poziția „guvern Pa
pandreu, sau alegeri în 45 de 
zile“.

Ziarul „Avghi“ a publicat un 
comunicat al Comitetului Execu
tiv al E.D.A., în care se exprimă 
dezaprobarea față de formarea 
echipei guvernamentale Stepha- 
nopoulos-Tsirimokos, cerînd tot
odată să se respecte procedura 
parlamentară și constituțională 
pentru o rezolvare democratică 
a actualei crize.

Poliția din Atena a fost pusă 
în stare de alarmă în urma a- 
nunțului că oamenii muncii vor 
participa la un mare miting 
convocat de Confederația Genera
lă a Muncii pentru apărarea ins
tituțiilor democratice.

• REVISTA de literatură uni
versală „Nagyvilăg", care apare 
la Budapesta, publică în numărul 
său din august un ciclu de versuri 
din opera poeților români Tudor 
Arghezi, Radu Boureanu, Nina 
Cassian, Ilie Constantin, Mihai 
Beniuc, Ion Barbu și Veronica Po- 
rumbacu.

• LA SF1RȘITUL vizitei pe care 
a făcut-o în R.A.U., Cristoplre 
Gbenye, lider al forțelor de elibe
rare din Congo a declarat că, în 
ciuda zvonurilor lansate de cercu
rile imperialiste (potrivit cărora 
mișcarea revoluționară din Congo 
ar fi fost înăbușită) „această miș
care continuă. Ea are un caracter 
popular și de aceea va învinge', 
în ultimul timp, a spus el, de par
tea forțelor patriotice au trecut 
cîteva detașamente ale trupelor

guvernamentale. Gbenye a reafir
mat hotărîrea poporului congolez 
de a lichida colonialismul în țara 
sa.
• LA INVITAȚIA Prezidiului 

Sovietului Suprem și a guvernului 
sovietic, la 17 august la Moscova 
a sosit într-o vizită oficială, Al- 
phonse Massemba Debat, pre
ședintele Republicii Congo (Braz- 
zaville), secretar general al Parti
dului Mișcarea Națională Revolu
ționară din Congo.

Ciocniri armate

în Venezuela
• GUVERNATORUL statului 

Lara (Venezuela), Miguel Romeo 
Antoni, a anunțat că zilnic în a- 
cest stat au loc ciocniri armate 
între trupele guvernamentale și 
partizani. El a menționat că deși 
armata deține controlul în majo
ritatea localităților din statul Lara, 
în anumite localități din munți 
continuă să activeze trei grupuri 
de partizani, care atacă adesea 
trupele guvernamentale.

• ULTIMUL număr al re
vistei „Museum", publicație a 
U.N.E.S.C.O., conține un articol 
consacrat raportului Consiliului 
internațional al muzeelor in legă
tură cu intensificarea furturilor de 
obiecte de artă. Elaborarea rapor
tului a început după ce in vara 
rinului 1961 din galeriile din Marea 
Britanie și Franța au dispărut 66 
de tablouri renumite. Raportul e- 
numeră o serie de dispozitive me
canice, electrice și optice care, in
stalate în muzee, ar putea reduce 
considerabil numărul furturilor.

• PE ȘOSEAUA Nairobi — Thi- 
ka, două autocare s-au ciocnit. In 
urma accidentului, 41 de pasageri 
și-au găsit moartea, dintre care 
6 copii.

• REGELE Hasan al II-lea al 
Marocului l-a primit luni pe Omar 
Sekkaf, secretar de stat pentru a- 
facerile externe din Arabia Sau- 
elită, șeful unei delegații saudite 
care efectuează o vizită în Maroc, 
și a avut cu ei o convorbire. Po
trivit agenției M.A.P.,. discuțiile

.<•
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VIETNAMUL DE SUD.— Un elicopter american doborit de torțele Armatei de eliberare aud-vietnameze

R. P. POLONA. — Construcții noi în centrul Varșoviei

Ofensiva patrioților
sud-vietnamezi continuă

problema creării unui bloc agre
siv în Asia de sud-est, precum și 
posibilitatea trimiterii de trupe în 
Vietnamul de sud pentru a lupta 
împotriva forțelor patriotice.

Ministrul R.P.R. in Iraft 
și-a prezentat 

scrisorile de acreditare
La 16 august. Ion Drinceanu, 

trimis extraordinar și ministru 
plenipotențiar al R. P. Române 
în Iran, a prezentat șahului 
Mohammed Reza Pahlevi scriso
rile sale de acreditare.

