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actual, 
2,5 ori. 
proiec- 
dintre

zina „Steagul ro
șu" a avut de re
zolvat în ultimii 
ani sarcini impor
tante decurgînd 
din introducerea 
în fabricație a u-

nor noi tipuri de autocamioa
ne, cu performanțe tehnice și 
economice ridicate.

în următorii 5 ani sarcina 
uzinei noastre este de a dez
volta producția astfel ca în 
1970 să se ajungă la un ni
vel de producție de 35 000— 
40 000 autocamioane de diver
se tipuri pe an, ceea ce repre
zintă, față de nivelul 
o creștere de aproape

Așa cum se arată în 
tul de Directive, una 
cele mai importante probleme 
de producție legate de îndepli
nirea sarcinilor la un înalt ni
vel calitativ este aceea a dez
voltării bazei tehnice a servi
ciilor de concepție și de pre
gătire a producției. Experien
ța acumulată pînă acum de 
colectivul uzinei noastre ple
dează de asemenea în mod 
convingător pentru întărirea 
pe mai departe a acestor ser
vicii.

Ce avem de făcut în viitor ? 
După părerea noastră pro
blema întăririi acestor sectoa
re presupune, înainte de toate, 
încadrarea cu personal cores
punzător numeric dar și cali
tativ. crearea unor sculerii 
puternice precum și înființarea 
unor ateliere de prototipuri în 

1(Agerpres)

i8h

ou realizat în plus de 
turnat In baraje 95 000 
unele din obiective să 
decit era stabilit. Ast-

Președintele Tunisiei a 
transmis tovarășului Chivu 
Stoica sincere mulțumiri pen
tru felicitările adresate.

IAȘI — Perspectivă nouă pe 
malul Bahluiului 

Foto: ION V1SLAȘU
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Pregătiri
pentru vacanța
studențească

Turismul văzut de turiști

stare să materializeze gindirea 
concepției. La activitatea ace
stor sectoare este Hevoie să 
colaboreze profesori și cadre 
universitare de la Institutul 
politehnic—Brașov. Aici aștep
tăm, de asemenea, ajutorul 
cercetătorilor și al oamenilor 
de știință.

în ceea ce privește servi
ciul constructor-șef experien
ța uzinei noastre a demonstrat 
că aici trebuie să existe două 
unități bine distincte : una pen
tru produse curente existente

Mircea Bilă
director general 

Uzina „Steagul roșu" 
Brașov

în fabricație și una, de o impor
tanță foarte mare, pentru pro
iectarea produselor de pers
pectivă. Pentru cea de a doua 
unitate este nevoie de un cen
tru de documentare foarte pu
ternic în stare să pună la dis
poziție o literatură bogată.

Sarcinile deosebit de impor
tante puse de proiectul de Di
rective impun întărirea și mai 
mult a sectorului constructor 
șef, care în ’perioada 1966— 
1970 va trebui să studieze și 
să stabilească noi soluții con

structive cu o mare eficiență 
economică, atît pentru tipurile 
curente de autocamioane, care 
sînt solicitate de beneficiarii 
interni și partenerii externi în 
diferite alternative și forme, 
cît mai ales pentru cele care 
se vor produce în viitor. Dar 
întărirea sectoarelor respective 
nu trebuie privită numai prin 
prisma numărului, ci și din 
punct de vedere al organizării 
muncii aici, al folosirii mai 
bune a posibilităților de care 
dispune în prezent fiecare uzi
nă. Aceasta duce, în primul 
rînd, la coordonarea muncii și 
face ca activitatea proiectanți- 
lor să fie eficientă, să se uti
lizeze mai bine capacitatea de 
lucru a sectoarelor de concep
ție.

Noi am luat unele măsuri în 
această direcție. Am organizat 
un serviciu de pregătire a fa
bricației care coordonează ac
tivitatea întregului comparti
ment de concepție. Acest ser
viciu, înființat experimental 
numai în cîteva uzine din 
țară, după părerea noastră, 
trebuie generalizat în toate 
unitățile industriale.

Pînă nu de mult, numai pro- 
iectanții din sectorul construc
torului șef aveau la dispoziție 
un atelier în care se încercau 
prototipurile și se verificau 
proiectele înainte de definita- 
vare. Progresul tehnic rapid 
impune ca și tehnologilor și

(Continuare în pag. a TI-a)

legitimă mîndrie 
pentru succesele 
dobindite și pers
pectivele care ne 
sînt deschise — 
iată ce încearcă 
fiecare dintre noi 

studiind proiectele de Directi
ve. Așa cum se arată în a- 
ceste documente, industriei 
constructoare de mașini ii re
vine în viitor sarcina de a pro
duce, la cel mai înalt nivel al 
tehnicii, noi tipuri de utilaje, 
instalații și agregate.

Pentru colectivul fabrici 
noastre care produce în etapa 
actuală mașini-unelte grele, 
mașini-agregat și linii auto
mate, sarcinile de c spori pro
ducția și a asigura îmbunătă
țirea ei calitativă capătă 
caracter deosebit, deoarece, 
după cum se știe, aici este por- 
ba de o unitate nouă. Va tre
bui să ajungem cu producri-s 
în prima etapă la 6 tipuri de 
strunguri carusel, ia trei ri.tn.ri 
de mașini orizontale de eierat 
și frezat, la trei tipuri de fre
ze portale etc. In etapa a II-c 
vom fabrica și mașini spencle 

fn legătură cu aceste sc-evr. 
vreau să mă refer U ecriviîa- 
tea sectorului de conceprw. de 
a cărei dezvoitare depvwdr 
în mare măsură — eșu cum 
arată proiectul de D-'eetire 
— ratroducerec terixacri mo
derne iu producîse. realuxrec 
unor prodnne cu pe-trec-, 
țebxsci șt fu urbana "■! dt «c 
iaalp. stabâbrec te soiușn eoa- 
Ftrac&s*  ds aa erioeaîa. e»-

ct 1

ta ită ae ■» pe care le
rrerx. crupa de documentare 
ea st cea de cereetăr. și stan- 
âg-tuau-e fanrțxoează nesatis- 
Sfizar dasoeiâ. in primul 
rioz. lipsei de cadre. Avem ae
rase de ispiarn ca o trenă pre- 
fdrire. de speciaKșrL Finind 
nec-’-c de p-sdal incit de teh- 
lamrr'r d azxses noastre șt de 
cespler^azes xtuajelor și a- 

ce le fabricăm, so- 
'y-’ă» mc: Malt ajutor din 
parcea jarurilor superioare in 
ceea ee pricește ntdrires sec- 
terxiaa de utepție și a celor 
p-oixmre cx cadre tehnice de 
rpeoaiszuze ca ixeltd califi
care. Pc—ri-e fabricii le sint
Iz-g oesdtzse-

De Mtan ea, socotesc foar
te acsen: ea dre serviciul de 
eoacepție «1 fabricii sd facă 
parte și specialiști din cadrul 
cstedrei de Mcpxi unelte a Po- 
tize/taica bacareștene.

Totodată, mai propun ca mi
nisterul de resort să urgenteze 
mființarea atelierului de pro
totipuri. $i iată de ce: atît ac
tivitatea de cercetări cît și cea 
de producție (mă refer aici, în
deosebi. la unitățile tipizate, de 
serie mare) au nevoie de acest 
„instrument" cu ajutorul că
ruia se pot încerca și verifica 
calitățile diferitelor dispoziti
ve, aparate, subansamble, ma
teriale.

Sîntem cu toții, în întreaga 
fabrică un colectiv tînăr. Dar, 
o tinerețe în continuă matu
rizare, și dorința noastră a tu
turor este, dînd viață indica
țiilor date de partid, să tra
ducem munca noastră în ma- 
șini-unelte și agregate de o 
calitate cît mai înaltă.

VEȘTI DE PE ȘANTIERE
r oe pe Bistrițe. 

ezccvcxu si cu 
c Me teribil ca 

ărvreMC 
obiectivele cascadei de hidro-

xmstruct’e se apropie de siirșit. 
cu care este echipată centrala, 

c MS ce frahe. Se prevede ca prima turbină 
e tUnttzl acestei luni. Cu 15 zile Înaintea gra

nt. 1 și 2 ale centra

Grăbesc ritmul lucrărilor, in vederea scurtării termenului de exe
cuție a obiectivelor și constructorii și montorii de pe șantierul de ex
tindere a centralei termo-electrice Luduș-Iernut. Astiel, lucrările de 
montaj la cazanul și turbina grupului de 200 megawați se execută cu 
avans iată de gratie. A început montajul la casa de pompe de pe Mureș, 
iar la stafia de transformare de 400 kilovol/i — prima instalație cu o 
astfel de capacitate din tara noastră — lucrările de instalație sint pe 
șfirșite.

W 
hr 
w 

Pe acești lăcătuși — doi din
tre cei mai tineri muncitori 
evidențiat! in Întrecerea so
cialistă în secția I a Între
prinderii „Tehnometal" -Ti
mișoara — fotoreporterul 
nostru i-a surprins în timp 
ce lucrau la montajul unui 

separator de cereale.

Cu ocazia zilei naționale a 
Republicii Tunisia, tovarășul 
Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. 
Române, a adresat președin
telui Habib Burghiba o tele
gramă de felicitare.

