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internePentru toți cei care au luat parte la dezbaterea cifrelor de plan țn colectivul întreprinderii noastre s-a evidențiat cu pregnantă claritate cîte rezerve nelimitate se află în stare de continuă afirmare — dacă sînt stimulate și valorificate judicios — fiecare indice poate riența nurilor pe care le întreprindem. Pentru prima dată, dîndu-se viață unei prevederi cuprinse în Documentele Congresului al IX-lea al partidului de a se perfecționa sistemul de planificare și organizare a economiei, și în ramura căreia îi aparține întreprinderea noastră și în întreprinderea noastră ca atare, s-a trecut la dezbaterea cifrelor de plan în viziunea unei planificări riguros științifice, care permite o gospodărire în perspectivă a posibilităților, o continuă perfecționare a activității economice a întreprinderilor. A ști cu exactitate ce ai de făcut pe un număr mai întins de ani, pe cuprinsul întregului cincinal, înseamnă a avea toate posibilitățile ca fiecare colectiv să se afirme ca un gospodar priceput, înarmat cu o concepție științifică despre organizarea eficientă a producției. Cadrul nou în care s-au
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în colectiv, ce de eficiență aduce expe- colectivă pla-

Ing. GEORGE BADEA
directorul Fabricii de tricotaje,, Tînăra Gardă" 

din București

(Continuate in pag. a V-a)

Muncitorii, tehnicienii și inginerii de la 
Combinatul de cauciuc sintetic și produse 
petrochimice din orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Uzina „Carbochim“-Cluj și Combinatul 
chimic Borzești au dezbătut în cadrul adună
rilor sarcinile din planul de stat ce le revin 
pentru perioada cincinalului.(Citiți în pag. a V-a relatările de la aceste adunări).

DRUMUL
SOARELUI

Drumul soarelui ne poar
tă mai departe, spre catar
gele vaselor din portul 
Constanța. E un bun prilej 
să facem o comparație.Dacă spre a zmulge păduri

lor o palmă de loc pentru 
agricultură este dificil, atunci 
pentru a răpi valurilor o 
palmă de apă liniștită, loc în 
care vapoarele să poată intra 
nestingherite — este dificil la 
superlativ. Vom încerca să vă 
schițăm cîteva secvențe din 
acest dramatic film al efortu
lui care reprezintă complexul 
lucrărilor de extindere a por
tului Constanța. Pentru în
ceput, ca la orice film, să 
aruncăm o scurtă privire în 
deviz: numai în acest an s-au 
alocat pentru bunul mers al 
lucrărilor suma de 89 milioa
ne lei.

Prevederile lucrărilor celui 
de al IX-lea Congres al P.C.R. 
spun că portul Constanța va 
apărea în 1968 oricărui mari
nar care brăzdează valurile 
spre rada sa — ca un port 
modern, de mare capacitate, 
cu manevrele de încărcare- 
descărcare automatizate. Pen
tru a îndeplini această sarcină 
proiectanții, inginerii con
structori, tehnicienii de la 
I.C. H. Constanța au luat din 
vreme o serie de măsuri pre
liminare, de ordin organizato
ric. Iată numai cîteva dintre 
ele: vizitarea unor porturi 
moderne, cum ar fi Genova, 
Hamburg, etc., construirea 
unui drum de mare tonaj de 
25 km., de asemenea, a unei
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DIN CĂLAN
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Cartierul Balta Albă din Capitală s-a 
transformat in ultimii ani intr-un ve
ritabil orășel. Printre constructorii 
care s-au remarcat aici pe șantier se 
numără și tinerii Ștefan Dinu, Ștefan 
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II. litoral
Pe artera principală a ora
șului Tulcea in cea mai căl

duroasă zi a verii
Foto : O. PLEC AN

Colectivul Uzinelor „Victoria" din Călan a realizat 
peste prevederi pînă la în
ceputul lunii august produse 
în valoare de 17 milioane lei, 
depășind astfel angajamentul 
luat în cinstea zilei de 23 Au
gust. Acest succes se datoreș- 
te utilizării mai productive a 
furnalelor, bateriilor de cocsi
ficare și turnătoriilor.

Depășirea sarcinilor de plan 
de către siderurgiștii din Că • 
lan constituie, în același timp, 
și un ajutor prețios acordat 
altor întreprinderi în îndepli
nirea și depășirea sarcinilor 
de producție.

ÎN OBIECTIV —

PREGĂTIRI PENTRU

LUCRĂRILE DE TOAMNĂ

IMPERATIVE
ÎN A GRICUL TURĂ

Construcțiile
agrozootehnice

s-a făcut ritmic. De altfel, pînă acum nu s-a asigurat nici jumătate din materialul lemnos necesar. „Așteptăm onorarea repartițiilor" — se motivează peste tot. Nu departe însă, în raionul Galați, e- xistă o bună experiență în ce privește asigurarea materialelor de construcție. Cooperativele agricole de aici și-au asigurat materialul lemnos fără să cheltuiască prea mulți bani. Acest lucru a fost posibil prin fasonarea trunchiurilor pomilor răzleți ce au fost defrișați din suprafața arabilă. La toate acestea tinerii și-au adus din plin contribuția. Antrenați de către organizațiile U.T.C., au asigurat transportul materialelor de construcție și au săpat peste 80 la sută din șanțurile pentru fundație. Astfel, au contribuit din plin la grăbirea -lor. în raionul Galați, 27 - - - -22 finisare, este destul de fost terminate, adăposturile pentru porci și păsări.De ce nu s-a procedat ășa și în raionul Focșani? Cîmpul e „împînzit" de pomi răzleți ce scot anual din circuitul agricol mari suprafețe de teren și îngreunează executarea mecanizată a unor lucrări. Prin acțiuni organizate — la care tineretul avea datoria să contribuie cu toate forțele — din copacii rezultați prin defrișare, s-ar fi putut acoperi întregul necesar de material lemnos pentru construcțiile zootehnice. Și este greu de în

Cîmpul a oferit — și continuă să contureze — producții bune la păioase, ca și la prăși- toare. La seceriș și la lucrările pregătitoare pentru recoltele anului viitor muncesc mii și mii de oameni. Ogoarele sînt în aceste zile adevărate șantiere.în unitățile agricole întîl- nim (pe alocuri sînt și cazuri unde ar trebui să întîlnim) și alt gen de șantiere. Cele ale construcțiilor zootehnice. Care este ritmul de lucru în comparație cu cel impus de necesitatea asigurării în timp util a adăposturilor 'pentru animale ? Am căutat răspuns la această întrebare mai întîi în regiunea Galați. Sporirea continuă a efectivelor a impus aici investirea unor mari sume bănești în aproape 230 de grajduri și saivane, în îngră- șătorii și puiernițe. Și, în multe unități, oamenii au pornit din timp la acțiune. S-au a- aprovizionat cu materialele necesare, au trasat contururile și constructorii și-au început munca. Din păcate însă, aceștia sînt mult prea puțini la număr în comparație cu nevoile. (De ce nu s-a mai ocupat nimeni, în ultimii ani, de formarea a noi cadre de meseriași ? Mulți tineri ar fi dorit să se califice în meseriile de zidari, tîmplari etc., dar n-au fost stimulați. Acum, încep să apară consecințele !...). Ca_ atare, ritmul de lucru e 
a scăzut. Se construiește încă " din primăvară și, pînă în zilele trecute, doar 40 de obiective au fost finisate. Lucrările sînt rămase în urmă îndeosebi în raionul Focșani unde încă nu-i gata nici o construcție agrozootehnică din cele planificate. Aceasta, în primul rînd, pentru că aprovizionarea cu materiale de construcție nu

ritmului lucrări- din de grajduri planificate se află în stadiul de iar la restul lucrul avansat. Au de asemenea,în gospodăriile agricole de stat se fac intense 
pregătiri în aceste zile pentru buna desfășurare 
a recoltărilor și însămînțărilor de toamnă. Se- 
mănătorile, dispozitivele pentru recoltarea flo- 
rii-soarelui, grapele și remorcile de tractor au 
fost reparate în proporție de peste 70 la sută, 
iar combinele pentru porumb în proporție de 
aproape 40 la sută.

Pentru recoltarea mecanizată a culturilor de 
floarea-soarelui au fost adaptate combinele auto
propulsate și se montează acum dispozitivele 
de recoltat la peste 1 000 combine C-l. Recolta
rea mecanizată a acestei culturi de pe întreaga 
suprafață de 70 000 ha va aduce economii gos
podăriilor de stat prin scurtarea perioadei de 
strîngere a recoltei și înlăturarea pierderilor de 
semințe. însemnate economii se vor realiza și 
prin mecanizarea recoltării porumbului.

(Continuare în pag. a V-a}

GH. FECIORU

(Continuare in pag. a V-a)

A FI OM
DE CARACTER

ATANASIE TOMA 
PAVEL AIOANEI

noi stațiuni de concasare la 
cariera de piatră de la Ovi- 
diu, instalarea unui poligon de 
turnare a pieselor prefabri
cate, asigurarea dotării șanti
erului cu utilaje moderne, de 
mare capacitate și tehnicitate : 
macarale speciale prevăzute 
cu dispozitive de .televiziune 
subacvatică (pentru a se res
pecta proiectul profilului di
gului), sute de autobasculante 
moderne de mare tonaj etc. 
Pe drumul acoperit cu mari 
plăci de beton, cu o viteză 
uluitoare în comparație cu 
dimensiunile și încărcătura, 
pur și simplu zboară auto
basculantele ducînd spre di
gul ce înaintează, încet, 
încet, stabilopozi de cîte 
20 de tone (digul Nord) sau 
de cîte 4,5 tone (digul Sud). 
Alte tone, sute și mii de tone 
de calcar, trec în aceeași vi
teză și dispar în valurile mă-

l\AȘTEPTAREA STARTULUI...
înaintea uzinei brașovene, 
noi tractoare așteaptă mo
mentul startului. Numai în 
acest an aici urmează să 
fie produse 18 500 de trac

toare

— Ce caracter are ! l-am auzit deunăzi pe un amic. Nu 
merită să ai încredere în... și a numit o persoană care-i 
stîrnise indignarea. Ii promisese de vreo două săptămîni că 
îi aduce o carte, îi amina mereu, din diverse motive, anga- 
jindu-se de fiecare dată că o va avea a doua zi. Sătul, 
amicul îl clasificase doar cu două cuvinte :' lipsit de ca
racter.

Și iată-ne discutînd mereu, în relațiile noastre zilnice, 
despre satisfacțiile și insatisfacțiile pe care ni Ie aduc cei din 
jur, despre caracter. Orice manual de psihologie definește 
astfel complexa noțiune a caracterului: „O îmbinare individuală și specifică a însușirilor esențiale ale personalității prin care omul respectiv se deosebește ca membru al societății ; însușirile manifestîndu-se în comportarea și faptele omului, exprimă atitudinea acestuia fată de realitate".
SUMARĂ STATISTICAO anchetă efectuată printre 100 de tineri între 14 și 28 de ani, de cele mai diferite profesii, consemnează următoarele trăsături de caracter: 58 — cinste ; 72 — dragoste față

de muncă ; 46 —■ modestie; 65 — spirit de solidaritate colectivă ; 22 — corectitudine.Asemenea unei radiografii spirituale, răspunsurile sînt în măsură să caracterizeze a- cele coordonate ale caracterului pe care tineretul le consideră ca fiind indispensabile unui constructor al socialismului. Dintre cei 100 de tineri, 89 la sută detestă lașitatea, egoismul, ipocrizia și minciuna. Ceilalți, superficialitatea, carierismul, servilismul, invidia.Ancheta noastră a înregistrat, la întrebarea dacă se pot educa trăsăturile de caracter,

o unanimitate de răspunsuri afirmative.
AH, TINERETUL DIN ZIUA

DE AZI!Care dintre noi n-a auzit această expresie ? Cine n-a văzut cîte un om mai în vîr- stă, nemulțumit de larma pe care o fac cîțiva tineri în tramvai sau pe stradă, de vocile lor cu timbrul mai ridicat decît al celor din jur, privind indignat de cîte ori o
GALINA BĂDULESCU

(Continuare în pag. a II-a)

Ne întilneam noi, cîțiva 
scriitori tineri, la începutul 
acestei veri, cu elevii șco
lii profesionale a Combina
tului siderurgic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" din Galați. 
Fețele de o rară noblețe 
ale celor ce ne ascultau, 
mîinile lor care încuviin
țau cu aplauze din cînd în 
cînd o poezie sau alta, for
mau împreună cu emoția 
noastră un ansamblu arhi
tectonic straniu, de neaș
teptată comunicare. Ce le 
spuneam noi, acolo acelor 
elevi care vor fi muncito
rii de mîine ? Ce ne che
mase acolo decît dragostea 
de frumos a acelor copii, 
pe care, ca niște flashuri,

POEȚII
Șl ELEVII
flAcArii

îi luminau din cînd în cînd 
versurile noastre ?