Cu acest prilej, trimisul extra
ordinar și ministrul plenipoten
țiar român a transmis șahului și 
poporului iranian din partea 
președintelui Consiliului de Stat 
al R. P. Române, Chivu Stoica, 
urări de fericire și prosperitate. 
El și-a exprimat convingerea că 
dezvoltarea relațiilor de colabo
rare dintre R. P. Română și. Iran 
servește interesele statelor și 
popoarelor român și iranian și 
înțelegerii internaționale.

Șahul Iranului, Mohammed 
Reza Pahlevi, e.xprimîndu-și sa
tisfacția de a-1 primi pe trimisul 
extraordinar și ministrul plenipo
tențiar român a rugat pe acesta 
să transmită președintelui Consi
liului de Stat al R. P. Române, 
Chivu Stoica, sincere urări de 
sănătate, iar poporului român 
succese și prosperitate. El și-a 
exprimat convingerea că relațiile 
dintre România și Iran se vor 
dezvolta continuu în interesul 
celor două popoare, pe baza 
principiului coexistenței pașnice 
și al neamestecului în treburile 
interne, subliniind totodată că 
ambele țări pot coopera pe plan 
internațional în problemele ce 
privesc asigurarea păcii —- cauza 
comună a, tuturor popoarelor.

Luni noaptea, foițele patriotice 
sud-vietnameze au atacat o uni
tate americană de tancuri care 
asigură apărarea bazei strategice 
aeriene de la Da Nang. După 
cum se știe, această bază situată 
la 360 mile nord de Saigon, cu 
un efectiv de aproximativ 9 000 
de infanteriști americani și 3 000 
de militari ai forțelor aeriene, 
este principala bază folosită de 
forțele militare americane dizlo- 
cate în ’ 
atacurile aeriene întreprinse îm
potriva R. D. Vietnam.

Patrioții sud-vietnamezi au su
pus pozițiile ocupate de unitatea 
americană de tancuri — la numai 
5 km sud-vest de baza de la Da 
Nang — unui puternic 
mortiere, grenade și arme 
mate.

Totodată, la Saigon s-a 
țat că un convoi de mașini mili
tare ale trupelor guvernamentale 
a fost avariat pe șoseaua care 
leagă Duc Co de Pleiku, ca ur
mare a exploziei mai multor mine 
amplasate de forțele patriotice. O 
mașină a fost distrusă, iar alte 
trei, inclusiv două mașini blin
date, au fost avariate. . .

Pe de altă parte, agențiile de I el ăr putea fi răsturnat dacă ar încerca să introducă legi deza- 
presă anunță că premierul sud- 
vietnamez, Nguyen Cao Ky, care 
se află în vizită în Taivan, a , .
avut întrevederi cu președintele ’ au făcut ca echilibrul să fie tulburat. în primul rînd este vorba 
Cian Kai-și. Agențiile menționea
ză, referindu-se la surse informa
te, că au fost discutate. îndeosebi,

ii
militare americane dizlo- j
Vietnamul de sud pentru | 

» aeriene întreminse îm- • H|
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I totuși 

Krag.
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IKrag

guve

I

tir de 
auto-

anun-

____ a mai puțin de un an de la alegerile pentru Folketing ’ 
(parlamentul danez) în cercurile politice veșt-euro- I 
pene se vorbește cu insistență de o nouă confruntare I 
electorală în Danemarca. Cei care întrevăd această * 
posibilitate pornesc de la dificultățile economice că-1 

. rora trebuie să le facă față guvernul lui Jeng' Otto I 
Krag, dificultăți care se agravează continuu.

Cînd, în septembrie trecut, actualul premier a tre-1 
huit să alcătuiască un cabinet minoritar, repartizarea I 

locurilor in parlament era următoarea: partidul social-democrat1 
(al lui Krag) — 76 mandate, opoziția (partidele conservator, libe-1 
ral de stingă, independent de dreapta și social-popular) — 89 man-1 
date; in sfîrșit, partidul radical de stingă, care pînă la alegeri * 
făcuse parte din guvern alături de social-democrați, a obținut | 
10 mandate.

Deși radicalii de stingă s-au retras din coaliție, nu a existat ’ 
i o alternativă reală la un cabinet social-democrat așa că tot j 

„ a format noul guvern, de astădată insă un guvern minoritar I 
(76 față de 89 mandate). Este de observat că guvernul ar fi fost 
tot minoritar, chiar dacă vechea coaliție cu radicalii de stingă I 
s-ar fi menținut.