Au mai rămas puține zile pînă 
cînd studenții, aflați încă în se
siune de examene, vor intra în 
vacantă. între timp Uniunea A- 
sociațiilor Studenților și Minis
terul învățămîntului au alcătuit 
programul lunilor de vară, stră- 
duindu-se să creeze tinerilor po
sibilități multiple de recreere, 
reconfortare și distracție.

8 700 studenți își vor petrece 
vacanta în taberele de la Cos- 
tinești, Pîrîul Rece și Izvorul 
Mureșului. Alți 2 770 vor pleca 
pentru tratament sau cură bal
neară în diferite localități din 
țară.

Sînt prevăzute, de asemenea, 
numeroase excursii. Peste 3 000 

'-p de studenți vor avea posibilita
tea să cunoască mai bine patria 
cu ocazia unor excursii în cir
cuit de 10—12 zile. Trasee alese 
cu grijă vor permite drumeților 
să viziteze importante construc
ții ca hidrocentralele de pe 
Bistrița și de pe Argeș, diferite 
obiective cu caracter cultural 
sau istoric, locuri pitorești din 
tară.

în repertoriul bogat al vacan
tei mai figurează numeroase ac
țiuni recreative la cluburile, ca
sele de cultură și bazele spor
tive studențești pentru tinerii 
care locuiesc sau care fac prac
tică în centrele universitare.

(Agerpres)

e curînd, se inse
ra în coloanele ți
nui cotidian o in
vitație ; „O.N.T.
Carpați organi
zează o călătorie
pe Dunăre cu mo

tonava Oltenița". La o oră du
pă ce a apărut știrea, primul 
amator ing. Toma Virgiliu, so
licita la ghișeul agenției Bucu
rești, biletul de călătorie:

— Excursie pe Dunăre ? Nu 
se poate, nu știm încă nimic. 
Treceți mîine, poate a anunțat 
conducerea agenției...

...Și totuși, excursia are 
loc.

Sîmbătă, ora 19,30 în Piața 
Palatului.' Trei mașini de la 
autobaza III călători, sînt gata 
de plecare. în ele vom călători 
noi: posesorii biletelor de ca
zare pe eleganta motonavă 
„Oltenița" care ne așteaptă la 
Giurgiu. Nu mai observă ni
meni nici geamurile sparte ale 
mașinilor, nici perdelele sfî- 
șiate, nici praful depus în can
tități apreciabile, nici plasele 
de bagaje care nu reușesc să

0. s.- O.N.T.! Tabele mai lungi
fie de vreun folos, fiind rupte. 
Problema principală este o- 
cuparea unui loc, pentru că 
una din mașini este în... rodaj.

— Nu iau mai mult de 12 
călători! își susține cu tărie 
punctul de vedere șoferul în 
fața insistențelor celor care-și 
cer dreptul la loc. Deocamda
tă, ghidul își ascunde identita
tea și răspunderea. La fel și 
reprezentantul agenției Bucu
rești, prezent la fața locului.

E mai prudent, doar turiștii 
sînt așa de nemulțumiți...

In sfîrșit, plecăm. Se gă
sesc cîțiva care îndură obo
seala unui drum în picioare. 
Doar ne așteaptă trei zile de 
odihnă în confortabilele cabi
ne de pe vas.

Ne îmbarcăm. Aproape de 
miezul nopții o comandă scur
tă : „Vira, ancora !“ Călătorim 
în amonte.

Conducerea și echipajul va
sului sînt de o amabilitate ex
tremă, am spune exempla
ră și subscriem laconicei 
concluzii înscrise în cartea 
de onoare de alți pasageri:

„Incintătoare Dunăre, îneintă- 
tor vas, îneîntător echipaj”.

Emisiunile începute cu for
mula „Am lăsat în urmă...-, 
care însumează zeci și zeci de 
kilometri, au rolul să ne dea 
informații. I se sugerează ghi
dului care citește la stație, ca 
explicațiile să fie mai detalia
te, mai precise și să corespun
dă locului geografic în care ce 
aflăm.

Pentru ghid, însă, care nu 
cunoaște traseul și a cărui 
unică sursă de informare e o 
broșurică editată de O.N.T, 
și ea e săracă în explicații, 
este greu să răspundă solici
tărilor. Turiștii rămin cu ne
dumeriri pe care n-are cine 
să le clarifice.

Popas la Tumu-Severin.
Urcăm în urma unui „ghid” 

amator distanța care desparte 
portul de palatul culturii, 
pentru ca apoi să coborîm a- 
proape de unde am plecat la 
ruinele castrului roman.

— Ce este aici? întrebarea 
are parcă efectul unei lovituri

neașteptate pentru ghidul nos
tru.

— Nu știu, sînt niște dărî- 
mături.

— Bine, dar ce fel de ghid 
ești dumneata?

— Nu sînt dom'le ghid. Sînt 
pilot doi pe un cargou. M-a 
rugat căpitanul să vă conduc 
prin oraș. N-am putut să-l re
fuz. Dar eu am tren peste o 
oră, mă duc acasă. Știu doar 
că aici este un bufet, mai sus 
în oraș, un restaurant cl. I, are 
și dizeuză...

Plecăm spre Muzeul regio
nal. închis. „Este doar luni, ne 
explică însoțitoarea. Noi orga
nizăm de obicei excursii pc 
Dunăre, joia. Cu dumneavoa
stră am făcut o excepție. A 
fost o „fereastră" și de aceea 
am plecat". Explicația nemul
țumește. Replica ghidului: 
„Dacă nu vă place recla
mați nu mai are ne-

VIORICA GRIGORESCU

(Continuare In pag. a Il-a)

decît excursiile
Vorbind despre patriotism G. 

Călinescu ținea să precizeze că 
„nu poți fi mîndru de lucrurile 
pe care nu le cunoști". Vorone- 
țul ori Săcineștiul, Humuleștiul 
ori Hidrocentrala „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej", Peștera lalomicioarei 
ori Tirgul de la Găina ca și Hu
nedoara, ori Muzeul Satului pot 
rămîne realități depărtate și in
diferente. animate doar de o va
gă informație dacă nu le-ai văzut 
din apropiere. Nu e de prisos 
să amintim aici că marile con
științe produse de poporul ro
mân, oameni care au atins va
loarea universală a artei, ca Emi- 
nescu ori Sadoveanu, au fost mai 
întîi niște călători pasionați,

buni cunoscători ai majorității 
regiunilor țării. Excursiile au o 
contribuție activă în formarea și 
maturizarea adolescenților. Peda
gogia e aici simplă și directă și nu 
mai e nevoită să apeleze la un 
material didactic confecționat. E- 
xistă școli care se bucură de o 
bună reputație ca organizatoare 
de excursii (Școala medie „Gh. 
Lazăr"), ori profesori dedicați cu 
pasiune acestei nobile întreprin
deri.

In strădania lor profesorii s-au 
aflat însă în fața unor obsta
cole neprevăzute. Cu grija de a 
nu lăsa școlile să se aventureze 
în excursii nepregătite, ceea ce e 
foarte bine în principiu, secțiile

de învățămînt ale Sfaturilor popu
lare raionale din Capitală au îna
intat școlilor un chestionar tip pre
văzut cu o serie de întrebări și 
subpuncte, chestionar ce trebuie 
completat în detaliu și înaintat 
spre aprobare nu secției de în
vățămînt raionale ci celei a Sfa
tului Popular al Capitalei din 
partea căreia venise formularul 
amintit. Unele puncte ale acestui 
chestionar vizează buna desfășu
rare a excursiilor. El trebuie însă 
înaintat cu cel puțin zece zile 
spre avizare după care urmează 
răspunsul. Cei cîțiva profesori

U. MIHAI

(Continuare In pag. a ll-a)



Orașul Călărași a cunoscut 
duminică dimineața o ani
mație deosebită. Numeroși 
tineri au luat startul in tra
diționala competifie sportivă 
de masă, „Circuitul ciclist 
al raionului Călărași', orga
nizat in cinstea celui de-al 
IV-lea Congres al partidului. 
Iatd, in fotografie, pe tinerii 
concurenfi la startul acestei 

curse cicliste

Spartachiada de Pară a tineretului

On aproximativ colac de salvare

■
 înă la încheierea

primei etape a spar
tachiadei de vară 
a tineretului au mai 
rămas puține zile. 
O vizită recentă în 
raionul Aiud ne-a 

prilejuit constatarea că organele 
sportive, organizațiile U.T.M 
trebuie să se ocupe mai atent de 
antrenarea tinerilor la etapa de 
masă a competiției. Timpul nu 
așteaptă, iar măsurile preconiza
te trebuie îndeplinite cu mai 
multă operativitate.

★
— Vremea nefavorabilă a în- 

tîrziat într-o bună măsură star
tul etapei I — ne spunea tovară
șul Aurel Ciumbrudean, activist 
al Consiliului raional U.C.F.S. 
Aiud. Această afirmație conține 
doar o parte de adevăr ; este, cum 
s-ar spune, un aproximativ colac 
de salvare.