Un simbol grav se naște 
din acea simplă întîlnire a 
cîtorva scriitori tineri cu 
elevii aceia. Era vorba de 
o întîlnire a poeziei cu 
rădăcina ei, risipită în oa-

meni. Poezia se autoexamî- 
nează. Poezia nu poate trăi 
în gol. Ea este roata din
țată a spiritului, care tre
buie să găsească în materie 
zimții de care să se spriji
ne în fuga ei.

Galațiul este un oraș al 
poeziei.

O întîlnire cu acela care 
vor fi mîine arhitecții flă
cării oțelului este o întîlni
re cu rădăcinile de aur ale 
poeziei.

Nu pot uita fețele de o 
rară noblețe ale bărbaților 
tineri care ne ascultau . 
atent, tresărind din cînd în 
cînd copilăros, acolo unde 
poezia îi lovea în plin su
flet.

ADRIAN PAUNESCU
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Orice tradiție, indiferent de 
numărul anilor pe care îi în
registrează, a avut la început 
doar cîteva manifestări. O 
asemenea tradiție părea că a 
căpătat certificat de naștere 
anul trecut, la Sibiu. Iniția
tiva care constituia punctul 
de plecare se datora comitetu
lui orășenesc U.T.C. și avea 
un nume sugestiv : „Săptă- 
mîna tineretului", „Ziua mun
cii patriotice", „Ziua cîntecu- 
cului și poeziei", „Ziua spor
tului", „Ziua științei și tehnicii" — sînt cîteva capitble ale 
acestei săptămîni bogate în 
activități care, după cum 
ne-au asigurat organizatorii, 
s-a bucurat de o largă apre
ciere în rîndul tinerilor si- 
bieni. Era, prin urmare, fi
resc ca anul acesta să fie dusă 
mai depins propria expe
riență, să fie consolidate 
bazele unei tradiții trăinice. 
Așa era firesc. Dar...

întîi de toate, nicăieri în 
oraș nu era popularizată 
această săptămînă dedicată ti
neretului. Deci un prim semn 
al slabei organizări. De altfel 
tOV. ION CORLACIU, prim 
secTStar al comitetului orășe
nesc al U.T.C. mi-a spusj

— „Săptămînă" noastră nu 
prăa mai pohte fi numită ast
fel. în primul rînd, nu putem 
ține festivitatea de deschi
dere pentru că sala clubului 
„Independența" e ocupată. 
Deci, vom începe săptămînă de 
marți cu „Ziua muncii patrio
tice". La „Ziua științei și teh
nicii" am invitat oameni de 
știință de la București, dar 
ni s-a spus că nu pot veni 
așa că vor veni conferen
țiari din Brașov. Pentru „Ziua 
cîntecului și poeziei" am invi
tat cîțiva tineri poeți din 
București șl iarăși n-am făcut 
nimic. Ne vom mulțumi cu 
cercul nostru literar. Trebuia 
să ne bazăm 
poate mai mult 
pe forțele noa
stre fiindcă, ia
tă, ăcum la ur
mă ne-am tre
zit descoperiți. 
Nu știm cum se 
face, dar anul 
acesta ne-am 
izbit de greu
tăți mai mari 
decît puterile 
noastre".

Adevărul es
te că nu greu
tățile au fost 
mdi mari, ci re
nunțarea la ide
ile Inițiale a 
fost prea ușoară, 
orășenesc U.T.C. 
în fața primelor 
și s-a mulțumit cu linia mi
nimei rezistențe. Iată o do
vadă t sala clubului „Indepen
dența" era ocupată în ziua 
deschiderii. Dar în Sibiu nu 
există o singură sală: Tea
trul de Stat putea pune la 
dispoziția tineretului pentru 
un asemenea prilej sala sa, 
ceea ce ar și fi imprimat de 
lă început o ținută înaltă ma
nifestărilor. „Sala teatrului e 
în renovare", mi s-a spus. Nu 
era. Mai există, de asemenea, 
încă o sală uitată de organi
zatori, inexplicabil, cu atit 
mai mult, cu cit ea se și nu
mește „Sala tinerelului" I în- 
sfîrșit, chiar și sala clubului 
„Independența" ar fi putut fi, 
totuși, folosită; acolo se desfă
șura un concurs al „solistului 
necunoscut", care putea con
stitui un bun prilej de des
chidere a „Săptămînii tinere
tului".

Să urmărim acum desfășu
rarea acestei săptămîni în
cepută marți. Ziua următoare 
era declarată „Ziua muncii 
patriotice". în parcul „Sub 
arini", în dreptul statuii lui 
Eminescu, numeroși tineri de 
la „Independența" și „Auto- 
mecanica" lucrau însuflețiți 
la amenajarea unei terase 
unde se vor desfășura seri de 
poezie și de dans. în schimb, 
in afara orașului, în pădurea 
Dumbrava, n-am întîlnit decît 
grupuri răzlețe de tineri, care 
mai mult stăteau decît lucrau, 
neîndrumați de nimeni, 
în jurul orei șase, 
muncii patriotice" s-a 
iat. N-a urmat nimic 
aceasta : tinerii au răspuns che
mărilor organizațiilor U.T.C.; 
comitetul orășenesc nu s-a 
îngrijit de organizarea unei 
meritate seri distractive.

deschi-
ocupată.

Miercuri — „Ziua științei și 
tehnicii". Era stabilit că va 
avea loc un simpozion, invitați 
fiind conferențiari de la Bra
șov. Pînă la urmă însă, simpo
zionul s-a transformat într-o 
conferință. Expunerea a fost 
extrem de interesantă, dar, 
din păcate, a trebuit să fie 
ținută în fața unei săli încă
pătoare, pe jumătate goală. 
După aeeea a rulat un film. 
Nu era normal ca organizato
rii să se fi gîndit la îmbogă
țirea modalităților de pre
zentare a Unor cunoștințe ști
ințifice, eventual să invite 
chiar o brigadă științifică ?

Abia vineri au început ma
nifestările să capete o am
ploare mai mare și să aibă o 
rază de activitate măi cuprin
zătoare . „Ziua sportului" a 
umplut aproape toate terenu
rile de sport din Sibiu. Dar, 
cu o floare nu se face pri
măvară.

Să recapitulăm. In 
rîrfd, întreg orașul, 

ar fi trebuit 
cu mult 
între 1 

se desfășoară săptămînă tine
retului. Ea a fost lipsită de 
popularizarea necesară și în
țelegem că această timiditate 
a popularizării exprimă o ne
siguranță asupra nivelului de 
desfășurare. Cu organizarea 
de care am vorbit, cu sărăcia 
fanteziei evidentă la manifes
tările care au avut loc, era 
firesc ca această săptămînă, 
plină de promisiuni, ca idee, 
să se desfășoare intr-un semi- 
anonimat.

— Probabil avem și noi o 
mare parte din vină, ne spune 
din nou tovarășul Ion Corla- 
ciu, deoarece ne-am trezit 
cam tîrziu să organizăm o 
asemenea acțiune. Practic, pre
gătirile au început abia pe la 
15 iulie.

„Argeș 408“
SORIN STOIAN un nou hibrid

nerii 
fie 
că

timp . și 7
primul 

toți ti
să a- 
înainte 
august

Comitetul 
a dezarmat 

dificultăți

Seara, 
„Ziua 

înche- 
după

Bineînțeles că dacă pregăti
rile au început abia cu vreo 
două săptămîni înainte, nici 
rezultatele nu puteau fi altele. 
Dar, în cazul acesta, de
vine inexplicabilă nedume
rirea Unor tovprăși dă la co
mitetul orășenesc U.T.C., care 
se întrebau de „e se izbesc de 
atîtea greutății y*e-lîmffă „tre
zirea" tîrzie, Slaba populari
zare, înjghebarea in pripă a 
manifestărilor, mai sînt și 
alte cauze. La (Comitetul oră
șenesc de cultură și artă am 
aflat că sprijinii Cerut s-a re
dus la asigurarea participării, 
unor oameni de știință, dar și 
această asigurăre a foit soli
citată prea tîrziu: încolo, la 
organizarea propriu - zisă a 
„Săptămînii", la întocmirea 
programului ei nu s-a cerut 
părerea competentă a unor 
specialiști. Consiliului sindical, 
de asemenea, nu i s-au cerut 
decît cîteva formații artistice 
pentru programe. Așadar, co
mitetul de cultură trebuia „să 
vină" cu ceva, consiliul sindi
catelor „să. vină" cu altceva, 
iar U.T.C.-ul „să vină" și el 
cu restul, și din toate aceste 
trei felii să se facă una sin
gură. O planificare comună, 
o contribuție în egală măsură 
a tuturor, un interes egal 
pentru ansamblul programului 
acestei săptămîni nu au existat 
însă. Iată de ce o săptămînă 
dedicată tineretului, dar pre
gătită în pripă și fără colabo
rarea tuturor forțelor locale 
a fost o săptămînă neterminată, oricît de bună ar fi — și este — această inițiativă. 
Pe cind reabilitarea ei ? In 
viitor așteptăm să putem scrie 
despre o săptămînă întreagă 
a tineretului, cu un program 
bogat, bine pus la punct.

TARA
La ora florilor de Luchian 

Lasă drumurile să vină la mine
Țară cu arborii blonzi și cu șoapte de flaut, 

Țâră cu smeură și sunet de corn...
Și tîrziu.

Inima mea să vibreze plină de cupe stelare. 
La Bicaz unde cerbii cu trupuri de aur 
împodobesc amurgul pădurilor mari.

Sau departe,
In bărăganul cu merele dulci, 
Lndc harfe electrice luminează salcîmii

Și unde dinspre Dunăre se aude 
Muzica gravă a combinatelor...

Cu gesturi de adolescent 
Ți-am cules lauri dintr-o grădină cu vii* 

La care hanuri pline de lună,
In

Unde
care gară, la ora fintinilor, 

te-am început
țară cu toamne albastre ?... 

acesta frumos
De deasupra CarpMților

In ce oglinzi l-am cuprins
Seara, pe Argeș, cu luna 7 

Țară de dor
Luminează drumul meu cu mesteceni.

Cerul

r .