în această situație era limpede că spațiul de manevră al Iui1 
j va fi foarte limitat. Un ziar danez scria atunci că noul I 

guvern de la Copenhaga va trebui să pună accentul mai mult pe I 
administrație și mai puțin pe guvernarea in sens politic, deoarece 1

I

In Comitetul celor 18
GENEVA 17 (Agerpres) —
La 17 august a avut loc o 

nouă ședință a Comitetului ce
lor ÎS state pentru dezarmare. 
Luînd cuvîntul, reprezentantul 
R.A.U., Abdul Fattah Hassan, 
și-a exprimat părerea că „o a- 
bordare realistă a problemei de
zarmării trebuie să se bazeze pe 
reglementarea crizelor interna
ționale în curs, care amenință 
să arunce lumea într-un război 
devastator“. El s-a pronunțat 
împotriva menținerii bazelor mi
litare străine pe teritoriul altor 
state, pe care le consideră „un 
mijloc de presiune asupra țărilor 
în care se găsesc și de întîrzie- 
re a emancipării și a dezvoltării 
lor“, potrivit dorinței popoarelor 
respective.

A luat apoi cuvîntul reprezen
tantul R. F. Române, Vasile Du- 
mitrescu, care a declarat, printre 
altele : „Delegația română consi
deră că acest comitet nu poate 
rămîne . impasibil în tirpp • ce în 
afara incintei sale continup ac
țiunile care merg într-o direcție 
diametral opusă scopului către 
care trebuie să se îndrepte lu
crările noastre. Ceea ce consti
tuie esența însăși a problemei 
dezarmării, așa cum se pune ea 
astăzi, a continuat delegatul ro
mân, este, desigur, existența, 
puterea de distrugere fără pre
cedent și numărul mereu cres- 
cînd al armelor nucleare. „Atît. 
timp cit există pericolul nuclear 
este greu, dacă nu imposibil, să 
se realizeze pacea și securitatea 
internațională“. Subliniind că 
„toate popoarele, mari și mici, 
și ca atare toate statele, . fără

nici o excepție și fără nici o 
deosebire, sînt egale în drepturi 
și ar trebui deci să se bucure 
în mod egal de dreptul la pace 
și la securitate“, delegatul român 
a spus: „Tocmai de aceea, de
legația română, ca și alte dele
gații, s-a pronunțat în mod con
stant pentru asemenea măsuri 
care au drept scop asigurarea 
securității pentru toți, înlătura
rea pentru totdeauna a perico
lului nuclear“.

După ce s-a referit la spriji-

Cuvîntul
reprezentantului

R. P. Române
nul, pe care România îl acordă 
propunerilor de dezarmare pre
zentate de o serie de state ale 
lumii, vorbitorul a relevat că țara 
noastră este „în favoarea oricărui 
acord cu privire la dezarmare, 
care să asigure respectarea egali
tății în drepturi, a suveranității; 
independenței și securității tutu
ror statelor. Desigur, a spus el, 
nu se poate să nu se țină seama 
de faptul că eficacitatea acorduri
lor cu privire la dezarmare depin
de de participarea tuturor slu
telor și, în mod deosebit, a ma
rilor puteri — puterile nucleare 
— printre care R. P. Chineză și 
Franța“.

Referindu-se la problema ba

zelor militare, delegatul român 
a declarat: „Existența bazelor 
militare și a trupelor străine pe 
teritoriile altor state — tot atîtea 
instrumente ale politicii de in
tervenție în afacerile interne ale 
țărilor — are o influență nega
tivă asupra relațiilor internațio
nale. Evenimentele care au loc 
în Congo, în Republica Domi
nicană și în special in Vietnam, 
vin să confirme o dată mai mit 
pericolul pe care îl implică a- 
ceste baze precum și prezența 
forțelor armate străine pe terito
riile altor țări pentru pacea și 
securitatea popoarelor“. Vorbito
rul a citat din declarația guver
nului român publicată la 13 
august cu privire la . “ ’ 
intervenției americane 
poporului vietnamez.