Dar, au trecut suficiente zile 
frumoase, favorabile organizării 
întrecerilor primei etape a spar- 
tachiadei de vară, fără să se fi 
produs încă revirimentul dorit. 
Acum, aproape de sfîrșitul etapei 
I, în orașul Aiud, din cele 35 de 
asociații sportive, abia jumătate 
desfășoară întrecerile primei eta
pe a spartachiadei de vară. Din
tre acestea, foarte puține au reu

șit să obțină rezultate pe măsu
ra posibilităților. Amintim dintre 
ele „Recolta" din Lunca Mureș, 
„Șoimii’' din Noșlac, „Recolta" 
din Vnirea, „Olimpia' și „Ști
ința' din Aiud. Dar și aici, 
întrecerile au fost organiza
te doar la 3—4 discipline spor
tive. La întreprinderea „Metalur
gică" Aiud, am solicitat tovarășu
lui Stelian Dumitrescu, secretarul 
comitetului V.T.M., să ne vor
bească despre sprijinul pe care 
l-a acordat asociației sportive, 
despre organizarea primei etape 
a spartachiadei de vară.

— începutul s-a făcut cu fot
balul, ne-a spus interlocutorul 
nostru. Secția mecanică a învins 
cu 10—0 secția construcții me
talice, iar turnătoria a cîștigat 
cu 3—1 meciul disputat cu bo- 
binajul. Inginerul Stelian Itu 
strungarul Petru Băgăian. electri
cianul Silviu Stat sînt doar cîtiva 
dintre fotbaliștii care s-au evi
dențiat, cu prilejul acestor prime 
întreceri.

— Și la ce alte discipline au 
început concursurile ?

— Deocamdată se desfășoară 
doar meciurile de fotbal. Dar în 
zilele următoare... Există planuri 
bine întocmite...

Există, e drept, dar planurile 
de pe hirtie nu corespund rea

lității. Aceasta pentru eă mem
brii consiliului asociației sportive 
nu s-au străduit să impulsioneze 
întrecerile în grupele sportive și 
s-au mulțumit doar să... aștepte 
sprijinul comitetului V.T.M. O 
astfel de „colaborare" nu putea 
duce în nici un caz la rezultate 
satisfăcătoare, astfel că dintre 
cei peste 1000 de membri 
U.C.F.S. de la l.M.A. (dintre 
care peste 400 sînt utemiști) 
abia 100—150 au avut prilejul 
să-și dispute întiietatea în prima 
etapă a spartachiadei de vară.

O situație similară am întilml 
și la asociația sportivă „Vnirea". 
Și aici există posibilități bune 
pentru atragerea a sute de tineri 
și tinere in întreceri. Dar este 
necesară mai multă inițiativă, 
acțiuni concrete, de mobilizare a 
tinerilor la întreceri.

Prima etapă se apropie de 
sfirșit. In asociațiile sportive din 
raionul Arad se impune un ritm 
•nai antrenant :"i ceea ce pricește 
desfășurarea rntreceruor primei 
etape a spartachiadei de vară. 
Activiștii sportivi p ai V.T.M. 
smt in unormnitots de acord cu 
aceasta. Este nevoie msi sd se 
treacă de la vorbe la fapte

a. constantin

De ce 
anonimat?

Slmbătă și duminică s-a dispu
tai pe Stadionul Tineretului etapa 
pe Capitală a Campionatului R.P.R. 
de atletism pentru juniori și tara 
pe Capitală a campionatelor școla
re de atletism.

Majoritatea elevilor participanți 
la concurs ca reprezentanți ai sec
țiilor de atletism din cluburi și 
asociații sportive nu au știut că 
același concurs este și campione- 
tul școlar de atletism. De aceea 
la multe probe în care s-au înscris 
elevi nu a fost menționat decît 
clubul unde sînt iegitimați nu și 
școala unde învață.

La multe probe juniorii care nu 
mai slnt elevi s-au clasat pe pri
mele locuri; primul elev fdeci 
ccmpionul școlar al Capitalei) cle- 
sfrsdu-se mal te urmi. Astle! cei 
md bani elevi-afîeti ai CcpUuîei 
■a au avu» setisfeebe oeupiri? pri-

Cupa U.C.E.C.O.M.
/. Stoica (Steaua) a cîștigat etapa a doua 

W. Ziegler continuă să conducă în clasamentul general

rce-c’ sa a fost folosit.
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INFORMAȚII

Echipa de fotbal a țării noastre 
a pierdut la limită

• Fotbaliștii portughezi au făcut eforturi in ultimul sfert 
de oră pentru a menține rezultatul • Comentariile 

agențiilor de presă

SIBIU (prin telefon).
Ieri s-a disputat cea 

de a doua etapă a cursei 
cicliste internaționale 
„Cupa UCECOM". A 
fost mult mai dinamică 
decît prima etapă, deose
bit de spectaculoasă, cu 
multe tentative de eva
dare și cu un finiș pa
sionant disputat pe stră
zile Sibiului.

Deși traseul de la Pi
tești la Sibiu a solicitat 
alergătorilor un efort în 
plus fiind un drum cu 
multe schimbări de ni
vel, acesta nu a consti
tuit un impediment pen
tru ritmul în care s-a 
alergat. în etapa aceasta 
alergătorii tineri au ma
nifestat tot timpul iniția
tiva, au participat cu cu
raj la acțiuni îndrăznețe 
și dacă nici una din ten
tativele lor nu au fost

încununate de succes, a- 
ceasta se datorețte lipsei 
de experiență. Oricum 
merită felicitați o serie 
dintre aceștia care se a- 
nunță de pe acum ele
mente de perspectivă 
Trebuie reținute numele 
lui Gh. Drâghicio-.u (Di
namo), Grigore C-tm 
(Voința I), Florian Moî- 
doveanu (Azuga).

Spuneam că etapa a 
doua s-a deosebit funda
mental de prima prin 
ritm și combativitate. La 
numai 5 km de la ple
care Grigore (Voința), C. 
Popescu Olimpia» și N. 
Niculescu fug din pluton 
și reușesc să ia în 12 
km un avans de 40 de 
secunde. Sînt însă prinși 
dar cu aceasta plutonul 
nu se liniștește. Punctul 
de cățărare de la Cot- 
meana este cîștigat de

purtătorul
ben. Zieg

sprintul ce la R. Vîxea. 
plutonul se agită dm nou 
și un grup de șapte aler
gători țprmtre care Zlat
ka, Gonțea. Drăghicicsu. 
Niculescu, Ziegjer, Mol
doveanul. dar și aceștia 
sînt prinși după 15 km

Cu 6 km înainte de 
intrarea în Sibiu, patru 
alergători inițiază o nooî 
plecare din pluton : E- 
ghed. Neagoie, austria
cul Muler. Diighx :n. 
O „cârătură*  cum abiș- 
nuiesc să spuză c.chjfc. 
deosebit de periculoasă 
pentru Liderul întrecere. 
Oricare dintre cei patru 
fugari reușea să cistze 
etapa, îmbrăca și tricoul 
galben. Dar cu o rewrtâ 
admirabilă. Walter Zieg
ler a tras plutonul după

eL apărindu-ț. șaaaeie. 
Pe strizda crașuite, Ar- 
deseaas renșve să ra «3 
avans sufaeseaC care si 
ajute te âfricarea eta- 
peL dar ca usc

«ie were. w 
sî pwde o frMt-'aJ» de 
«eeesdâ cere >-• Sort se> 
i r nfnci jccoci

si
cea de* * 0^1 

-tapă Zaețler ,-n-n-sâ să 

riad rm avans de 3 se
cunde asupra tei Steoca 
j» de 21 de secunde ș- 
'*ra  Ifcăe Star
Vatșcuria) și Ardeteaou 
Strana?.

Astâri se aleargă etapa 
a treia Stbfo—Cluj.

S. SPIREA

“. j z~.
-eati ani. ci eiearente care tru iost 
ăi-e eagrexte într-o activitate 
rcc-arsi In secțiile de atletism.

~ ce.’ paria normele pe care 
-rosce «d le îndeplinească elevii 

-z rnccre probi atletici pentru a 
per-ripa !s țineți pe lari nu au 
-zsr ecaaxiccte partidpanților. Nu 
~cr -raetum de lipsa premiilor, a 
unor rirscmesfe pe scoli și, mai 

Ne amintim
cx fese cJe cjrpio nate-

pe uă în care
ât eieTi. tiîbiLne. Isi In

s;«3 az ri’tee
TCtbZZZTS fZC'V a fost door

car*  nu a
-f *.  ri sa «emcHi activității

ș:~. z-e j. -j.- mișcării atletice.
Cu toane e*  amjorîtaiea școlilor 

cu iarral te vacantă, totuși am 
•c^era ea te codrul activităților din 

vaccn»r:. plaă ia etapa iiv 
urii st se CT' eracnrzeze clteva

■ m.jc pe 
cs K-zpa! de c fi depistați elevii 
ic::: ye.-. ru această disciplină
spor-i-.-i. ă pentru a da prilej ce- 

nm buri să-și îndeplinească 
necesare pentru participa

rea te etapa finali.