Detaliu de arhitectură

de tomateInginerul Emil Tălpălaru, cunoscut pentru contribuția sa la realizarea hibridului de tomate Nr. 10 x Bizon, a obținut în cîmpurile Stațiunii experimentale din Ștefănești un nou hibrid numit „Argeș 408". El este rezultatul studiilor și cercetărilor făcute timp de 10 ani, în care a încercat peste 700 de combinații hibride între cele mai bune soiuri de tomate.„Argeș 408“ ajunge la coacere cu 8—10 zile mai devreme decît 10 x Bizon, cunoscut ca unul din cei mai timpurii hibrizi. In perioada 10 iunie — 15 iulie sporul de producție este de aproape 2 orimare, fructele sînt netede, coc uniform.Noul hibrid „Argeș 408“ fost introdus în culturăacest an la unitățile agricole socialiste situate în zonele legumicole ale regiunii Argeș.

maisea în
(Agerpres)
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SENSUL UNIC

AL VISĂRII

Mai tirziu mi-am dat sea
ma că învăț o meserie 
frumoasă către care am cu 
adevărat chemare. Nu mai 
aveam nici un motiv de 
neliniște cu privire la soar
ta mea : chiar dacă iu 
eram încă puțin nehotărît 
erau în jurul meu oameni

pentru mine. Presa la care 
voi lucra — tocmai se 
montează — are o putere 
de 5 000 tone. Vom pro
duce mai întîi cilindri pen
tru laminoare și piese grele 
pentru hidrocentrala de la 
Porțile de Fier. De cilin- 
dtli noștri vor avea nevoie

aseamănă. Și unul și celă
lalt sînt. muncitori de înal
tă calificare. Amîndoi în
vață necontenit. (Raicu vă 
da în toamna aceasta exa
men la Politehnică). Pro
dusul muncii lor se va în
scrie în prevederile cinci
nalului. Alexandru va la-

îmi amintesc o întîm- 
plare mai veche. Pe ecra
nul de pînză a apărut o 
fetiță spunînd o poezie. 
Era vorba de un jurnal de 
actualități care consemna 
ziua începerii anului șco
lar. Fetița era emoționata 
și a uitat versurile. „Și 
toamna pleacă co... co..." a 
spus ea și s-a oprit. 20 sau 
200 de voci din sală i-au 
șoptit fetiței de pe ecran : 
„Cocorii 
n-a auzit 
cuvintele 
reamintit : 
rile călătoare". Sala 
bucnit în rîs. Apoi, 
s-a aprins lumina oamenii, 
care nu se cunoșteau, s-au 
privit zîmbindu-și.

Căldura acestei întîlniri 
. am regăsit-o de curind în
tr-o altă întimplare. Aveam 
ia față un tînăr de 26 ije nfti care*ml povestea etim 
s-a angajat ca forjor, la 
Uzina metalurgică—Bucu
rești. Corneliu Raicu a în
vățat mai întii trei ani la 
o școală medie de muzică 
la clasa de dirijat. In cel 
de al patrulea an, din mo
tive independente de el, a 
trebuit să-și caute altceva.

— La încenut m-am spe
riat puțin. M-am gîndit că 
sînt ghinionist și îmi pu
neam întrebarea dacă voi 
fi în stare să fac altceva.

— Și ai ales 
forjor ?

— Nu. nu eu 
M-am gîndit la 
drept, dar doream să intru 
la strungărle. După exa
men. la școala profesională, 
m-au repartizat la forjă, 
fiindcă eram mai voinic ca 
toți din seria aceea. „Lasă, 
tu ai destulă putere să „di
rijezi" presele și ciocanele 
pneumatice" — mi s-a spus 
atunci, cu o ușoară glumă.

Dar ea, firește, 
și a pronunțat 
pe care și
„...pleacă

le-a 
pasă-, 
a iz- 
cînd

meseria de

am ales-o. 
meserie, e

O parte a formației instru
mentale de harpe a Conser
vatorului „Ciprian Porum- 

bescu' din Capitală

D. MATAI.Ă

OAMENII SE
INTILNESC MEREU

pri-bun 
Au-

maturi, le-am simțit 
virile calde, apropiate

Raicu a devenit un 
forjor. La Uzinele „23 
gust", unde a fost reparti
zat, oamenii l-au înconjurat 
cu simpatie. Presa de 1 200 
tone n-a avut secrete pen
tru el. în schimb existau 
destule taine in adincul 
metalului.

— Mi-am dat seama că 
modelarea plastică a meta- 

■ lutul — așa Se numește de 
fapt fbrjarea — este su
pusă unor legi pe care eu 
nu le cunosc destul de 
bine. Metalul acela incan
descent are un soi de pre
zență vie care poate fi 
educată. Dar și educatorul 
trebuie să fie bine pregă
tit pentru așa ceva.

Și a început să învețe 
din nou, de data această la 
seral. Prietenii săi uteciștii 
l-au sfătuit să înceapă cu 
prima clasă pentru a în
văța temeinic fizica și ma
tematica, materii mai pu
țin aprofundate la școala 
de muzică.

în februarie 1966 a ve
nit prin transfer la U.M.B. 
Noua, uzină bucureșteană 
avea nevoie de cadre și 
Raicu, la îndemnul unui 
inginer și al secretarului 
comitetului U.T.C., a venit 
aici.

— Totul este nou acum

laminarii de la Galați sau 
Hunedoara.

Mi-am amintit atunci de 
o altă cunoștință a mea : 
laminoristul N. Alexandru. 
La Galați, în zilele acestea, 
el execută probe de lu
cru în cabina de sticlă a 
primului. post de comandă 
de la marele laminor. Des
tinele acestor doi tineri se

mina oțel pentru uzinele 
țării, celălalt ii va trimite 
la timp cilindri care prind 
bucăți incandescente și le 
presează.

I-am povestit toate aces
tea tînărului din fața mea și l-am văzut tresărind cu 
un zîmbet.

— îl 
trebat.

— Personal nu, dar mun
ca noastră se aseamănă și 
dacă l-aș cunoaște cred că 
am fi prieteni. Apoi, m-a 
rugat să-i descriu locul de 
muncă, să-i vorbesc despre 
personalitatea acestui ti- 
năr.

...Oamenii se întîlnesc 
mereu. Intr-o sală de ci
nematograf animați de ge
nerozitate și gingășie, sau 
afltți la sute de kilometri, 
fiindcă orbitele sentimen
telor care-i însuflețesc au 
aceeași platformă de lan
sare și puncte comune de 
întîlnire. Raicu ține în 
podul unei singure palme 
forța de șoc a celor 6 mi
lioane de kilograme și o 
aruncă cină vrea înainte, 
iar Alexandru apasă 
pe manetele de lingă 
nul de televiziune, 
pe butonul pe care
„citirea cartelei" pentru a 
pune in funcțiune mașina 
electronică de 
mindoi se află 
aceleiași nave 
spre atingerea

Cunoscut ca oraș al lamino- riștilor. al constructorilor de utilaje pentru industria forestieră, Romanul este în același timp și un oraș bine gospodărit. Locuitorii lui sînt nu numai oameni care modelează oțelul, ci și oameni preocupați de frumos, de armonie. Orașului de pe malul Moldovei i s-a decernat. în 1960 și 1962, diploma de fruntaș pe țară în acțiunile patriotice. Tradiția este continuată. Necesitatea dr a crea o ambianță frumoasă în secție, uzină, acasă, pe străzi este un fenomen de masă, generat de etica omului nou Această „transfuzie" a eticului in estetic e o permanență concretizată în frumusețea, prospețimea tinerească. armonia care determină pe turist să spună : „Iată un oraș frumos '■ Și, printre autorii noii estetici a orașului, sînt multi, foarte mulți tineri.în ultimii ani au fost construite pentru oamenii muncii din Roman peste 2 000 de 3- partamente. Numai anul a- cesta au fost date în folosință. în cartierul Smirodava, 120 de apartamente, un complex comercial, edificii care stîrnesc admirația. La Grupul de șantiere din Roman lucrează mulți tineri. F. Bernard conduce o echipă care lucrează Ia finisaj. „Tinerii noștri sînt preocupați de calitatea finisajelor. Pe lingă elementele arhitectonice frumoase, linia modernă, estetica este completată de culorile pastel ale exterioarelor. Experimentăm folosirea tapetelor, a covoarelor și dalelor flexibile din p.v.c., a plăcuțelor ceramice. Sporesc durabilitatea, dar și frumusețea. Tinerii nu s-au oprit însă aici. împrejurimile blocurilor au fost ridicate și ele la înălțimea operei construcțiilor. A fost săpat și nivelat terenul, au fost sădite flori (peste 1 milion de fire).Prezenta firească a tinerilor care își dedică o parte a timpului lor liber întineririi vieții orașului se face simțită și în secții. în uzine.într-o vreme, la secția turnătorie, de Ia întreprinderea mecanică, ramele de formare,

cunoști ? l-am în-

cînd ecra- cînd scrie
calcul. A- 

la bordul 
în cursă 

viitorului.

V. CONSTANTINESCU

Gospodari 

ai 
frumuseții

Complexul pentru industrializarea lemnului din Gherla. In secția scaune, muncitorul Ștefan 
Tașnadi și recepționerul Liviu Rusu verificind calitatea lucrului

A FI OM DE
J

(Urmare din pag. I~a)

<ieglumă lansează cascade rîs ? 1Veseli și expansivi, nerăbdători și gălăgioși au fost toți tinerii generații de-a rîndul. Cei mai mulți privesc cu înțelegere și cu un firesc regret gesturile noastre largi, entuziasmul nostru tumultuos, rî- setele nestăvilite...Continui dialogul cu „omul în vîrstă".— Vezi ? ! Obrăznicia, ne- politețea, nerespectarea celui mai în vîrstă, duc la o asemenea expresie.— Pe vremea dv. nu existau obraznici, nepoliticoși etc. ?— Ba da... Dar ei erau lipsiți de caracter...Aflu că „omul în vîrstă" păstrează în memorie unele probe recente, pentru cîteva... goluri și in caracterul unor tineri de astăzi... Unii care nu voiau să ia bilet la tramvai, ripoștînd obraznic la invitațiile taxatorului. Alții care nu se scoală de pe scaunele rezervate vîrstnicilor, bolnavilor... Și încă alții care sînt impertinenți și ireverențioși... Recunosc cu jenă adevărul.Corectitudine, iată o însușire pe care ne-o dorim să figureze în caracterizarea noastră, a celor tineri, corectitudinea celui care a fost educat în spiritul respectului pentru semenii săi, pentru regulile de conviețuire socială...Taxatorii de pe tramvaiele 14, de pe troleibuzul 81, mî-au spus că sînt tot mai rare cazurile cind scot bilet... gălăgioși ? ! studenții nu-și Că sint la fel de Energia unui în-

ceput sau a unui sfîrșit de zi — studiu !— Și pentru atîta lucru să spună cineva că n-avem caracter ? ripostează L. E. din Oradea.Și pentru atîta lucru ! ! De ce viitorii constructori ai marilor combinate industriale, viitorii profesori și cercetători, cei despre care peste cîți- va ani vom spune : un adevărat om socialist, cinstit, modest, cu multă dragoste de muncă (am enumerat, cum vedeți, esențialele trăsături de caracter !) să neglijeze aceste amănunte ? Consecvența cu propria-ți persoană, cu faptele tale, de aici începe, de la evitarea acestor „mici abateri" lipsite, aparent, de însemnătate...Și, vorbind de caracter, am să vă povestesc un fapt. La Fabrica de încălțăminte „Solidaritatea ' din Oradea, se îmbolnăvise un băiat de la banda 3. Știți cum se lucrează la bandă : sincronizare perfectă a mișcărilor, ritm egal. O neatenție a unuia este o dublă încordare din partea celorlalți. Unul dintre băieți se îmbolnăvise și ceilalți au refuzat înlocuitor. Au muncit pentru el. 8 ore de două ori mai multă atenție. Nimeni nu le-o ceruse. Nici n-au considerat un sacrificiu, sau o faptă de eroism. Era firesc. Brigada lor a rămas fruntașă pe secție și nici unul nu avea mai mult de 25 de ani. Era o dăruire, o dovadă a acelei trăsături însemnată în statistica de la început cu cifra 65 : spirit de solidaritate colectivă.Sînt, în fond, lucruri foarte Simple. în aceeași fabrică