Delegatul român a 
poziția consecventă a 
privind utilitatea pe 
avea-o pentru cauza 
securității generale, crearea 
zone denuclearizate în diferite 
părți ale lumii, prin respectarea 
cu strictețe a intereselor statelor 
vizate și a principiilor funda
mentale ale Cartei O.N.U. Rele- 
vînd că „viața demonstrează că 
împărțirea lumii în blocuri mi
litare agravează încordarea in
ternațională, alimentează neîn
crederea între state, pactele 
agresive N.A.T.O., S.E.A.T.O. și 
C.E.N.T.O. purtînd în ele și fa- 
vorizînd tendințele spre domina
rea altor popoare“, delegatul 
român a declarat că „(ara noas
tră se pronunță cu hotărîre pen
tru lichidarea oricărui bloc mi
litar“.

extinderea 
împotriva

reafirmat 
României 
care 
păcii

s-au referit la pregătirea conferin
ței arabe la nivel înalt ce va avea 
loc la Casablanca în luna septem
brie.

înaintea zborului

lui „Gemini - 5"
COSMONAUȚII americani Cor

don Cooper și Charles Conrad, 
care urmează să întreprindă un 
zbor de 8 zile cu nava cosmică a- 
mericană „Gemini-5", fac in pre
zent ultimele pregătiri în vederea 
lansării prevăzute pentru joi. Ei 
au procedat luni la un ultim an
trenament într-o încăpere terestră 
în care au fost create condițiile 
asemănătoare din nava cosmică ce 
IE va purta pe orbita circumteres- 
tră. Rapoartele meteorologice, re
latează agențiile de presă, sînt 
optimiste. Acestea nu prevăd nici 
o schimbare în condițiile atmosfe
rice preconizate atunci cînd s-a 
stabilit ca lansarea să aibă loc 
joi.

. LA. SEDIUL O.N.U., secretarul 
general, U Thant, a avut întreve
deri separate cu reprezentanții Pa
kistanului și Indiei în problema 
incidentelor care au avut loc an 
ultimele zile în sectorul Kargil din 
Kașmir, violîndu-se astfel acordul 
de încetare a focului pe linia de 
demarcație stabilită de O.N.U.

Secretarul general al O.N.U. a 
avut luni întrevederi și cu repre
zentanții Izraelului și Iordaniei cu 
care a discutat situația creată de-a 
lungul graniței dintre cele două 
state.

Premierul turc

și-a încheiat vizita 

în U. R. S. S.
9 . MART1 s-a înapoiat la . An

kara la bordul unui avion special, 
primul ministru al Turciei,' Orgu- 
plu, care a făcut o vizită oficială 
în Uniunea Sovietică. Ihtr-'o decla
rație făcută ziariștilor pe aeropor
tul din Ankara, Urguplii a spus că

greabiie unora din partide. De aici, conchidea ziarul, necesitatea

I compromisurilor și a echilibrului.
Cel puțin doi factori (de altfel în strînsă legătură unul cu altul) I 

au făcut ca echilibrul să fie tulburat. în primul rînd este vorba | 
Ide înrăutățirea situației economice a țării, element la care ne-am 

referit la început. în al doilea rînd, se pare că Krag nu ] 
evita la nesfirșit „guvernarea în sens politic",- el pregătește

Itru septembrie o acțiune care în mod hotărît va pune opoziția in ' 
mișcare.
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I semne de slăbiciune. Asti
lanta comercială daneză
2 006,8 milioane coroane.
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I ae votul a cei puțin unui amt 

ziției. Dar aceste două partide 
proiectul.

I
I
I
I putere 

noi foi

Q
I tactul

misioi

ar 
■și 

de

la timpul convorbirilor pe care 
le-a avut cu conducătorii sovietici 
au fost stabilite posibilitățile în 
vederea unor schimburi comerciale 
de mari propor/ii între cele două 
lări. Totodată, premierul turc a 
subliniat importanta unor relații 
de bună vecinătate între 
Sovietică și tara sa și a 
vizita a fost utilă.

Uniunea 
spus că

• O PICTURĂ .despre 
crede a fi a lui Rafael, 
cu cîteva i 
găsită acum . ...
tează ziarul danez „Politiken". Zia
rul scrie că pictura găsită cores
punde ca mărime, stil și vîrstă 
celei căutate: „Heironvmus Poeni- 
teiise". ■ Specialiștii fac cercetări 
pentru a determina dacă este vor
ba într-adevăr de o pictură a lui 
Rafael.

care se 
pierdută 

secole în urmă, a fost 
i la Copenhaga, reia-
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Economia Danemarcei a dat în cursul acestui an numeroase 
semne de slăbiciune. Astlel, în primele cinci luni ale anului ba- 

i a înregistrat un deficit în valoare 
2 006,8 milioane coroane, cu 1240,9 milioane coroane mai 1 
decit în aceeași perioadă a anului 1963. Acest deficit influențează, 

t, în mod nefavorabil, situația devizelor. Noile emisiuni | 
n-au dus decît la rezultatul tuturor operațiilor similare : creșterea j 
inflației. In prezent presiunea inflaționistă in Danemarca este mai 
puternică decit în celelalte țări ale Asociației Europene a Liberu
lui Schimb (A.E.L.S.). Impasul economic a însemnat o ( 
considerabilă a costului ' ~................... "
GUARDIAN" indi- 
cile scumpetei a 
crescut, față de 
1963, cu 12 la sută.