SII VIU DUMITRESCU

Demonstrație de călărie pe stadionul Dinamo

URMĂRI DIN PAQ. I
S. 0. S. - 0. N. T.l
voie de comentarii. Vizităm 
muzeul pe dinafară, însoțiți de 
explicațiile competente ale ți
nui profesor din oraș care, a- 
mabil, s-a oferit să ne întovă
rășească. Urcăm din nou pe 
vas. Dunărea ne răsplătește 
prin învolburarea cazanelor, 
fierăstruind înaltul munților. 
„Aici, sub volbura aceasta de 
valuri e încheietura Balcani
lor cu Carpații. Peste pumnii 
lor încleștați, Dunărea se a- 
runcă furioasă rupînd cu zgo
mot cele din. urmă stăvilare 
ce i se mal ridică în cale...“ 
scrie în „România pitorească". 
Oamenii nu se mai pot mul
țumi cu descrierea lui Vlahuță. 
La Porțile de Fier se va ridica 
o mare hidrocentrală, cu o pu
tere instalată de 2 milioane ki
lowați; 10 miliarde kilowați ore 
anual. Aici geografia aparți
ne deja viitorului și e firesc 
că oamenii se grăbesc să-i afle 
viitoarea înfățișare. „Unde se 
va întinde viitorul lac de a- 
cumulare ?“ „Ce este acela ba- 
tardou „La ce se lucrează 
acolo sus ?“. Dar difuzorul ta
ce ! Deci ghidul O.N.T. n-a gă
sit în cartea sa nimic despre 
toate acestea. Turiștii asaltea
ză cu întrebări echipajul. Oare 
O.N.T. nu știa să asemenea o- 
biective solicită Intr-un grad 
înalt interesul ?

Ne oprim aici. O succintă 
trecere în revistă a opiniilor 
desțpre organizarea și desfășu
rarea excursiei, are darul de 
a atrage atenția asupra exi
gențelor cu care oamenii pri
vesc un atare mod de petrece
re a timpului liber.

MIRCEA ȘTEFĂNESCU — 
scriitor; Frumusețea Dunării 
nu a rezolvat do la sine reu
șita excursiei. In fond, nouă, 
nu ni s-a dat un ghid cL. o 
carte din care s-a citit din cind 
în cînd. Insoțitoarea noas
tră ne-a evitat. Aveam impre
sia că îi este teamă să n-o în
trebăm ceva.

POPESCU MIHAI — căpi
tanul navei t A fi ghid, prin 
definiție înseamnă a cunoaște. 
Se pare însă că O.N.T.-ul are 
preferință pentru necunoscă
tori. Toți ghizii pe acest tra
seu sînt „elevi", dacă le putem 
spune așa. Stăm de vorbă cu 
ei, ne întreabă, le spunem din 
ce cunoaștem, își notează, dar 
a doua oară nu mai vin. Un 
ghid slab, ne dă nouă mai mult 
de muncă. Oamenii sînt inte
resați, întreabă, trebuie să le 
răspundem.

— Ce vreți, tovarăși, sînt și 
ghizii dornici ca și dumnea

voastră, excursioniștii, să cu
noască noi trasee, intervine în 
discuție MOCANU PETRU, o- 
fițer intendent. A fost ghid o 
tovarășă de la Cluj, a venit a- 
poi un contabil, o secretară 
tehnică... Și intr-adevăr, 
ghidul nostru este funcționară 
la serviciul circulației turis
tice.

Ing. TOMA VIRGILIU — 
Pentru o informare mai com
pletă a turiștilor aș sugera ca 
înainte de a porni la drum să 
se facă o scurtă prezentare a 
traseului. O expunere, o har
tă, proiecții dacă se poate, ar 
fixa cîteva jaloane. In condi
țiile călătoriei cu vaporul, mij
loacele de informare mi se par 
mult mai largi. Cred că s-ar 
fl putut expune undeva o har
tă a Dunării, avînd marcat ki
lometrajul, macheta viitoarei 
hidrocentrale de la Porțile 
de Fier, sau chiar decupate din 
ziar articolele publicate cu 
ocazia inaugurării lucrărilor. 
La biblioteca vasului ar trebui 
să fie cit mai mult material 
documentar.

Ing. KUN ANDREI — con
silier tehnic C.S.P.: Cu același 
combustibil, cu același echi
paj s-ar fi putut realiza mai 
mulți kilometri-turiști, dacă

metodele de popularizare ale 
O.N.T.-ului ar fi fost mai com
plete. Am pornit Ia drum nu
mai 98 de călători. 100 de 
locuri au rămas libere, în timp 
ce cu trei zile înainte de ple
care răspunsurile la solicitări, 
erau „nu mai avem locuri". 
Chiar trei zile durează for
malitățile de plecare? Apoi 
este inexplicabilă lipsa unei 
scheme a vaporului la agenția 
care pune în vînzare locurile.

O concluzie generală : PAR
CURGEREA UNUI TRASEU 
TURISTIC ÎNSEAMNĂ MAI 
MULT DECÎT UN PRILEJ

Dumină la .Jâstadio Xaeionai" 
din Lisabona în prezenta a 
peste 60 000 de spectatori, echi
pa de fotbal a Portugaliei a în
vins cu 2-1 (2-0) echipa R. P. 
Române in cadrul preliminarii
lor campionatului mondial. Mar. 
favoriți fotbaliștii portughezi, ne
învinși în grupa a 4-a a preli
minariilor, au trebuit să forțeze 
jocul în ultimul sfert de oră 
pentru a putea obține o victorie 
ta limită. După primele zece 
minute de la începerea partidei 
se părea că gazdele vor face , 
scor mai ales că echipa română 
practica un joc strict de apăra
re. Tn partea a doua a Intilnmi 
echipa oaspete a „ieșit*  însă la 
atac și a egalat perioadele de do
minare, pierzînd onorabil. Scorul 
a fost deschis în minutul 14 de 
Eusebio care a trimis balonul 
dintr-un .,unghi" dificil surprin- 
rindu-1 pe portarul Hajdu. Tot 
Eusebio a modificat tabela de 
marcaj. în minutul 40 el 'a șu
tat puternic de la 20 m înscriind 
în colțul sting al porții. Ultime
le minute ale primei reprize se 
caracterizează prin cîteva in
cursiuni ale aripilor Pîrcălab și 
Sorin Avram care însă ratează. 
La reluare, gazdele inițiază noi 
atacuri, dar apărarea română 
este fermă și Hajdu se reabili
tează salvînd două baloane prin 
plonjon la picioarele lui Euse

bio. Fotbaliștii români reușesc 
să reducă din handicap în mi
nutul 75 prin Sorin Avram care 
primind o pasă de la Sasu în
scrie de la 7 m. In continuare 
ambele echipe au perioade ega
le de dominare, dar nu mai reu
șesc să înscrie.

*
Agenția L'.PJ. transmite din 

Lisabona cd_ .jdupd un start 
tkih românesc s-a rcaăsi*
!n mec:uJ cu Portugalia care a 
obținut o victorie norocoasă cu 
2—1. Echipa gazdă a jucat bine 
In prima repriză. Insă tn par
tea a doua a întilnirii lucru
rile s-au schimbai. In timp ce 
portughezii au jucat lent, ro
mânii au forțat nota jocului și 
au redus din handicap. Dacă ei 
obțineau egalarea nu trebuia 
să surprindă pe nimeni că ea 
s-ar fi datorat norocului. Fot
baliștii români au practicat un 
joc de clasă'.

tn cronica sa agenția „FRAN
CE PRESSE” remarcă printre 
altele: „tn cursul primei repri
ze românii s-au apărat supra- 
r.umeric pentru a anihila acți
unile periculoase ale atacului 
echipei Portugaliei. După pau
ză, insă, românii au trecut la 
atac și au jucat mult mai bine 
ca in prima repriză".

(Ager preș)

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Române, 
Gogu Radulescu, a primit luni 
la prinz pe ministrul comerțu
lui interior al R. P. Ungare. 
Tausz Janos, care se află în vi
zită în țara noastră.

A fost de față Mihail Levente, 
ministrul comerțului interior.

ÎNCHEIEREA UNUI A- 
CORD INTRE R. P. RO
MANA șl R. D. GERMANA

în urma tratativelor care 
au avțrt, lori între delegațiile 
Republicii Populare Rbrtiâne 
și Republicii .Democrate Ger
mane a fost încheiat uii acord 
potrivit căruia, începînd cu 
data de 15 iunie 1965, cetă
țenii Republicii Democrate 
Germane și respectiv ai Re
publicii Populare Române, cu 
domiciliul stabil pe teritoriul 
statului ai cărui cetățeni sînt, 
pot efectua călătorii particu
lare în scopul vizitării rude
lor și prietenilor, fără viza 
de intrare a celuilalt stat.

SIMPOZION CU TEMA 
„COMBINATE, UZINE 
NĂSCUTE IN ȘESENAL"

în întîmpinarea celui de-al 
IV-lea Congres al partidului, 
Consiliul pentru răspindirea 
cunoștințelor cultural-științi- 
fice a organizat luni după-a- 
miază, în Sala mică a Palatu
lui R. P. Române, un simpo
zion cu tema „Combinate, 
uzine născute în șesenal".

Cu acest prilej au vorbit 
prof. univ. Mircea Biji, mem
bru corespondent al Acade
miei R, P. Române, ing. Ilie 
Nichiteanu, director general 
al Combinatului siderurgic 
..Gheorghe Gheorghiu-Dej“- 
Galați, ing. Gheorghe Caranfil, 
directorul Uzinei de fire și 
fibre sintetice de la Săvinești, 
și ing. Ion Bîlă, de la Hidro
centrala de pe Ârgeș.

COCTEIL LA AMBA
SADA R. P. UNGARE

Ambasadorul Republicii 
Populare Ungare la București, 
Jozsef Vince, a oferit luni 
seara la sediul ambasadei un 
cocteil cu prilejul vizitei mi
nistrului comerțului interior 
al R. P. Ungare, Janos Tausz, 
în țara noastră.