CARACTERun tînăr se apucase de băutură. Toți banii îi cheltuia astfel. Tovarășii de muncă s-au gîndit să-l ajute. Tînă- rul mi-a spus recent :— Nici nu vă închipuiți înseamnă o mînă întinsă timp...Se întîmplă peste tot. fără multe discuții, comentarii, adunări.
Cinstea... în divorț

ce laȘi
— Dar i-am spus cinstit că nu mai pot trăi ea... Prefer să i-o în față, decît să unul pe altul.Era mărturisirea unui proaspăt candidat... la divorț, I. V. îmi impunea prin fermitate și sinceritate...Avea un copil de Tot să-i tară rea.se poarte ca un om integru, ca un adevărat om de caracter... își lasă, numai după trei ani de căsătorie, soția și copilul, din... cinste. Nu suporta minciuna, ipocrizia.— V-ați căsătorit din dragoste ? întreb.— Așa și așa, răspunde fără ezitare.Așa și așa. m-am gîndit, este și caracterul lui. A avut și curajul căsătoriei și acum are și curajul divorțului. Adevărată integritate morală ! Ce-am putea să calificăm aici drept lipsă de caracter ? Superficialitatea sentimentelor, necunoașterea unor elementare reguli de întemeiere a miliei ? Egoismul ? Toate de caracter. Poate înainte

alături de spun verde ne mințim
doi ani. hotărîse alimen- i se ce-cinstit, deschis, plătească pensie mai mare decît Probabil își propusese să

fa- țin de

a face pasul spre ofițerul stării civile, ai mai avea nevoie de o autoverificare, să-ți pui cîteva întrebări serioase. Dar și acest efort cere caracter, cere respect pentru tine însuți, pentru omul de care îți legi viața...Comentez cu un psiholog de profesie, cazul „de consecvență" a lui I. V. începe cam- abrupt :— Dacă definim caracterul ca fiind consecvență în conduită, în fapte, putem zice că leul, pisica, lupul, deauna cînd simt prada, exact aceleași mișcări... tr-adevăr, acestea sînt pulsuri. Și omul le are. nu reacționează conform ci conform rațiunii. Iaradevărat om de caracter poate fi acela care și-a luat în stăpînire propriul eu, care știe să-și autodisciplineze nu numai instinctele, dar și faptele, cuvintele. îți place o fată, gata, reacționezi ca o maimuță. Te căsătorești și apoi cînd „descoperi" că poți să-ți judeci fapta, faci. în sfîrșit, un gest rational : divorțezi...

ușor tot- fac în- im- Dar lor, un

*S-au scris tomuri întregi despre ce înseamnă a fi om de caracter, oamenii de știință s-au contrazis dezbătind această problemă... Coordonatele personalității umane străbat, fără îndoială, perioada formării și consolidării caracterului, vîrsta tinereții. Si discuția despre ceea ce înseamnă a fi om de caracter se poate prelungi, poate căpăta date și elemente noi, în funcție de aspirația noastră continuă de a ne perfecționa.

după utilizare, erau lăsate la întimplare. Acest aspect distona cu peisajul general al secției. Nevoia de frumos a dus la amenajarea unui parc în care aceste rame sînt azi așezate ordonat. Tinerii din întreprindere au efectuat pr • te 6 000 ore de muncă patr. tică și la amenajarea spațiilor verzi, a unui teren de sport, curățenia în exterior, ca șr la colectarea fierului vechi.Preocupare pentru estetica orașului se vede și în frumusețea locurilor de odihnă, de recreere. Parcul și ștrandul tineretului sînt bine îngrijite, cele trei bazine — curate, rondurilor de flori adăugîn- du-li-se alte peste 5 000 fire de flori. în strada Teilor s-a amenajat un teren de sport, pe alte numeroase străzi au fost planțați peste 9 000 arbori și mai mult de 5 000 metri gard viu. Parcul din apropierea gării este alt loc unde-și dau întîlnire, în sezonul estival, tinerii romașcani. Prin efortul colectiv, parcul a căpătat o înfățișare mult mai atrăgătoare.Culoarea, lumina sint atribute cerute de necesitatea esteticii orașului. Comitetul U.T.C. de la Uzina de țevi, în colaborare cu comitetul U.T.C. de la Fabrica de zahăr, a organizat festivitatea sărbătoririi „Zilei tineretului" în parcul de cultură și odihnă de la Fabrica de zahăr. S-a amenajat o frumoasă terasă de dans, iluminată feeric. „Ce-ar fi ca asemenea atmosferă să fie permanentizată ?“ și-au spus tinerii. Și așa a rămas, amenajat după toate cerințele frumosului și armoniei, locul de organizare al serilor pentru tineret.La blocul „burlacilor", de pe strada Anton Pann, majoritatea locatarilor sînt de la Uzina de țevi. Fruntașii și evidențiații în întrecerea socialistă sînt și buni gospodari, iubitori de frumos. Estetica din mediul în care lucrează, începînd de la aranjatul pieselor și curățenia locului de muncă, este continuată și a- casă : flori in vaze, reproduceri de artă aranjate pe pereții camerelor. rafturi cu cărți.Mulți tineri căsătoriți s-au mutat recent în apartamente noi. O parte din aceștia sînt purtători ai insignei ..Fruntaș în gospodărirea orașelor". A- matorii de statistici au si calculat : din economiile realizate prin acțiunile patriotice ale tineretului se pot construi mai mult de zece apartamente. Dorința de a face casa, strada, orașul mereu mal frumoase este un act de manifestare a conștiinței socialiste, iar tinerii orașului Roman se dovedesc cu prisosință adevărați gospodari ai frumuseții.
prof. T. BOGHIAN
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ACTUALI T A T E A BEZBAEERE

FESTIVALUL DE MUZICĂ UȘOARĂ

RECEPTIVITATE
LA
CAPITOLUL:
DIVERSITATE

Miercuri dimineața, George Ma- covescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, a primit pe dr. Drago- slav Protici, secretar general adjunct al Organizației Națiunilor finite pentru probleme politice speciale, directorul programului O.N.U. pentru formarea cadrelor diplomatice, care ne vizitează țara în fruntea unui grup de diplo- mați din ministerele de externe ale unor țări în curs de dezvoltare.

structurilor de rezistență la clădirea în care sînt amplasate secțiile tratament termic, turnătorie, atelierul de întreținere auto, stațiile de compre- soare și electrocare.
*u început înscrierile pentru concursul

de admitere in invățamîntul superior

PREVEBERHE CINCINALULUI

Marți seara, jumătate din 
melodiile Festivalului de mu
zică ușoară de la Mamaia 
s-au perindat prin fața pu
blicului prilejuind primele 
observații, primele păreri, pri
mele concluzii.

Este desigur prea devreme 
pentru o opinie definitivă. 
Ceea ce pare evident încă de 
pe acum este însă faptul că 
anul acesta se oferă melodii 
de o mai mare diversitate 
a temelor și sentimentelor. 
Bineînțeles, cîntecele de dra
goste predomină și lucrul 
acesta mi se pare firesc, dar 
alături de ele au apărut nu
meroase alte teme lirice care 
'împlinesc un peisaj variat. 
Răspunzînd și unor cerințe 

' exprimate în presă, cu ocazia 
festivalurilor trecute, compo- , 
zitorii și autorii de texte au 
încercat să vină în întîmpi- 
narea publicului tînăr cu o 
serie de cîntece vesele, opti
miste, de excursie, de sport, 

. genuri deosebit de îndrăgite 
.de acesta.

. Diversității, tematice îi co
respund și o varietate sporită 
a ritmurilor și a motivelor de 
inspirație. Am ascultat și 
melodii lente, ritmate ori 
romanțe și cîntece vioaie, spi
rituale, pe ritmuri de mare 
circulație. Dintre cele aparți- 
nînd primei categorii ne-au 
atras atenția cîteva lucrări cu 
țesături melodice inspirate, 
expresive, cărora le prevedem 
— la prima impresie — un 
succes de durată : „Cîntă un 
matelot". de Vasile Vese- 
lopschi (emoționantă transpu
nere muzicală a versurilor lui 
.Minulescu), „Adio" de Nicolae 
Kirculescu, „Te așteaptă un 
om", de Ion Cțistinoiu (com
pozitor debutant, student la 
conservator), alături de cu
noscutul și îndrăgitul „Prie
ten drag" și „Nu mă-ntreba" 
de Radu Șerban, ori „Măicuța 
mea" de Temistocle Popa.

Ritmurile vii au fost repre
zentate în genere în acest 
prim concert de lucrări mai 
puțin interesante. Totuși ..Cîn
tec, joc și voie bună" de 
George Grigoriu, „Mandoline, 
mandoline" de Marcel Ionescu 
ori „Luna sheic" de Vasile 
Veselovschi sînt agreabile prin 
simplitatea și accesibilitatea 
lor.

O „noutate" a acestui festi
val ni se pare a fi orientarea 
mai insistentă a compozitori
lor către inspirația de factură 
populară, mai ales către cîn- 
tecul lăutăresc, ceea ce poate 
avea ca efect, conturarea unei 
școli românești cu personali
tate în muzica ușoară a lumii. 
Fie prelucrat în ritmuri mo-

Corespondență

telefonică

de /a Mamaia

cleme („De ar fi să mă mai 
nasc o dată“ de George Gri- 
goriu), fie păstrat într-o for
mă apropiată de cea originală 
dar printr-o orchestrație am
plă și inspirată („Cîntec de 
lampă" de Laurențiu Profeta, 
pe versurile lui Miron Radu 
Paraschivescu), fie utilizat 
prin tonalități apropiate de 
cea a romanțelor („Am strîns 
toamnă după toamnă" de 
Aurel Glroveanu).

Cîteva cuvinte despre texte 
asupra cărora vom mai re
veni, întrucît, organizatorii nu 
au pus deocamdată la dispozi
ția presei textele melodiilor. 
Putem afirma cu certitudine 
că am ascultat, exceptînd fi
rește versurile poeților Ion 
Minulescu și Miron Radu Pa
raschivescu, cel puțin un text 
foarte bun : acela scris de Al. 
Mandy pentru propria sa me
lodie „Vîntul". Desigur, mai 
sînt și alte cîteva lucrări 
izbutite, dar în majoritatea lor 
textele nu depășesc nivelul 
mediocru al lipsei de inspira
ție. Vom argumenta cu an 
prim prilej această, opinie.

Regizorul Valeria Lasiarov 
și scenograful Dimftrie Zble- 
rea. s-au străduit să facă din 
fiecare melodie un moment I 
spectacular utilizînd în acest i scop elemente de decor ritii- I cate din fosă, proiecții, dia
pozitive etc. In 
proiecțiile acestea 
t.ri.buît în chip 
crearea ambiantei 
cîntecelor respective. Astfel, 
la un cîntec ca ,D- ■/.<• fi :ă 
mă mai nasc o dată" care ex
primă printre altele un ușor 
regret pentru scurgerea inex
orabilă, a timpului, nroiec- 
tarea unui fragment de film 
în care Gică Petrescu răsfo
iește un vechi album de 
amintiri constituie o ideie 
de-a dreptul ingenioasă.

Interpreților le vom consa
cra un spațiu special după 
consumarea tuturor melodiilor 
de concurs.

Să vedem însă ce va aduce 
cel de al doilea concert în 
cadrul căruia diseară vor fi 
prezentate ultimele 27 de me
lodii.