Cum opoziția 
vorbea zilnic des
pre „neputința mi
nistrului de finanțe 
Hasen de a stăvili 
scumpetea și infla
ția din țară", gu
vernul a încercat să 
iasă din încurcătu
ră prin sporirea di
feritelor impozite și 
sie a pus în vînzare obligațiuni pentru a exercita presiuni 
nivelului ridicat al dobînzilor. Aceste măsuri nu s-au (’ 
eficiente, așa că guvernul a hotărît să atace problema pe alte 
fronturi. In cele din urmă ministrul de finanțe a întocmit un pro 
iect de lege care prevede introducerea de impozite pe ț 
toate mărfurile și prestările de servicii.

Pentru dezbaterea și aprobarea noii legi a fost 
siune extraordinară a parlamentului în luna : , 
normal reluarea activității parlamentare are loc abia în octom
brie). Legea asupra căreia deputății sint chemați să se ) 
este destinată să înlocuiască sistemul de impozite pe cifra-----....
ceri și urmează să intre în vigoare cu începere din ianuarie 1966.

Ce șanse are guvernul Krag de a-și asigura votarea noii legi ? 
Destul de puține. Opoziția condiționează aprobarea proiectului de 
reducerea substanțială a impozitelor directe, lucru cu care -gu
vernul nu este de acord. Pînă acum, în situația critică, Krag șe pu
tea baza pe ajutorul radicalilor și a doi liberali dizidenți. în momen
tul de față însă el pare a nu avea nici măcar acest sprijin. Fostul 
ministru âl comerțului, Baungsgaard — unul din liderii radicalilor 
— a declarat că, fiind vorba de o chestiune importantă, hotărirea 
adoptării acestei legi nu poate fi luată cu o majoritate de unul 
său două voturi. în felul aceasta radicalii și-au condiționat poziția 
de votul a cel puțin unul dintre cele două mari partide ale opo- 

: nu sint de loc dispuse să susțină

vieții. Potrivit ziarului englez „THE

O nouă confruntare electorală ar fi însă, în prezent, total nef<i- 
vorabilă social-democratilor. Cele mai noi sondaje în rindul opi
niei publice privitoare la poziția populație; față de partidele poli
tice arată că acțiunile Partidului social-democrat au scăzut con
siderabil. Unele ziare daneze afirmă chiar că dacă astăzi ar avea 
loc noi alegeri, partidul ar trebui să conteze pe o grea infringers.

Scăderea popularității guvernului a făcut impresie pînă și qsu- 
p.ra unor deputați social-democrați. Unui dintre ei, 
a adresat chiar primului ministru Krag cererea de a renunța .la

> pentru ca „pînă la noile alegeri partidul să poată căpăta 
forțe în opoziție". Primul ministru n-a luat insă în ■< 

rație o asemenea alternativă. • - .
Ziarul britanic „THE GUARDIAN" consideră că Harteling,' lide

rul liberalilor, cel mai mare ] 
răstoarne pe Krag. Ziarul arată că Harteling și-a intensificat con-

1 cu liderii celorlalte partide, pentru a forța guvernul să de
misioneze. „THE GUARDIAN" conchide că primul ministru Krag 
„s-ar putea să fie silit să opteze între noi alegeri, într-o perioadă 

I nefavorabilă pentru social-democrați, sau să lase puterea libera
lilor, dacă Harteling își va putea asigura un sprijin suficient". 

Iîn orice caz, sesiunea din septembrie a Folketingului de Ia Co
penhaga pare să fie hotărîtoare pentru viitorul curs al politicii 
daneze.
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asie pina și qsu- ■ 
, Holger Erikșeii, I 
de a renunța Ja I 

ită căpăta | 
" ' i -consîde-I

IDIAN" consideră că Harteling,' lide- s 
partid din opoziție, este hotărît să-l |
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