Au participat Mihail Le
vente, ministrul comerțului

interior, Victor Ionescu, pre
ședintele Camerei de Comerț 
a R. P. Române, membri ai 
conducerii Ministerului Co
merțului Interior și Ministe
rului Comerțului Exterior, re
prezentanți ai Ministerului A- 
facerilor Externe.

★
Luni seara a fost semnat un 

protocol privind lărgirea vo
lumului schimbului de bunuri 
de consum pe anul 1965 între 
Ministerul Comerțului Inte
rior al R. P. Române și mini
sterul Comerțului Interior al 
R. P. Urigare.

Protocolul a fost semnat de 
Mihail Levente, ministrul co
merțului interior, și Janos 
Tausz, ministrul comerțului 
interior al R. P. Ungare.

„DECADA TEATRELOR 
DRAMATICE"

Luni seara, pe scenele bucu- 
reștene a continuat decada 
teatrelor dramatice. La Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra", 
sala din b-dul Schitu Măgu- 
reanu, colectivul Teatrului de 
Stat din Brașov a prezentat 
piesa „Fii cuminte, Cristofor“ 
de Aurel Baranga, în regia lui 
Mihai Raicu, iar pe scena sălii 
Ansamblului C.C.S., publicul 
bucureștean a urmărit evoluția 
artiștilor de la Teatrul de Stat 
din Galați în piesa „Surorile 
Boga“ de Horia Lovineșcu. 
regia spectacolului aparține lui 
Gheorghe Jora.

★
Luni a plecat în Franța o 

delegație a Academiei R. P. 
Române, alcătuită din acad. 
Emil Condurachi și prof. Dio- 
nisie Pippidi, membru cores
pondent al Academiei R.P.R., 
pentru a participa la Aduna
rea generală a Uniuni aca
demice internaționale, care se 
va desfășura la Paris între 15 
și 19 iunie.

★
O delegație a Academiei 

R. P. Române, alcătuită din 
academicienii Grigore Moisil, 
Tiberiu Popovici și Mendel 
Haimovici, Elena Popoviciu, 
șef de sector la Institutul de 
calcul din Cluj, a plecat la 
Berlin pentru a participa lă 
consfătuirea „Problemele 
științifice ale tehnicii de cJal- 
cul“ organizată în cadrul co
laborării dintre academiile 
de științe din țările socia
liste.

(Agerpres)

Cinema tograie

Pentru a treia oară Rapid București 
a cîștigat „Cupa campionilor 

europeni11 la volei
^Echipa mtâculină de volei Ra
pid București a cîștigat pentru a 
treia oară duminică Ia Bruxelles 
„Cupa campionilor europeni". In 
meciul decisiv — cel de al treilea 
— al finalei, voleibaliștii români 
au Învins cu 3—2 (14—16; 15—12; 
10—15; 15—7; 15—7) echipa Mi- 
nlor Pernik, campioana R. P. Bul
garia. Voleibaliștii feroviari bucu- 
reșteni au jucat la adevărata va
loare mai 
seturi, fiind ___ ______
publicul spectator. Meciul

■
2 bre și 20 de minute. Din echipa 
noastră s-au remarcat Costirieșcu, 
Drăgan, Plocon, Fieraru și Nico- 
Iau.

ales în ultimele două 
deseori aplaudați de 

a durat

★
în acest an sportivii români au 

cîștigat 4 „Cupe ale campionilor 
europeni" la diferite discipline: 
Voința București (tenis de masă- 
feminin), C.S.M. 
masă-mascul in), 
(handbal-masculin) și Rapid Bucu
rești (volei-masculin).

Cluj (tenis de 
Dinamo București

P E S CURT
• Sportivii români 

au repurtat 4 victorii 
cu prilejul celei de-a 
32-a ediții a regatei in
ternaționale de caiac- 
canoe disputate la 
Stockholm. Proba de 
K-l (500 m) a revenit 
reprezentantului nos
tru Sciotnic cu timpul 
de 1'49'9 10. La canoe 
— 2 (500 m) au termi
nat victorioși Ichim 
Lipalit și L. Calinova. 
A. Igorov a cîștigat 
proba de canoe simplu 
(9 000 m) cu timpul de 
46'01 "2/10, iar Ichim 
Lipalit și Calinov au 
obținut primul loc la 
canoe dublu (9 000 m) 
cu rezultatul de 42’56' 
2/10.

In turneul inter-
national de fotbal de 
la New York, echipa 
orașului New York a 
obținut o nouă victo
rie. Gazdele au învins 
cu scorul de 2—1 echi
pa italiană Varese.

• La Hamburg 
tinuă întrecerile 
tru campionatul

con- 
pen- 

eu-

ropean le șah pe echi
pe. Lidera clasamentu
lui, echipa U.R.S.S. a

întîlnit formația R. P. 
Române. Șahiștii so
vietici conduc cu 4—2, 
restul partidelor fiind 
întrerupte. In partida 
dintre R. F. Germană 
și R. P. Ungară situa
ția este egală: 3—3. 
Iugoslavia conduce cu 
6,5—2,5 puncte în în- 
tîlnirea cu Olanda. 
Iată clasamentul pro
vizoriu întocmit înain
tea reluării partidelor 
întrerupte: 1. U.R.S.S. 
44,5 (4); 2. Iugoslavia 
40 de puncte (1);
R. P. Ungară 36,5
4. R.
5. R.
(4); 
etc.

3.
(4); 
(4), 
28

P. Română 28
F. Germană
6. Olanda 24 (1)

LALEAUA NEAGRA — film 
pentru ecran panoramic, rulează 
la Patria (orele 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30), OLIVER TWIST
— rulează la Capitol (orele 8,45;
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 20,15),
Excelsior (orele 10; 12,30; 15,30; 
18; 20,45), Aurora (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15,-, 18,30; 20,45), Flo- 
reasca: . (c$ele\ 10,30; 15,30; 18; 
20,30). FțțfL CĂPITANULUI BLOOD
— citiemascop, rulează la Republi
ca (orele 8,30; 10,30; 12,45; 15; 
17; 19,15; 21?3O), Festival (orele 9, 
11; 13; 15; 17; 19; 21). RABY
MATYAS —- rulează la Festival 
(orele 10, 12,15, 14,30; 17; 19,30), 
Buzești (orele 15; 17,15; 19,30). 
WINNETOU — cinemascop — ru
lează la București (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,45, 19; 21,15), Fero
viar (orele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
19; 21,30), (completare: SMULSE 
DIN ÎMPĂRĂȚIA SĂRII), Tomis 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 
21), Melodia (orele 9,45; 12; 14,30; 
16,45; 19; 21,15). HOCHEIȘTII — 
cinemascop — rulează la Victoria 
(orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
JOE LIMONADĂ — cinemascop — 
rulează la Central (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). ARE
NA CIRCULUI — rulează la Lu
mina (orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30). DOI BĂIEȚI CA P1INEA 
CALDĂ — rulează Ia Union (ore
le 16; 18,15; 20,30). BINE AȚI VE
NIT — BALETUL NEGRU DIN 
SENEGAL — rulează la Doina fo
tele 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
Programe pentru copii — ora 10). 
ANIMALELE — SMULSE DIN 
ÎMPĂRĂȚIA SĂRII, rulează la 
Timpuri Noi (orele 9; 11; 13; 15; 
17, 19; 21). NEAMUL ȘOIMĂREȘ- 
TILOR — cinemascop (ambele 
serii) — ȘOPlRLE — rulează Ia 
Giulești (orele 16; 19), Modern 
(orele 10; 13; 16,15; 19,45). HAN- 
KA — rulează Ia Cultural (orele 
15,30; 18; 20,30). SPRE CULMI — 
rulează la Înfrățirea între popoare 
(orele 10,30; 16; 18, 20), Moșilor 
(orele 15; 17; 19). CERASELLA — 
rulează la Dacia (orele 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,45; 21). FEMEIA NE
CUNOSCUTĂ -— rulează Ia Lucea

fărul (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Grivița (orele 10; 12,50; 
15,30; 18; 20,30). NE ASUMĂM 
RĂSPUNDEREA — rulează la 
Crîngași (orele 16; 18,15; 20,30). 
UCIGAȘII DE FEMEI — rulează 
la Cosmos (orele 16; 18; 20). 
ASTA-I TOT CE S-A ÎNTlMPLAT
—• rulează la Bucegi toralțu .AO; 
12,15; 16; 18,1’5;
(orele 14,15; 16,30/ $,<3/24).
SPĂRGĂTORUL cineUmscODlL—
PIONIERI A
la Unirea (orei e i«; wC’prm- 
MELE LUI AHMEfi — SCOARȚE 
POPULARE — rulează la Vitan
(orele 16; 18,15; 20,30). NUNTĂ 
CU PERIPEȚII — TORIS IVENS
— rulează la Miorița (orele 10; 
12,30; 15,30; 18,30; 20,30), Flamu
ra (orele 10; 12,15; 16-, 18,15; 20,30, 
completare PIETRE CARE ÎNFLO
RESC). REGINA CINTECELOR — 
rulează la Munca (orele 10,30; 14; 
16,15; 18,30; 20,45). ALERG DUPĂ 
O STEA — rulează la Popular (o- 
rele 16; 18.15; 20,30). FERNAND 
COW-BOY — COMORI DE ARTĂ. 
ROMANEASCĂ — rulează la Arta 
(orele 10; 15,30; 17,45; 20), Progre
sul (orele 14,15; 16,30; 18,45; 21). 
MERII SĂLBATICI — CELULE 
AMEȚITE — rulează la Viitorul
(orele 16; 18,15 , 20,30). SCARA- 
MOUCHE — rulează la Colentina 
(orele 15; 17; 19; 21), Ferentari 
(orele 10,30; 16; 18,15; 20,30, com
pletare PIONIERIA nr. 3/1965). 
VESELIE LA ACAPULCO — AR
TIȘTII AMATORI — rulează la
Volga (orele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21). DIVORȚ ITALIAN — 
rulează la Rahova (orele 16; 
18,15). LOGODNICELE VĂDUVE 
— rulează la Lira (orele 15,30; 18). 
CRONICA UNEI CRIME — cine
mascop — PIETRE CARE ÎNFLO
RESC — rulează la Drumul Sării
(orele 16; 18,15; 20,30). CASA 
RICORDI — PIONIERIA nr 3/1965
— rulează la Cotroceni (orele 15; 
17,45; 20,30). IANOȘIK (ambele 
serii) — rulează la Pacea (orele 
10; 16,15; 19,30). OMUL CU RICȘA
— cinemascop rulează la Carpați
— 14, 15 iunie — (orele 10; 12,15; 
16).