SEBASTIAN COSTIN

majoritate 
an con- 

fe.ri.cit la 
necesare

Dezbaterea sarcinilor din planul cinclfial ce revin colectivului Coinbinatului de cauciuc sintetic și produse petrochimice din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej a prilejuit o amplă analiză a posibilităților existente în această mare unitate a industriei chimice românești, pentru sporirea producției, îmbunătățirea calității produselor și creșterea eficienței economice a tuturor secțiilor productive. S-a subliniat, printre altele, că rezultatele obținute pînă în prezent, reflectate în calitatea superioară a fenolului și acetonei, în atingerea și depășirea parametrilor proiectați la mai mare parte a creează premise sporite din anii fie îndeplinite cu acest scop, numeroșii vorbitori care au luat cuvîntul în cadrul dezbaterilor au făcut valoroase propuneri privind aprovizionarea ritmică a secțiilor productive cu materii prime și materiale, îmbunătățirea funcționării sistemelor de automatizare, planificarea, executarea la timp și de calitate a reparațiilor și reviziilor. Un accent deosebit au pus vorbitorii pe necesitatea întăririi disciplinei în muncă și ridicarea nivelului cunoștințelor profesionale ale muncitorilor și maiștrilor, în scopul prevederii și înlăturării la timp a avariilor și defecțiunilor ivite pe fluxurile tehnologice.
★La Combinatul chimic Borzești, accentul principal în adunările dezbatere a

sarcinilor de plan ce revin în cincinal colectivului de aici a fost pus pe măsurile ce trebuie luate în scopul sporirii producției și gamei de insecto- fungicide destinate agriculturii, precum și îmbunătățirii continue a calității policloru- rii de vinii și celorlalte produse chimice ce se fabrică aici.în anul 1970, producția de antidăunători a combinatului va fi cu 30 la sută mai mare decît cea realizată în anul 1965. Acesț spor de producție va fi realizat prin construirea de noi instalații. Numeroși participanți la dezbateri au arătat că, pentru ca noile instalații să poată intra în funcțiune la termen, va trebui să fie acordată o deosebită grijă asigurării din vreme a documentațiilor necesare, precum și contractării din timp a utilajelor din țară și din import.Participanții totodată ce revin combinat cercetare rului uzinal laboratoarelor secțiilor, vor trebui să elaboreze rețetele și tehnologiile de fabricație ale unor noi insecticide și produse fitofarmaceutice de mare eficiență, care să contribuie la sporirea producției agricole a țării.
★Muncitorii, tehnicienii, chi- miștii, inginerii și cercetătorii de la uzina „Carbochim" Cluj au dezbătut miercuri după-a- miază problemele îndeplinirii

sarcinilor de plan pe 1966, precum și cifrele de plan ce le revin în cincinal. în referatul prezentat de ing. Carol Soos, directorul uzinei, s-a a- rătat că în primele 7 luni ale anului au fost date peste plan 78 tone de produse cărbunoa- se, 111 ton£ și 220 000 mp de abrazive, însemnate cantități de pastă de electrozi, carbură de siliciu etc., planul de livrări către fondul pieței fiind îndeplinit în proporție de 121,2 la sută. Din fondurile de investiții, în valoare de peste 9 milioane lei, alocate în acest an uzinei, au fost date în producție un atelier de confecționat matrițe, utilaje noi de înaltă tehnicitate, au fost create condiții mai bune pentru desfășurarea cercetării științifice. Amintind că colectivul servicFsZlui de cercetare, în colaborare cu ceilalți specialiști ai uzinei, a elaborat un complex de măsuri pentru îmbunătățirea activității secției de electrocorindon, a realizat cîteva produse abrazive noi, a făcut propuneri privind organizarea superioară a producției, mai mulți participant au subliniat, că ritmul aplicării în .practică a măsurilor preconizate de serviciul de cercetare trebuie îmbunătățit. A fost relevat faptul că în cizmă există încă mari rezerve pentru ridicarea productivității muncii, pentru obținerea de economii, realizarea unor produse Ia nivelul tehnicii actuale. Pentru punerea lor în valoare au fost făcute nume- roase propuneri concrete pri- vind întreținerea utilajelor, folosirea judicioasă a timpului de lucru. Alte propuneri s-au referit la mecanizarea unor faze de producție. înlăturarea muncii în „asalt" la unele secții. introducerea analizei lunare a consumurilor specifice, propuneri care au fost trecute în planul de măsuri tehnico- organizatorice.

10 august 1966. în cele 15 centre universitare din țară au început înscrierile pentru concursul de admitere în învățămîntul superior.După cum s-a mai anunțat, concursul de admitere va avea loc pentru toate facultățile între 2 și 12 septembrie a.c. Precizăm că pentru institutele de artă (institutele de teatru, conservatoare — secțiile de instrumente și canto — și Institutul de arhitectură ..Ion Mincu“) concursul se va desfășura în două etape. Probele de aptitudini — din etapa I, care sînt eliminatorii — vor avea loc între 26—30 august. Candidați! respinși la prima etapă se pot înscrie pînă la 1 septembrie inclusiv, pentru concursul de admitere la alte facultăți.în institute s-au deschis centre de îndrumare unde candidați! primesc relații cu privire la actele necesare pentru înscriere, profilul unor facultăți și secții și în legătură cu modul de susținere a examenelor.

(Agerpres)

Pe șantierul Fabricii de motoare electrice din Pitești a început turnarea
cea instalațiilor, ca sarcinile următori să succes. în
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SPECTACOLELE
TOAMNEI

Ce ne va oferi

0STA in această
toamnă

unul

X

Un original mitingDelta Dunării. aviatic Foto : O. PLECAN

Benda — 
Monique 
chel Ie Fie.

— Ce

prezenta 
peste 
puteti

— După Raikin ce 
urmează ?

— Intre 1 și 10 sep
tembrie/ deci înaintea 
turneului întreprins de , vor vizita 
teatrul de miniaturi, 
va cinta In București 
Remo Germani cu or
chestra sa. Dupfi acest

sporește 
din 
râ
de 

aer 
' ar avea, 

Publicul 
predilecție 

teatrelor 
O.S.T.A., 
tov. Gri- 

director

în stațiunea Că- ciulata, cunoscută pentru apele sale curative, a fost dat în folosință un modern camping, format din căsuțe construite din plăci a- glomerate din lemn, corturi și un teren destinat parcării autoturismelor. La dispoziția turiștilor se mai află un grup sanitar și unități comerciale.

Constanța și-a îmbogățit peisajul urbanistic cu un nou element : pasarela ce leaqa orașul de 
port, dată de curlnd în iolosință

11

au subliniat sarcinile importante cadrelor tehnice din în activitatea de științifică, laborato- de cercetări și care

Canicula 
numărul oamenilor 
ștranduri șî grădini 
coroase. Sălile 
spectacole, aricii, 
„condiționai 
sînt evitate, 
caută cil j 
spectacolele 
de vară. La 
discutăm cu 
gore Daia. 
adjunct, despre mani
festările cultural-artis- 
lice din apropiata 
toamnă bucureșteană.

— Sosește Raikin ! 
Teatrul de miniaturi 
din Leningrad condus 
de Arkadi Raikin va 
susține între 28 augilsi 
și 14 septembrie un 
spectacol în România 
intitulat : ,,Ce-o să 
fie '

— Repetă același 
spectacol pe care l-a 
susținut în turneul în
treprins acum cîțiva 
ani la noi în (ară ?

— Da și nu ! Spec
tacolul ,,Ce-o să fie?...' 
cuprinde selectiuni din 
toate spectacolele sus
ținute de Raikin în 
LLR.S.S. și în străină
tate, în ultimii 5 ani. 
Nota originală a viito
rului turneu consta în 
faptul că Raikin (aflat 
acum în concediu la 
Șina i a) pregătește 
spectacolul în limba 
română.

Elveția
de lă Brou-

spectacol, la începutul 
lunii octombrie, soseș
te în (ară baletul ope
rei engleze „Covent 
Garden".

— Cu ce se va pre
zenta publicului ?

— NU ne-a anunțul 
încă programul. Insă 
fot în luna octombrie 
urmează o serie de 
balele : baletul operei 
din Kiev, baletul chi
nezesc urmat de tea
trul dramatic din Bu
dapesta, iar la începu
tul lunii decembrie va 
concerta în țară cvin
tetul de suflători al 
Filarmonicii cehe. Tot 
în toamna aceasta vor 
da concerte și recita
luri, pianistul sovietic 
lakov Zak, pianista 
japoneză Kioko-Tona- 
ka, pianistul Sebastian

dirijori 
ț

— Vor dirija de 
pupitrul Ateneului, 
Louts Wagner — Ca
nada, Ghenadie Raj- 
desvenski — U.R.S.S., 
Waclav Metacek —■ 
Cehoslovacia... Lista e 
destul de lungă. Ur
mează soliști de ope
ră, instrumentiști...

— Despre 
artiștilor români 
hotare ce ne 
spune ?

— Amintesc 
din evenimentele de 
seamă din lumea mu
zicii. Elena Cernei, 
care a lost aleasă să 
interpreteze rolul Ai- 
dei din opera lui Ver
di la spectacolul de 
adio al Metropolitanu
lui, avind ca parteneri 
pe Franco Corelli și 
Renata Tebaldi, va ii 
din nou protagonista 
operei Carmen, regia 
Jean Louis Barrault — 
Franfa, la pupitru 
Zubi Menta — India, 
în spectacolul inaugu
ral al noului lăcaș de 
muzică american „Lin
coln Central House", 
care va lua din toam
na aceasta locul b&- 
trlnului Metropolitan.

I. MARCOVICI

18.00 : Pentru copii și tineretul școlar : Filmul : „Aventurile Baronului Munchausen". pus Ia dispoziție de Arhiva Națională de Filme ; 19,00 : Telejurnalul de seară ; 19,15 : Clubul tinereții : 20,00 : Festivalul „Mamaia — 1966“, (Transmisiune de Ia Mamaia) ; 22,00 : „Muzică, soare și apă" emisiune cu artistul poporului Nicolae Herlea ; 22,20 : Telejurnalul de noapte ; 22,30 :Buletinul meteorologic ; 22,35 : închiderea emisiunii.

• CONTINUĂRI H • CONTINUĂRI ■ • CONTINUĂRI

Construcțiile
agro

zootehnicețeles faptul că, deși situația este critică, în nici o cooperativă agricolă din raion organizațiile U.T.C. nu au prevăzut în planurile lor de muncă mobilizarea tineretului la executarea unor lucrări pe aceste șantiere de construcții care concentrează sume mari de bani ca investiții. Timpul scurt care a rămas pînă la sosirea perioadei de stabulație impune, atît din partea conducerilor cooperativelor agricole, cît si din partea organizațiilor U.T.C.. măsuri urgente. Recomandări ? Experiența bună pe care am amintit-o și care se află la doi pași.în raionul Craiova, patru calificative : o dată „excelent" și de trei ori „insuficient". „Excelent" pentru faptul că toate cooperativele agricole au reușit să rezolve problema apei pentru animale — marea majoritate dirijînd-o pe conducte, pînă la adăpătorile din grajduri. (Eforturi de apreciat au depus cei din Rojiște, Ple- șoiu, Tîmburești, Brabova, care au canalizat izvoare de la sute și sute de metri depărtare sau au forat pînă la 80— 90 de metri adincime. „Mai bine de jumătate din volumul acestor lucrări au fost execu

tate de către tineri" — spunea tovarășul I. Florigoanță, președintele consiliului agricol raional). „Insuficient" însă pentru situația ridicării grajdurilor, a saivanelor și a adăposturilor pentru porci. Din nouăsprezece grajduri prevăzute, pentru nouă nici nu se cunosc încă locurile unde se vor ridica.în același timp, restul construcțiilor sînt abia la fundație, la zidărie sau, pe ici pe colo, la acoperiș. „Motive" se găsesc cu zecile. Dar foarte puține rezistă. Și cum ar rezista la Țandăra, spre exemplu, motivări ca „n-avem materiale", cînd acestea •— mai multe chiar decît sînt suficiente pentru grajd și saivan— zac prin diferite colțuri ale curții pentru că acum, în august. încă se mai așteaptă aprobarea documentației din partea organelor în drept ? Cînd la Bratovoiești și Ghio- roc. e vorba de același motiv, comun : amînarea fără dată precisă a începerii lucrărilor ?întrajutorarea cooperativelor agricole cu meseriași, asigurarea pe plan local a materialelor de construcție — lemn, cărămidă, balast — organizarea unor echipe speciale care să ajute pe meseriași,— completate cu alte măsuri corespunzătoare condițiilor locale — pot schimba mult în bine rămînerile în urmă ce se constată acum.Brigăzile de muncă patriotică, tinerii din brigăzile de cîmp pot și au datoria să participe cu toate forțele lor la executarea lu

crărilor ce nu pretind calificare. De asemenea, cei ce se pricep în mînuirea mistriei și a bardei trebuie să vină în ajutorul meseriașilor care alcătuiesc brigăzile sau echipele de constructori. Comitetele raionale ale U.T.C., instructorii raionali sînt chemați să desfășoare o largă acțiune pentru generalizarea experienței bune — pentru că există ■— în ce privește mobilizarea tinerilor la executarea cu succes a acestor lucrări de mare importanță.
Marile rezerve 
ale rezervelor 

internedesfășurat dezbaterile cifrelor de plan, ca și faptul că evenimentul a avut loc acum, în preajma sărbătoririi celei de-a XXII-a aniversări a eliberării patriei de sub jugul fascist, a făcut ca dezbaterea să aibă semnificații deosebite. Am realizat cu acest prilej o trecere în revistă a realizărilor dobîndite în primele 7 luni ale întîiului an al cincinalului. am desprins, din experiența de pînă acum, concluzii pentru munca viitoare de care — sîntem conștienți — depinde mai buna îndeplinire a sarcinilor economice ale întreprinderii noastre.La sfîrșitul primelor șapte luni ale acestui an, bilanțul 

muncii noastre se prezintă astfel : a fost îndeplinit planul producției globale în proporție de 102,1 la sută iar planul producției marfă cu 101,6 la sută. în aceeași perioadă, am obținut peste 830 000 lei economii la prețul de cost și aproape 1 650 000 beneficii peste plan.Fabrica noastră a fost înzestrată cu șapte mașini de tricotat metraj prevăzute a fi puse în funcțiune spre sfîrșitul anului. Urmărind folosirea cît mai rapidă a acestor capacități de producție, am reușit să le utilizăm încă din trimestrul II. Consecința ? Obținerea peste plan a peste 26 000 de tricotaje.Noul sistem de lucru (prod- sincron) aplicat la unitatea III, precum și montarea agregatului de confecții Ornell (în baza căruia dispecerii pot transporta de la un loc la altul semifabricatele) au condus fiecare la o creștere a productivității muncii cu 10 la sută și la obținerea unor însemnate economii.în ultima vreme am înregistrat o substânțială îmbunătățire a calității produselor. O metodă eficientă pe această linie a fost aplicarea procedeului de tratare chimică a produselor realizate la mașina Cotton.în anul viitor fabricii noastre îi revine sarcina ca să obțină, față de anul 1966, o creștere a producției globale cu 17 la sută, și cu 18 la sută a producției marfă. La sfîrșitul cincinalului producția va 

fi cu 26 la sută mai mare față de anul 1966.In cadrul discuțiilor purtate de participanții la dezbatere s-au făcut propuneri valoroase care au întregit planul de măsuri propuse spre analiză.Unitatea III, secția de mașini Cotton, în anul 1966 trebuie să realizeze 1263 tricotaje pe zi. Experiența proprie a colectivului secției și rezultatele obținute pe primele șapte luni — a spus maistrul Cornel Chioslăr — ne permite să dăm pe zi 1280 de tricotaje. Asemenea angajamente și-au luat și maiștrii Ilona Goicea și Petre Maria de la unitatea I și Victor Moga. de la Unitatea II.Ing. Eugen Chesaru de la serviciul producție a propus ca transporturile interne în fabrică să se facă mai organizat pentru a se reduce timpul de staționare și plusul de capacitate să fie folosit în producție. De asemenea, a propus mecanizarea împachetatului și a operației de metraj în secția de perdele.în planul de măsuri au fost trecute o serie de propuneri izvorîte din dorința de a asigura îndeplinirea întocmai a sarcinilor ce ne revin. Amintesc dintre acestea pe cele referitoare la prinderea ramelor pentru bobinele de model la mașinile Raschell, mărirea zonelor de deservire la mașinile de bobinat de la 6 la 12 fuse și la cele circulare de la 1 la 2 mașini, precum și mecanizarea introducerii garniturilor la produsele de re- lantex.

II. Litoral — 
1966

rii, care le cuprind furioase. 
Astfel, zi de zi, digul Nord va 
înainta în mare pe o distanță 
de 2750 m, iar cel de Sud pe 
o distanță de 2 780 m. In ciu
da faptului că în două schim
buri de lucru, în fiecare zi, 
digul înaintează cu 4 m, vi
teză unică în Europa — pe 
acest șantier prelungit spre 
mare o să vezi puțini oameni. 
Inginerul Nicolae Petre, la 
postul cel mai înaintat al di
gului Sud, lîngă macaraua 
care lansează stabilopozii de 
4,5 tone, declară: „Aici lu
crează mai mult tineri. Și 
scafandrii și conducătorii auto 
și... eu ! Șoferii au o mare si
guranță în conducere asigu- 
rînd astfel rapiditatea tran
sportului, pentru noi condiție 
esențială... Vrem ca în loc de 
1968 să terminăm lucrările în 
1967 Cunoscînd cît de greu 
se lasă marea învinsă, știind 
că nu se lucrează numai sub 
cer senin ci și sub rafalele 
furtunii — angajamentul a- 
cestor oameni capătă o dimen
siune inedită : aceea a îndrăz
nelii, a curajului, a marii răs
punderi. Garanția îndeplinirii 
acestui angajament este fap
tul că pînă acum (4 aug. Î966) Nordul măsura 1491 m, iar Sudul 1315 m.

îmbarcați pe un cuter avem, 
prilejul de a admira litora
lul „dinafară". Prim,a și. cea 
mai puternică impresie, reali
zată prin teleobiectiv : abun
dă tinerețea.

Vă facem o propunere : să 
încercăm să-i numărăm îm
preună. Atîția băieți, atîtea 
fete, de-a lungul întregului 
litoral, în taberele de vară 
scăldate în soare, scăldate de 

valurile albastre. Este, desi
gur, o operație imposibilă, la 
realizarea căreia nu te ajută 
uneori nici un fel de registre, 
nici un fel de tabele. Ca și 
cum ai vrea să numeri pes
cărușii care tot vin și pleacă... 
Cîți sînt, cine sînt ? lată o 
fetiță de vreo zece ani: „Mă 
numesc Mihaela Jucan și sînt 
tocmai din orașul Cluj. Am 
venit în tabără de patru zile, 
dar zău că aș vrea să stau 
aici toată vacanța. Trebuie, 
însă să merg și la munte..." 
Iată o altă fată, cu opt ani 
mai mare, în tabăra de la 
Costinești : „Un interviu ? Nu 
sînt obișnuită, dar, însfîrșit... 
Mă numesc Bejan Lidia. Stu
diez chimia la Politehnica din 
Capitală. Dacă mă simt bine ? 
Nici nu găsesc destule cuvinte 
frumoase să pot descrie cît 
de cît frumusețea clipelor pe
trecute aici... Dacă mă foto- 
grafiați vă rog să-mi trimi
teți și mie poza. Va fi o 
amintire foarte frumoasă !“

Pînă seara tîrziu cînd luna 
se ridică din mare nefiresc de 
misterioasă și roșie la față 
plutește binecunoscuta și ti
nereasca larmă plină de ve
selie...

Plasați pe orbita drumului 
soarelui' navigam pe Dunăre, 
spre Deltă. Alături de noi. pe 
coverta vaporului „Trotuș" trei 
tineri turiști englezi înarmați 
cu binocluri scurtează zarea, 
în- căutarea păsărilor. Ii bă
nuim studenți la naturale 
pentru că după fiecare pri
vire prin ocular răsfoiesc o 
carte groasă pe coperta căreia 
citim „The birds of Europe" 
(„Păsările Europei"). Coborîm 
la Maliuc, inima vie a Deltei 
devenită zonă industrială neu
tru cultura și recoltarea stu
fului, materie primă pentru 
celuloză, furfurol și fire sin
tetice. Locuitorii stațiunii de 
cercetări stuficole sînt în 
marea lor majoritate tineri. Pe 
cițiva i-am vizitat la locul de 
muncă. Pe inginerul Leahu 

Alexandru l-am găsit împre
ună cu cîțiva din colaborato
rii săi apropiați — printre 
care și sudorul Fronescu Ni- 
colaie — executînd probe de 
forță și tracțiune la unul din 
agregatele de recoltat stuf că
ruia i-au adus îmbunătățiri 
tehnologice. Cei doi tineri au 
destine oarecum asemănătoa
re. Primul, nu de mult inginer 
la Uzinele „23 August", 
a fost atras de proble
mele mecanizării culturii 
și recoltării stufului, iar 
celălalt, după un stagiu la o 
uzină din Făgăraș a venit în 
Deltă animat de aceleași ro
mantice sentimente. Ambii 
sînt autori sau coautori ai 
unor însemnate inovații și ca 
urmare a înaltului mod în 
care și-au făcut și își fac da
toria, organizația de partid de 
aici i-a primit în rîndurile ei. 
O oră mai tîrziu purtăm cu 
tînărul biolog Milea Ion o discuție pasionată despre „Arun- 
do Don ax" (o specie foarte 
productivă de stuf) a cărei 
aclimatizare în Deltă consti
tuie una din temele de cerce
tare la care cel care cu. un an 
în urmă era student. parti
cipă acum alături de colegi 
cu o bogată experiență știin
țifică.

înainte de a pleca din Ma
liuc, obiectivul aparatului de 
fotografiat imortalizează pe 
peliculă imaginea acestei noi 
așezări pe harta patriei, care 
are toate șansele cti în viitor 
să devină oraș. Semnele viito
rului l.e dau blocurile de lo
cuit moderne, hotelul elegant 
pentru turiști, magazinele ali
mentare. cinematograful, ale
ile pietruite, portul. îndiguit. 
Ne luăm rămas bun de la 
Deltă o dată cu apusul soare
lui care se odihnește pe co
roanele de un verde crud al 
sălciilor. îl vom reîntâlni, însă 
într-un splendid răsărit des
pre care vă vom. vorbi în reportajele viitoare.
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Vizita delegației parlamentare
române în U. R. S. S.MOSCOVA 10 — Trimisul special Agerpres, Florea Țuiu, transmite: Delegația Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, condusă de Gheorghe Necula, vicepreședinte al M.A.N., care se află în Uniunea Sovietică la invitația Sovietului Suprem al U.R.S.S. a făcut miercuri dimineața o vizită la sediul Sovietului Suprem al R.S.F.S.R.în cadrul unei convorbiri care s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.F.S.R., N. G. Ignatov, a vorbit despre realizările și munca oamenilor sovietici din această republică pentru îndeplinirea obiectivelor planului cincinal de dezvoltare a economiei naționale. La rîndul său Gheorghe Necula a înfățișat preocupările poporului român pentru îndeplinirea hotărîrilor Congresului al IX-lea al P.C.R., subliniind că în prezent oamenii muncii din țara noastră îndeplinesc cu succes sarcinile prevăzute în noul plan cincinal nomiei deputați întîinire unele probleme privind dezvoltarea industriei, agriculturii, învățămîntului și culturii în țara noastră.în aceeași dimineață, membrii delegației au vizitat Universitatea „M. V. Lomonosov", Prof. N. I. Mohov, prorector al Universității, a făcut o scurtă prezentare a organizării procesului de învățămînt și de cercetare științifică în această cetate a științei și culturii sovietice. Răspunzînd la întrebările oaspeților, el a dat explicații amănunțite cu

de dezvoltare a eco- naționale. Mai mulți sovietici prezenți la s-au interesat de

privire la preocupările universității pentru pregătirea de cadre didactice și de cercetători.Tov. Ștefan Bîrlea, membru al Comisiei pentru cultură și învățămînt a M.A.N., a vorbit despre activitatea de cercetări științifice care se desfășoară în România pentru aplicarea măsurilor adoptate de C.C. al P.C.R. și de sesiunea Marii Adunări Naționale privind îmbunătățirea organizării și îndrumării activității de cercetare științifică, despre activitatea Consiliului național de cercetare științifică și sarcinile prevăzute în planul de cercetare științifică. Acad. Aurel Moga, membru al Comisiei pentru sănătate, asigurări și prevederi sociale, rectorul Institutului medico-far- maceutic din Cluj, a vorbit despre organizarea și dezvoltarea învățămîntului superior în Republica Socialistă România. După-amiază, delegația M.A.N. a vizitat Expoz'ția realizărilor economiei naționale a U.R.S.S., unde a luat cunoștință de cele mai diferite aspecte ale vieții economice, social-culturale șl tehnico- științifice din Uniunea Sovietică.Brazilia
Promisiuni

pentru...
1967

La Rio de Janeiro s-a 
anunțat oficial că pre
ședintele Castelo Branco 
și generalul Costa e Sil- * 
va, candidatul oficial la 
funcția prezidențială a 
Braziliei, au hotărît să 
reintroducă normele 
constituționale și sufra
giul direct începînd 
anul 1967.