DE AGREMENT. ÎNSEAMNĂ 
O LECȚIE.

în sfirșit. Drumul cu autobu
zele Ia întoarcere reeditează 
situația de la plecare. Doar că 
de data aceasta sîntem „pe
depsiți". Ni se trimit numai 
două mașini. Cu alte cuvinte: 
dacă au mers o dată înghesuiți 
de ce să nu meargă și a doua 
oară. Doar sînt obișnuiți. Fiind 
vorba de un sistem coordonat 
pe bază contractuală, răspun
derea revine și agenției bucu- 
reștene care la plata biletului 
garantează turistului o excur
sie (fără surprize neplăcute).

Tabele mai lungi 
decît excursiile

Maximă eficiență activității 
de concepție

— Hei tu, ghidule 1 Nota zero la... istorie I
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cu care am stat de vorbă ne-au 
precizat că deși principial măsu
rile prevăzute în aceste chestio
nare model sînt necesare, modul 
în care se face verificarea lor e 
de natură să îngreueze efectiv 
bunul mers al preliminariilor ex
cursiei.

Nu ne vom apuca să reprodu
cem în extenso acest tabel. Ar fi 
și foarte plictisitor. Precizăm 
doar că adunate la un loc punc
tele și subpunctele la care se 
cer răspunsuri sînt circa 26 nu
mărate cu indulgență. Pe deasu
pra sînt cerute tabele nominale 
ale participanților la excursie în- 
cît e firesc să te întrebi dacă a- 
ceastă contabilitate atît de strîn- 
să este intr-adevăr necesară. In 
orice coz dacă excursiile de mari 
proporții și de lungă durată par 
să solicite o anume formă de 
control, cele scurte, de o zi să 
zicem, durează în orice caz mai 
puțin decît e nevoie pentru. a 
completa amănunțit formularele 
secției de învățămint.

Este în interesul excursiilor ca 
măsurile ce se iau inițial în spri
jinul lor să nu se transforme în 
practici lipsite de operativitate, 
care să ridice de fapt piedici.

metalurgilor să li se ofere po
sibilitatea de a-și verifica și 
stabili soluțiile cele mai potri
vite de realizare a produselor 
noi, de a-și perfecționa tehno
logia.

Noi am înființat de curînd 
un atelier de încercare și ex
perimentare tehnologică care 
și-a arătat deja roadele. în la
boratorul acestui atelier s-a 
experimentat honuirea pieselor 
cu pietre din praf de diamant 
sinterizat. De asemenea, s-a 
experimentat cu bune rezulta
te un proces tehnologic per
fecționat pentru rectificarea 
sferei tachetului și superfini- 
sarea acestuia și numai după 
experimentare s-a trecut la 
pregătirea fabricației de serie. 
Ca urmare, calitatea suprafe
ței sferei tachetului s-a îm
bunătățit de la 0,4 microni la 
0,1 microni, s-a mărit rezisten
ța la uzură a axei cu came 
etc.

Atelierul de încercare și ex
perimentare tehnologică s-a 
organizat din inițiativa colecti
vului nostru și putem spune 
că n-a fost deloc ușor. Consi
der că este necesar ca orga
nele tutelare să hotărască și 
să acorde sprijinul necesar 
pentru generalizarea înființării 
unor astfel de ateliere. Va a- 
vea de cîștigat calitatea pro
duselor ; progresul tehnic va 
putea fi promovat mult mai 
repede.

In sfirșit, o altă problemă de

mare importanță este crearea 
unui institut de cercetări pen
tru industria de automobile și 
tractoare.

în dezvoltarea rațională a 
mijloacelor de transport auto 
în tară, formula cea mai po
trivită pentru studierea solu
țiilor constructive, alegerea 
modelelor, realizarea prototi
purilor, care să țină seama de 
tot necesarul economiei națio
nale în acest domeniu este toc
mai crearea unui astfel de in
stitut de cercetare.

Problema îmbunătățirii cali
tății este una din sarcinile 
noastre de bază. în etapa fa
bricației de serie a produselor, 
compartimentul de concepție 
trebuie să aibă un rol foarte 
important. Cînd spun acest lu
cru am în vedere faptul că, 
după ce din proiectare s-a a- 
sigurat produsului un grad de 
tehnicitate ridicat, este necesar 
ca proiectanții să colaboreze 
cu tehnologii, metalurgii, cu 
pregătirea fabricației în așa fel 
îneît în final produsul să în
trunească performanțele și ca
racteristicile prevăzute în do
cumentația proiectată.

Pent”u colectivul nostru a- 
ceastă problemă este de mare 
actualitate și ne vom strădui 
să asigurăm produselor pe tot 
parcursul fabricației, de la 
proiectare și pînă la livrare, 
o calitate înaltă.



Raidul nostru in regiunea lași
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e apropie recoltarea griului. Cum s-au pregătit 
pentru această lucrare importantă unitățile din 
regiunea Iași ? „Frontul" de lucru e larg — 
143 000 de hectare în cooperativele agricole de 
producție și aproape 10 000 de hectare în unită
țile Trustului Gostat Iași. Numai în cooperati
vele agricole de producție circa 80 000 de hec

tare vor fi recoltate cu combinele. Deci, primul cuvînt îl au 
mecanizatorii.

■
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In unitățile Trustului Gostat 
Iași pregătirile pentru recolta
re au intrat in faza finală. Din 
cele 194 Combine sint reparate 
180. Au fost puse la punct 
toate’presele de balotat paie. 
Reparațiile tractoarelor și ma
șinilor care vor lucra la recol
tat sint complet terminate în 
12 din cele 16 gospodării care 
au cultivat cereale păioase.

Săptămîna trecută, la gospo
dăriile din Uricani și Războ- 
ieni, s-a făcut o instruire cu 
privire la exploatarea combine
lor și a preselor de balotat 
paie. Au participat toți ingi
nerii șefi, inginerii mecanici, și 
șefi de brigăzi din toate 
gospodăriile agricole de stat.

Stadiul avansat al pregătiri
lor pentru campania de recol
tări in unitățile Trustului 
Gostat Iași se datorește in 
bună măsură modului chibzuit 
în care a fost organizată re
pararea și revizuirea Întregului 
parc de mașini in perioada de 
iarnă... Au fost apoi folosite din 
plin și zilele ploioase in care 
nu s-a putut lucra la cimp, la 
însămînțări.

Cu totul altul este însă sta
diul pregătirilor în cele 16 
S.M.T. ale regiunii Iași. S.M.T. 
dispun de 1 200 combine pen
tru cereale. Din acestea 1145 
au fost planificate pentru re
parații. Pînă la 10 iunie erau 
gata de lucru doar 446 com
bine. La 20 mai, cind unele 
unități G.A.S. terminaseră com
plet repararea și revizuirea uti

lajelor pentru campania de 
recoltare a păioaSelOr, la S.M.T. 
Podu-Iloaie, Vaslui, Huși, Fru
mușica și Crivești, din 370 de 
combine nu se revizuise nici 
una.

Imperative 
înaintea secerișului

în SMT. mult rămasă in 
urmă este și pregătirea celor
lalte mașini care vor fi foios..e 
in campania de recoltare. De 
pildă, din 518 batoze erau re
parate numai 104.

în raidul întreprins, condu
cători ai multor S.MT au Jso 
tivat” ritmul nesatisfăcător in 
care se desfășoară pregătirea 
mașinilor pentru recoltarea 
păioaselor prin lipsa pieselor 
de schimb. Intr-adevăr, din a- 
cest punct de vedere situaua 
trebuie urgent rezolvată, dar 
răminerile in urmă trebuie 
căutate și în altă parte. După 
un studiu întreprins pe teren de 
Serviciul regional S.M.T., la 1 
iunie cele 16 unități dispuneau 
de piese pentru repararea a 
772 combine, pentru toate cele 
518 batoze și 64 prese de ba
lotat paie.