Una din sarcinile trasate 
de planul de dezvoltare a 
economiei naționale a R. D. 
Vietnam pe perioada 1966 
—1967 este sporirea conti
nuă a numărului specialiș
tilor în diferite domenii. 
Instituțiilor de învățămint 
superior le revine, in felul 
acesta, sarcina de a pregă
ti noi cadre cu studii supe
rioare. Agenția V.N.A. a- 
nunță, că, recent, la Insti
tutul politehnic din Hanoi 
a avut loc festivitatea in- 
minării diplomelor unui 
număr de 95 de noi absol
venți ai facultăților, care 
vor lucra in diferite ramuri 
industriale, precum și in 
instituțiile de cercetări.

Scopul acestei reveniri sistemul de alegeri directe, arată într-o declarație apărută în presă, este acela de a se crea posibilitatea reluării „dialogului" cu partidul de opoziție, Mișcarea democratică braziliană (M.D.B.), care a a- nunțat cu trei zile în urmă că se va abține de la prezentarea candidaților proprii la apropiatele alegeri indirecte pentru desemnarea președintelui republicii și a 11 guvernatori de state. Intr-o declarație făcută presei, generalul Costa e Silva a arătat că după alegerea sa, el se va „strădui să continue o- pera predecesorului său, dar nu va folosi puterile executive care îi vor fi atribuite de viitoarea constituție a țării pentru a-și înlătura adversarii politici".
.*■

La Alma-Ata vor fi con
struite în viitorii 5—7 ani 
noi clădiri ale universității. 
In noile clădiri vor fi in
stalate laboratoare de cer
cetări științifice, un centru 
de calcul, cămine, case de 
locuit pentru profesori etc. 
Universitatea, înființată in 
anul 1934, va dispune in 
anul școlar 1966—1967 de 9 
facultăți unde vor învăța 
peste patru mii de studenți. 

In prezent in Kazahstan, 
unde inainte de 1917 98
la sută din populație era 
analfabetă, funcționează 
peste 41 de instituții de 
învățămînt superior. Insti
tutele naționale au fost 
absolvite in acest an de 
17 000 tineri specialiști.

J

DANEMARCA. In cen
trul orașului Copenhaga 
se află „Turnul rotund" 
construit în secolul 
XVII. Turnul este azi 
un obiectiv turistic care 

atrage mulți vizitatori

Pentagonul s-a grăbit să 
dezmintă. Casa Albă a pro
cedat in același mod. O- 
biectul acestor dezmințiri 
cu ton energic l-a repre
zentat o informație pe care 
ziarul 
POST a 
semnătura corespondentu
lui său la Saigon. O oficia
litate americană aflată in 
Vietnam ar fi comis o indis
creție dezvăluind existența 
a două studii elaborate sub 
auspiciile Pentagonului re
feritoare Ia perspectivele 
conflictului vietnamez. Stu
diile întreprinse, se pare, au 

' condus la concluzia 
„războiul din Vietnam 
mai continua incă opt 
dacă se va desfășura 
ritmul său actual". Bineîn
țeles, este vorba de pers
pectiva sub aspectul dura
tei. In rest — nu există de
cit o singură perspectivă 
indiferent dacă autorii stu
diilor controversate au a- 
mintit-o sau nu : infringe- 
rea trupelor intervenționis- 
te, eșecul politicii agresive 
a S.U.A.

Perspectiva prelungirii 
cu incă opt ani a războiu
lui („conflictul poate dura

WASHINGTON 
publicat-o sub

că
ar 

ani
in

Dincolo de dezmințiri
la nesfîrșit" — înregistra 
FRANCE PRESSE), nu 
poate decit să complice 
situația Administrației 
Johnson supusă unor cri
tici vehemente datorită po
liticii sale asiatice. Aventu
ra vietnameză costă in a- 
cest an pe contribuabilul 
american 15 miliarde dolari 
(adică o șeptime din între
gul buget al S.U.A.). Pro
misiunile privind „marea 
societate" sint aminate fără 
termen. Familiile america
ne primesc comunicări pri
vind majorarea impozitelor 
și telegrame mortuare din 
Vietnam. „Victoriile rapi
de" pe care le-a promis 
Pentagonul rămîn de do
meniul iluziilor. Operațiu
nile inițiate de comanda
mentul american eșuează, 
soldindu-se cu pierderi ex
trem de grele. In acest con
text, opinia publică „devi
ne din ce in ce mai rebe
lă" (NOUVEL OBSERVA- 
TEUR).

Un sondaj Gallup a de
monstrat efi 54 la sută din 
americani doresc ca S.U.A. 
să se retragă din Vietnam. 
Intr-un an electoral, Casa 
Albă nu poate asista indi
ferentă la reacțiile celor care

vor fi chemați în fața ur
nelor. Dezmințirile cu care 
s-a reacționat la informația 
din WASHINGTON POST 
demonstrează dorința de a 
liniști opinia publică ame
ricană. Valoarea dezminți
rilor este îndoielnică. „E- 
xistența acestor două ra
poarte, deși dezmințită Ia 
Washington, a fost dezvă
luită la Saigon de o sursă 
excepțional de autorizată 
in fața unui grup de zia
riști" — scria FRANCE 
PRESSE.

Neliniștile Casei 'Albe 
sint alimentate și de nu
anțele noi din 
„aliaților". 
comentarii 
Konrad 
ziarului 
MES. 
german 
bila vîrstă de 91 de ani a 
profesat opinii care nu con
cordă cu cele ale Washing
tonului. Interogat in ceea 
ce privește Vietnamul, ex- 
cancelarul a afirmat : „Pen
tru o țară mare, atunci 
cind descoperă că o linie 
de acțiune este mai dificilă 
decit era de așteptat, nu 
este nimic umilitor să-și 
schimbe politica. Trebuie

atitudinea 
A suscitat vii 
interviul lui 

Adenauer acordat 
NEW YORK TI- 

Politicianul vest- 
ajuns Ia respecta-

să plecați din Vietnam. A- 
ceasta este singura cale".

Replicii ziaristului ame
rican, Adenauer i-a ripos
tat : „Johnson nu ar trebui 
să dea ascultare militarilor 
săi. Nu ar fi primul răz
boi întrerupt la mijloc. Nu 
poți ieși dintr-un război, 
înfundîndu-te mai adine 
în el. Dacă pornesc pe un 
drum și constat că merg 
într-o direcție greșită, nu 
văd ce rost are să merg in 
continuare pe acest drum. 
Apuc o altă cale". îndem
nul rostit de un politician 
cunoscut prin apartenența 
sa la faimoasa doctrină a lui 
Dulles poate părea surprin
zător. Este adevărat, argu
mentele sale nu vădesc o 
abandonare pe plan euro
pean a politicii neraționale 
moștenite din epoca sum
bră de război rece („dacă 
Adenauer este un porum
bel asiatic, el rămîne un 
uliu european" — comenta 
NEW YORK TIMES). Dar, 
se consideră simptomatic 
faptul că și un om politic 
de orientarea Iui Adenauer 
apreciază că Washingtonul 
trebuie să procedeze la o 
revizuire a politicii sale în 
Vietnam, sau mai exact să

„apuce pe altă cale", pu- 
nind capăt aventurii viet
nameze. Adenauer s-a ex
primat fără echivoc : poli
tica „escaladării" nu poate 
promite autorilor ei decit 
amarul înfrîngerilor.

Declarațiile bătrînului 
politician au nemulțumit 
Departamentul de Stat. Un 
purtător de cuvînt a ținut 
să precizeze, cu o operati
vitate suspectă, că „dr. A- 
denauer și-a exprimat ca 
cetățean particular păreri
le sale în probleme inter
naționale" și că aceste pă
reri nu corespund cu cele 
ale Bonnului „despre care 
sintem, firește, pe deplin 
informați".

„Precizările" Departa
mentului de Stat nu pot să 
diminueze răsunetul opinii
lor exprimate de fostul 
cancelar vest-german, ac
tualmente „cetățean parti
cular". Intr-un moment în 
care eșecurile politice și 
militare se acumulează, 
Washingtonul a primit cu 
dezamăgire sfaturile aces
tui „prieten credincios" al 
politicii americane.

EUGENIU OBREA

Revista
A apărut

Atacuri prin surprindere
ale patrioților sud-vietnamezi

pierderi grele.

a-

și profundele 
petrecute în 

toate domeniile

O imagine 
obișnuit : 
siale din 
dată scena
Chicago. Tulburările rasia
le continuă în diferite zone 

ale S.U.A.

cu care ne-am 
incidentele ra- 
S.U.A. De astă 
s-a petrecut la

S-A INTÎMPLAT LA CHICAGO...

In ultima săptămină, trupele Frontului Național de Eli
berare și-au intensificat acțiunile împotriva inamicului, a- 
doptind, așa după cum relatează corespondentul special al 
agenției France Presse, Marc Hutten, „tactica lovirii prin 
surprindere a unităților dispersate". O astfel de acțiune a 
fost întreprinsă marți de patrioți într-o regiune din apro
pierea localității Pleiku, unde trupe sud-coreene, atacate cu 
foc de mortiere, au suferit

Aliatul nemulțumit...
Presa franceză anunță că Louis Joxe, ministru interimar de ex

terne (pe timpul cit Couve de Murville se află în vacanță), l-a pri
mit marți pe ambasadorul S.U.A. la Paris Charles Bohlen. Relatările 
presei relevă că ambasadorul american s-a plins de „tonul antiame- 
rican" al unor emisiuni ale radioteleviziunii franceze privitoare la 
Vietnam. în cursul întrevederii scrie „LE FIGARO" au fost abordate 
și alte aspecte ale problemei vietnameze. în ediția sa europeană, 
ziarul „New York Times" scrie că, deși nu este pentru prima oară 
cînd ambasada obiectează împotriva conținutului programelor radio
televiziunii franceze privind situația din Vietnam, există un .senti
ment tot mai accentuat că tonul antiamerican a crescut considerabil 
în ultimele săptămîni.

Relatînd la rîndul său despre întrevederea Joxe—Bohlen, ziarul 
„PARIS JOUR" scrie că „acest incident, a cărui gravitate nu trebuie 
s-o exagerăm, mărturisește totuși acreala care domnește în relațiile 
franco-americane".

Un purtător de cuvînt al Departamentului de stat a confirmat 
miercuri că ambasadorul Bohlen a remis guvernului francez o scri
soare exprimînd „preocuparea guvernului american în legătură cu 
comentariile făcute la postul oficial de radio francez asupra politicii 
americane in Vietnam".

Succeselor repurtate de F.N.E. în regiunea platourilor înalte li se adaugă acum și cele obținute de unitățile patriotice ce operează în regiunea Gia Lai. Agenția de presă Eliberarea menționează, citind comunicatele difuzate de agențiile occidentale, că două companii americane,parținînd primei divizii aeropurtate americane din Vietnamul de sud, au fost scoase aproape în întregime din luptă.
Populația cătunului Truong 

Thang, situat în delta fluviu
lui Mekong, a trăit marți o 
adevărată tragedie. Bombele, 
rachetele și obuzele lansate 
de două bombardiere ameri
cane de tipul „F-100 Supersa- 
bre" au cauzat moartea a 15

cetățeni pașnici și rănirea 
gravă a altor 182.

Intervenția aviației ameri
cane a fost cerută de urgență 
de autoritățile saigoneze din 
provincia Phong Dinh care au 
presupus prezența în punctul 
amintit a unei unități a for
țelor patriotice. Potrivit de
clarației unui purtător de cu
vînt militar american, nu a 
fost vorba de o „eroare de o- 
biectiv" ci, din contră, piloții 
americani au țintit din plin 
obiectivul indicat de autorită
țile vietnameze. El a mențio
nat că in urma interogatoriu
lui căruia i-au fost supuși ră- 
niții, transportați cu multe ore 
întîrziere la spitalul militar 
din Can Tho — cel mai mare 
oraș din deltă, situat la 12 km 
de acel sat — a rezultat că 
printre aceștia se aflau în 
total trei partizani.

România
Sub auspiciile Asociației ita

liene pentru relații culturale 
cu România a fost tipărit pri
mul număr al revistei „Italia 
—România". Bogat ilustrată 
cu imagini din industria, agri
cultura și economia României 
socialiste, revista cuprinde un 
vast material documentar care 
oglindește avintul economic al 
țării noastre 
transformări 
România in 
de activitate.

R. D. GERMANĂ: Construcții noi pe strada Schilling
din Berlin

PE
SCURT

GYULA KALLAI, președintele 
guvernului revoluționar muncito
resc țărănesc ungar, a primit 
miercuri în audiență de prezen
tare pe Dumitru Turcus, ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste Româ
nia la Budapesta. Cu acest prilej, 
între Gyula Kallai și Dumitru Tur
cus a avut loc o convorbire prie
tenească.

„Cînd oricare dintre Rockefelleri simte nevoia să tră
iască o uriașă satisfacție și să cunoască șocul dulce pe 
care ți-1 dă puterea, el face întotdeauna un singur lucru : 
ia avionul personal și se duce la unul din domeniile 
sale în Venezuela... Toată Venezuela este un fel de vastă 
provincie a imperiului Rockefeller".

Rîndurile acestea aparțin unui foarte bun cunoscător 
în materie, publicistul american Jack Lamond, consi
derat ca principal biograf al marilor magnați ai petro
lului. Ele sintetizează plastic o crudă și tristă realitate.

CAR A C A T I Ț A Soarta proiectului
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LA VARȘOVIA a sosit șeicul 
Abbdallah el Jaber, ministrul in
dustriei și comerțului al Kuweitu
lui. Cu prilejul vizitei vor fi discu
tate probleme privind atît actua
lele schimburi de măriuri dintre 
Kuweit și Polonia cit și perspecti
vele comerțului dintre cele două 
țări.

LA 10 AUGUST, Janos Peter, 
ministrul afacerilor externe al R.P. 
Ungare, l-a primit pe Per Haekke- 
rup, ministrul afacerilor externe 
danez, care face o vizită oficială 
Ia Budapesta. In aceeași zi, la 
Ministerul Afacerilor Externe au 
început tratativele oficiale ungaro- 
daneze.

PE POLIGONUL de la Cape 
Kennedy a fost lansat miercuri, cu 
ajutorul unei rachete purtătoare 
de tip „Atlas-Agena’, un satelit 
în direcția Lunii. Satelitul, denumit 
„Lunar Orbiter', urmează să se 
Înscrie pe o orbită lunară de unde 
va fotografia diierite regiuni ale 
suprafeței Lunii, unde ar putea 
aseleniza viitorii cosmonauți ame
ricani conform programului „Apo- 
lo’. Satelitul urmează să parcurgă 
distanța de 400 000 km în aproxi
mativ patru zile, după care mo
toarele retroactive vor plasa sate
litul pe o orbită lunară cu apogeu! 
de circa 1840 km și perigeul de 
200 km.

PURTĂTORUL de cuvînt al Mi
nisterului Apărării al Marii Britanii 
a declarat marți că în carcasa ce
lui de-al doilea submarin britanic 
cu propulsie nucleară, „Valiant", 
a fost constatată cu cîtva timp în 
urmă existența unor fisuri, încă 
înainte ca submarinul sj fi fost 
lansat la apă. Este prima dată cînd 
autoritățile britanice confirmă în 
mod oficial defecte de acest gen 
în construcția unui submarin ato
mic. Pentru același motiv, primul 
submarin, „Dreadnought", a tre
buit să fie reținut un timp înde
lungat în șantier.

De la descoperirea în Vene
zuela a unor mari zăcăminte 
petroliere, țara se află subor
donată intereselor familiei 
Rockefeller care și-a asigurat 
oontrolul absolut asupra auru
lui negru venezuelian. Stan
dard Oil are actualmente in 
„concesiune" pentru prospecții 
și exploatare 3 500 000 hectare 
din teritoriul Venezuelei. Sin
gură Creole Petroleum Com
pany, filială a lui Standar Oii 
of New Jersey, deține 49,11 la 
sută din totalitatea petrolului 
extras in țară (peste 72,5 mi- ' 
lioane tone in 1964), Standar 
Oii controlează multe alte 
companii („Mene Grande Oii 
Co“, „Mobil Oil Company de 
Venezuela", „Sinclair Venezu-
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elian Oil Company", „Venezu
elian Atlantic Rafining Com
pany"). In total aproape 75 la 
sută din producția venezuelia- 
nă de petrol se află în mina 
Rockefellerilor.

Venezuela a devenit, cum 
scrie Lamond, „cea mai fru
moasă nestemată in coroana 
familiei Rockefeller". „Stan
dard Oii" își trage de aci a- 
proape 60 la sută din profitu
rile sale. Dar tentaculele a- 
cestei uriașe caracatițe se în
tind departe, dincolo de iz
voarele de petrol. „Chase Man
hattan Bank", strins legată de 
Rockefeller, controlează în
treaga activitate financiar- 
bancară din Venezuela. Rocke- 
fellerii sint și mari proprie-

tari funciari. Ei posedă trei 
mari latifundii: Monte Sacro 
(5 000 hectare), Palo Gardo 
(3 200 ha) și Mata de Barbara 
(65 000 hectare cu cele mai 
bune pășuni din țară). „Regii" 
americani ai petrolului au pus, 
de asemenea, mina pe o mare 
parte din industria bunurilor 
de consum și pe comerț. 22 din 
cele mai mari „super market- 
uri" (magazine universale) a- 
parțin lui Rockefeller. Sub pa
ravanul companiei „Arbor 
Acres" și cu participarea sim
bolică a capitalului venezue
lian, Rockefeller controlează 
fermele avicole și fabricile de 
furaje combinate. Industria de 
conserve de pește (una din 
cele mai importante ramuri 
ale industriei alimentare din 
țară) e în întregime proprieta
tea Rockefellerilor, Societatea 
întreprinderilor de lactate Ca- 
rabobo, de asemenea, contro-

lată de magnații americani, 
produce 200 000 litri de lapte 
zilnic, dominînd și impunind 
prețurile pe piața laptelui și 
a lactatelor.

Omniprezența Rockefelleri
lor costă enorm de scump 
poporul venezuelian.. Acești 
mari monopoliști americani 
storc în fiecare an din Vene
zuela profituri de peste un 
miliard de dolari, echivalentul 
a 60 la sută din bugetul anual 
al statului venezuelian. Aci gă
sim originea șomajului, a crizei 
grave de locuințe, a analfabe
tismului, a recordului de mor
talitate infantilă, a mizeriei 
care constituie un fenomen 
acut, permanent și tragic pen
tru masele populare din boga
ta țară latino-americană. Po
trivit ultimelor statistici ofi
ciale 80 la sută din locuitori au 
venituri „sub minimul absolut 
necesar pentru o subzistență

sănătoasă". Din cei 80 019 ve- 
nezuelieni morți în 1965, 38 000 
au murit de inaniție. Mai bine 
de 70 la sută din cele 330 000 
de cazuri de tuberculoză și a- 
vitaminoză înregistrate anul 
trecut s-au datorat „unei sub- 
alimentări cronice". 3 700 000 
de venezuelieni la o populație 
totală de 7,8 milioane trăiesc 
în „bidonville-uri“ (așezări im
provizate din tablă și carton). 
Chiar și în luxoasa capitală, 
Caracas, concepută ca o „vitri
nă a prosperității", unul 
doi locuitori 
sau in alte 
zate.

Pe aceste 
vațiunile a milioane de vene
zuelieni sint clădite „uriașele 
satisfacții" și „șocurile dulci" 
ale Rockefellerilor.

din 
trăiește în barăci 
locuințe improvi-

suferințe, pe pri-

EM. RUCĂR

E. iu D. 0.O comisie parla
mentară însărcinată 
cu studierea cheltu
ielilor guvernamen
tale britanice a pre
zentat marți un plan 
menit să evite „tran
sformarea Centrului 
european pentru con
struirea și 
de nave 
(E.L.D.O.), 
organism
și inutil'. După a- 
precierile comisiei, 
perspectivele ELDO 
pentru viitorul ime
diat nu sint Încura
jatoare. Se știe că 
reGent această orga
nizație a trecut prin- 
tr-o fază critică, 
provocată de hotărî-

lansarea 
spațiale 
intr-un 

costisitor

rea Angliei de a se 
retrage din cadrul 
ei, in cazul în care 
cota de cheltuieli 
care îi revine nu va 
fi redusă, tn cele 
din urmă, celelalte 
țări membre ale 
E.L.D.O. (Franța, 
Germania occidenta
lă, Italia, Belgia, 
Olanda și Australia) 
au căzut In princi
piu de 
tisfacă 
gliei, 
priile 
cheltuieli.

tn scopul unui 
progres a! E.L.D.O., 
comisia menționată 
a propus un pro-

acord să sa- 
cererea An- 

mărind pro- 
lor cote de
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gram de dezvoltare 
pe termen lung, a- 
vind garantat spriji
nul financiar nece
sar, stabilirea unei 
organizații centrale 
cu puteri depline în 
toate ) 
privind programul, 
precum și unificarea 
E.L.D.O. cu E.S.R.O. 
(Organizația euro
peana pentru cer
cetări cosmice) și 
C.E.T.S. (Conferința 
europeană pentru 
comunicații prin sa
teliți), pentru a for
ma o singură auto
ritate 
pentru 
spațiului cosmic.

europeană 
problemele
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UN VAL de lapoviță rece care 
s-a abătut asupra regiunii Parana, 
din sudul Braziliei, a distrus apro
ximativ 60 la sută din recolta de 
calea a acestui teritoriu — adică 
circa 10 milioane de saci de ca
fea. (Producția totală a regiunii 
Parana este de 25 de milioane de 
saci, dintre care 17 milioane sint 
destinați exportului). Parana dă in
tre 45 și 50 
producția de

la sută din Întreaga 
cafea a Braziliei.

TÎNĂRUL
Mihu Vulcănescu a participat 
citeva tablouri la o expoziție avlnd 
ca tematică lupta împotriva fas
cismului, organizată cu prilejul ma
nifestărilor comemorative ale miș
cării de rezistență din Italia. Lu
crările artistului român s-au bucu
rat de aprecierea publicului și a 
criticii, unul dintre tablourile sale 
fiind trimis la expozițiile 
Montoso, Barge și Bagnolo 
monte. Ziarul „L'Unita" a reprodus 
o lucrare a lui Vulcănescu, înso
țită de o scurtă prezentare a auto
rului.

artist plastic român 
cu

din 
Pie-

CAMERA Reprezentanților a 
Congresului S.U.A. a aprobat marți 
cu 259 voturi contra 157 un nou 
proiect de lege privind drepturile 
civile ale negrilor. Noua lege va 
acorda guvernului iedera! puteri 
largi pentru a combate discrimina
rea rasială tn domeniul locuințelor 
șl a asigura protecția negrilor. 
Acest proiect de lege va ti prezen
tat spre aprobare Senatului unde, 
potrivit agențiilor de presă, clau
za care interzice discriminarea tn 
problema locuințelor va ti mult dis
cutată.