Spre deosebire de gospodă
riile agricole de stat, unitățile 
S.M.T. nu au folosit cu chib
zuință perioada iernii pentru 
repararea și revizuirea pe cît 
posibil a întregului utilaj a- 
gricol. Nu au fost folosite în 
acest scop nici zilele ploioase 
din campania de însămînțări, 
Cînd nu se putea lucra în cîmp. 
Tovarășul inginer Pricop Con
stantin, șeful serviciului regio
nal S.M.T., motivează ritmul 
lent de desfășurare a repara
țiilor prin faptul că unităților li 
s-a cerut să fie mai exigente la 
recepție. Dar mai bine, nu tre
buie să însemne mai încet. 
Ziua intrării în lan bate la ușă, 
iar cele mai multe combine 
stau pe butuci.

Semcml regxsoal SMT • 
tEtrxTB : ac= =• grar.c » 
desfășurare 4 rest:*'—or a 
fiecare aan*:e- 'rocuri e-’ 
asigzră reoarerea pisă la ab 
t-mî* e 772 eoaercne. bi ere** 
ce ba^tat oaie si a ter.rec ba 
toaeuor Lrpcr.axr eșec ca ars- 
tx-us cnctroi s — apaxe e* 
eoeratir să «e asâgare respec
tarea hn In fiecare «tztare

în ce-e 16 SMT. vor ro. ri
cine de reoarrt 373 de 
pentru care Baza de ser o*tx.-c- 
nare Isși nu are presele de 
schimb necesare. Dacă ta ce'jt 
mai multe En’-ăS h3M prese
lor de schimb va afect* seae- 
rea în funcțiune dosr a cîtcrr* 
combine, iz citer* Lasă cita
ția este foarte grea. Lipsesc 
multe reoere importare. Do

sesc Insă și multe lucruri mă
runte, dar fără de care nu se 
poate asigura o bună exploa
tare a combinelor șl preselor 
de balotat paie — agrafe pen
tru pînze, nituri de aluminiu 
pentru fixat pînzele de șipci, 
ace și înodătoare. Dacă în a- 
provizionarea unităților cu pie
sele mai importante baza a a- 
vut greutăți cu uzinele furni
zoare (Semănătoarea și Uzi
nele de utilaj Medgidia) cit 
privește agrafele, niturile și ce
lelalte, tratîndu-le ca lucruri 
mărunte, nu și-a bătut capul cu 
procurarea lor la timp. Dar, 
pentru un fleac de agrafe, sau 
de nituri o combină poate ră- 
mîne defectă în lan.

IXTJL Pro&acti ct rea* *ve* 
u ■ oue ăe ie IR.TA. de aceve» 
sande de einorein osee ca s

Dec. sume scrcs Dte coc- 
»-rrt»_e* pe care ara «r*e-o ca 
tor. B* Debre. tetoni în

treprinderii regionale de trans
porturi auto, am aflat că anul 
trecut autobazele au avut greu
tăți serioase în exploatarea ra
țională, eficientă a mașinilor 
tocmai datorită tărăgănărilor. 
De data aceasta, însă, pe baza 
unui plan bine pus la punct, 
I.R.T.A. a trecut la pregătirea 
unui parc de 300 autocamioane. 
S-au făcut lucrări de etanșare 
a caroseriilor, confecționarea și 
montarea supraînălțătoarelor, 
verificarea tehnică a motoare
lor etc. Autobazele continuă să 
întîmpine însă greutăți cu pro
curarea materialului lemnos 
pentru construirea suprainălță- 
toarelor la 50 de autocamioane 
noi și la repararea podurilor la 
alte 100 ieșite din reparații ge
nerale Unităților Ie sint nece- 

a lucrărilor de întreținere a 
culturilor prășitoare. Nu este 
deloc bună tendința unor 
S.M.T. ca Holboca. Codăești, 
Răducăneni, Podu Iloaiei și 
altele de a retrage în stațiune, 
pentru reparații, pe cei mai 
buni mecanizatori care au de 
executat în aceste zile un 
mare volum de lucrări la în
treținerea culturilor. In procu
rarea pieselor de schimb și 
a celorlalte materiale, unități
le pot fi mai mult sprijinite 
de consiliile agricole raionale 
și regional.

în cel mai scurt timp. în 
fiecare cooperativă agricolă 
de producție, trebuie defini
tivat in cele mai mici amă
nunte planul desfășurării cam
paniei de recoltare a cereale
lor. La elaborarea lui se im
pune să se tină seama de exe
cutarea calitativă a lucrărilor 
de recoltat, fără a se faco ri

fle definiți» ale sarcinile rare 
ierte Ttupriaderii regiaotie 
de traaspartsri ixte. în așa 
fel tocit axtaeasi-mnele să fie
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Notă
De j* Otcrzl re-tr*i de auro 

i rary» tecsco-saienală ai 
CmwWg Superior al Agricul-

■*.*< îs teqfttbrl cu piesele de

Secure M'_sf«cerea .-ecesar-- 
kd de caese de schuub vom in- 
«sta ta ccv--r-yre atit la con- 
daceeea Driueier .Semănătoa
rea- tor.acxnalui tunaxarl dt si 
1* Msteteral Industriei Con- 
scnxtewr de Mașini, in «copul 
* I să aduce la zi HvTările 
prevfcute în contracte.

la afară de aceasta, am luat 
săsura de a fi redistribuite 
stocurile existente de piese in
tre tatrecrindenle de aprovizio
nare. Tot în scopul înlăturării 
rămânerilor în urmă la repara
rea utilajelor ce vor fi folosite 
în apropiata campanie de sece
riș. s-a luat măsura de a se 
recondiționa operativ toate pie
sele ce mai pot fi reutilizate

5ae cărți de Ia unitatea a ll-a a Întreprinderii Filatura 
•-rrd-.eascd de bumbac — Bucu rești — pune la dispoziția mun

citorilor ultimele noutăți.

Cursuri de perfecționare a cadrelor didactice
In timpul acestei vacanțe de 

vară, numeroși învățători și 
profesori din întreaga tară vor 
participa la diferite cursuri ne
cesare ridicării nivelului lor 
profesional. în luna iulie, de 
pildă, la institutele de perfec
ționare a cadrelor didactice din 
București, Cluj, Iași, Timișoara 
și Brașov, vor avea loc cursuri 
interregionale de perfecționare 
pentru responsabilii cercurilor

Foto: AGERPRES

pedagogice ale învățătorilor și 
educatorilor, iar altele pentru 
membrii corpului didactic Care 
urmează să susțină examenul de 
definitivat și gradul al II-leș. 
în aceeași perioadă, la Sinaia 
se vor desfășura cursuri Cen
trale de perfecționare pentru 
profesorii care predau limbi mo
derne în școlile din învățămin- 
tul de cultură generală.

(Agerpres)

SPRE OȚELÂRIILE Note de lector
HUNEDOAREI

GALAȚI (de Ia 
corespondentul no
stru) :

Tinerii orașului 
Brăila, mobilizați 
de organizațiile 
U.T.M. și comitetul 
orășenesc U.T.M. 
desfășoară o rod
nică activitate pa
triotică în vederea 
întâmpinării cu noi 
suCCese-a celui de
al «edhgres
al pșfrAțidffllHi, Așa, 
de pildă, unul din 
obiectivele princi
pale ale muncii pa

triotice îl constitu
ie strîngerea și 
predarea fierului 
vechi. în cursul zi
lei de ieri, la orele 
14 au plecat spre 
Hunedoara primele 
300 tone fier vechi, 
strînse de tinerii 
din localitate in 
cinstea conferinței 
regionale de partid 
și a celui de-al IV- 
lea Congres al par
tidului. Cu această 
cantitate au fost 
totalizate 1 392 tone 
din cele 2 300 tone

— angajament pe 
întregul an. Cele 
mai însemnate can
tități au fost co
lectate de tinerii de 
la Șantierul naval, 
de la uzinele ,.Pro
gresul", „Lamino
rul" și de la I.8.CM.

Fină la data 
Congresului, orga
nizațiile U.T.M. din 
Brăila s-an angajat 
să mai trimită o- 
țelăriilor încă 300 
de tone de metale 
vechi.

Vedere parțială a Mfiei âe aexoc.dzrâcre £• cadra •rretef’ 
€rarești—Aree»

I. D. Bălan:

„DELIMITĂRI CRITICE"

POȘTA REDACȚIEI
Toîca Mircea — G.A.S. Med

gidia.
Angajații temporari sau sezo

nieri pot beneficia de alocația de 
stat pentru copii după 90 de zile 
calendaristice de la data cînd au 
devenit angajați cu. contract de 
muncă pe o durată nedetermi
nată.

Gill Teserly — Bloc nr. 3 Iași.
Meseria de mecanic de locomo

tivă Diesel electrică cere o 
bună pregătire profesională. De 
aceea la cursurile pentru meca
nici de locomotive Diesel se pri
mesc tineri care au la bază școala 
profesională și 3 ani vechime în 
funcția de mecanici de locomoti
vă cu aburi sau automotoare.

Sulutiu N. Iosif — Str. Avram 
lăncii 21, Sibiu.

Absolvenții institutelor de în- 
vățămînt superior economic pri
mesc titlul de economist în spe
cialitatea secției sau facultății pe 
care au absolvit-o. Repartizarea 
în producție se face potrivit ne
voilor economiei naționale în u- 
nitățile economice centrale, între
prinderi economice, învățămînt,

instituții de cercetări economice, 
etc.

Calciu Tudora — Str. Porum- 
băceanu nr. 14, raionul 1 Mai, 
București.

în răspunsul Direcției Generale 
a învățămîntului superior tehnic 
și economic din cadrul Ministe
rului învățămîntului, cu privire 
la întrebarea dumneavoastră, ni 
se face cunoscut că toți cei care 
lucrează în industria materialelor 
de construcții au dreptul să se în
scrie la concursul de admitere 
în învățămîntul seral al Facultă
ții de chimie industrială din ca
drul Institutului politehnic 
„Gheorglie Gheorghiu-Dej“ Bucu
rești.

Trebuie însă să îndepliniți 
condițiile de stagiu, studii, ve
chime și calificare prevăzute în 
H.C.M. 1052/1962. Succes!

David Tănase-PJoiești, Elena 
Badea-București

în ziarul apărut în data de 
6 mai am publicat pe larg con
dițiile de admitere în învăță
mîntul superior pentru anul 
universitar 1965/1966 și data 
cînd se vor ține examenele.

Facultatea transporturi nu are 
cursuri fără frecvență.

Ziarul nu pune la dispoziție 
prospecte.

Problemele care vă intere
sează vor fi cuprinse în broșura 
editată de Ministerul tnvăță- 
mîntului care se va găsi de 
vinzare în librării.

Marcela Turlica — desena
toare IPROMET Galati.

După cum ati observat, de
sigur, propunerea dv. privind 
mai buna distribuire a posturi
lor telefonice a apărut în ziarul 
nostru nr. 4 959.

Oficiul P.T.T.R. Galați ne-a 
comunicat că o dată cu exten
sia cablurilor se vor instala 
posturi telefonice în toate punc
tele orașului unde nu sînt alte 
mijloace de comunicare.

Herdean Petru, corn. Ianoșda 
raionul Salonta, regiunea Cri- 
șana.

în legătură cu problema sem
nalată, ne-am adresat Direcției 
organizării școlilor din ca
drul Ministerului Învătămîn-

tului care ne-a răspuns urmă
toarele:

„...elevii din anul XT de la 
Școlile pedagogice de învăță
tori termină examenele ce cla
să la 30 iunie 1965.

Examenul de stat — sesiunea 
de toamnă — se desfășoară în
tre 19—30 august.

Candidații care doresc să se 
înscrie la concursul de admi
tere în învătămîntul superior 
fără frecventă pot să solicite 
președintelui comisiei să fie 
examinați la oral în primele 
zile pentru a se putea prezenta 
la concurs".

tes» suărecnxL Criticai *es- 
xe-sră !sc*ra*«u« jaririve. le 
re-rsr I oe eee* re 1 se oare a 
a secoctrft s «pert tecur*;*- 
toc t» potebiiiătiie celui ia 
reczA Fapeal că *reee$i mesc- 
âă e aspirată au crea debe- 
tastiScr sas actorilor onans 
ttaeri. dar st acelora cm e. să 
Zăreau Acrei Rău. e o dovadă, 
Aț* părerea noastră, cl L D. 
Băla-, e în soeciaL un critic 
să r-e~_ie.'or. Iată pricina pen
tru care oredosninentă in multe 
crocuci ale sale pare a fi dis
cutarea aspectelor tematice ale 
creabei 'citarea unei cronici 
sau alteia e inoportună. întru - 
cit majoritatea vădesc oricui 
•rest lacra) Fără îndoială, ex
crețiile de la această regulă nu 
linsese. Cea mai semnificativă 
e aceea oferită cu prilejul ana
lizei întreprinse asupra poeziei 
lui Demostene Botez, una din
tre cele mai exacte din cite 
cunoaștem. Iată și exprimat un 
penet de vedere, care ilustrea
ză preferințele criticului în 
materie de poezie: „dacă cel 
care apreciază o operă literară 
își exprimă intr-un fel sau al
tul. inevitabil gusturile sale 
proprii — care, in condițiile 
unei critici științifice, nu pot 
contrazice criteriile obiective 
de apreciere a operei artistice 
— noi credem că poetul sen
timental e poetul de mari po

tente lirico și, așa cum spurzec 
Ib.-d..ec_-_ jo poezie, cu cft 
este mc.- L-ricd. cu atât este mai 
poetiet*. Este, evident, o pro
teste de «tnkaff criticul mlr- 
Uniml-i-> oderesta la un •- 
sme t* de noerre. înzestrată 
te saoct^ cu hmoeraea ctesi-

Dtasr-o atare per sped-. 4 sint 
^adecses xmtercare volcsm de 
-.r.'vur- St czre re rastă. eu 
precădere, nerreperea fără 4- 

a ădetjoe. st'.-uaree lor 
îrtr-o «mă a perfectei sccesi- 
WM*. Dertgar. aietiefi criti- 
eal eu-r transformă gustul în 
teză, tacit preferința pentru li
rismul curgător ta imagini fru
moase exprimă un gust perso
nal. De altfeL criticul nici nu 
oare a se preocupa prea mult 
de mijloacele specifice ale liris
mului tn poezie, intrucît anali
za se oprește. îndeosebi, cum 
stitmeam. asupra aspectelor te
matice. implicațiilor etice si 
folclorice ale acestora. Referi
rile la conținutul etic și valori
ficarea folclorului sînt nume
roase si ne par aspectele cu 
deosebire valoroase în critica 
practicată de I .D. Bălan. Preo- 
cupîndu-se masiv de finalitatea 
etică a poeziei, de pildă, criti
cul își exprimă oroarea de gra
tuitate, neaderenta la paseis
mul liric (discutat în legătură 
cu un volum de A. Rău, despre 
care scrie: „In trecutul scitic 
evocat de A. Rău, nu se in- 
tâmpind nici măcar problemele 
mai grave ale sciților").

O altă permanentă în scrisul 
criticului, în esență pozitivă, 
este detectarea notelor folclo
rice în poezie. Din nou, citatul 
ar fi inexpresiv, pentru că e 
vorba de o axă a criticii aces
tui comentator pasionat al lite
raturii noastre noi. Peste tot 
cititorul e avizat asupra „filo
nului folcloric”, în cutare au
tor el fiind „tainic” sau, la al

tul, toarta rizibil. In măsura in 
care acest punct de receptare 
nu imoiedică sesizarea altor 
mexiahtăti. mai expresiv mo
derne. lucrul este cu totul me
ritoriu. Nu e mai puțin adevă
rat. însă, că. nu o dată, făcind, 
cum SDuneaiB. o critică a pre- 
miaclor. L D. Bălaa le transfor
mă Ia chiar criterii absolute ale 
valorii. Numai o astfel de sub
stituire eradeâ o remarcă de 
tehd acesteia: -O slăbiciune 
aproape generală a prezentului 

contempora
ne' de Toma George Maiores- 
cu — noi.) ni se pare a fi lun
gimea excesivă a poeziilor’ 
etc. Lipsa de concentrare de 
care vorbește criticul, reală, nu 
explică automat insuccesele au
torului analizat, după cum o 
exagerare e și invocarea lui 
Eminescu pentru a demonstra 
prozaismul nu știu cut

Supralicitarea premizelor cre
ației artistice în definirea va
lorii ei reale, intrinseci, ni se 
pare a fi riscul constant al ma
nierei critice a lui I. D. Bălan. 
O oarecare greutate în defini
rea proprietății operei discutate 
se transformă nu o dată în re
zumarea laudativă a zonei te
matice privită ca o virtute es
tetică și nu ca o premiză ne
cesară. Dintr-o atare aplicare 
a criteriilor izvorăște și tonul 
apologetic al cronicii dedicate 
romanului „Cordovanii" care, 
dacă ar fi după I. D. Bălan, e 
un roman fără cusur, chiar un 
monument artistic. Înțelegem 
rațiunea unei critici afirmative 
și este normal să privim cu 
bucurie orice realizare, mai 
mare ori mai mică, dar ignora
rea defectelor de dragul afir
mării nu duce la nimic bun. 
Critica este o știință aplicată 
literaturii, care însă nu i se 
supune prin entuziasm ci se re
velă prin criterii ferme, utili
zate cu suplețe.

C. STĂNESCU

In orașul Vaslui s-a amenajat un parc al copiilor care, de la începutul vacanței de vară, 
cunoaște o vie animație.

Foto t ICM V1SEASU

Prelungirea luminii
Tlta Chiper

olecția „Luceafă
rul" înregistrează

I un nume nOu, Vera 
\ Lungu, și un titlu 
| nou Amiaza mării. 

Poeta pășește în 
fata cititorilor după 

o activitate risipită prin reviste 
și ziare, sub semnul recoman
datei lui Miron Radu Para- 
schlvescu : „Versurile ei nu sint 
ale unui debutant, ci ale unui
poet constituit, cu universul și 
timbrul lui propriu”. Intr-ade
văr poeta dă cititorului senti
mentul unui univers aparte cu 
ape roșii ca rîsul, cu cai care 
iși scutură coamele proiectate 
pe lumina asfințitului, cu pă
duri care pleacă in miraj spre 
mân. Aspirațiile și ideile sint 
ale generației ei, insă exprima
te destul de des într-un chip 
vag. cețos. Un dor de desprin
dere de pămînt, de zbor, , de 
lansări cosmice, se regăsește si 
în paginile poetei. Contempo
raneitatea este percepută, mai 
ales prin astfel de imagini, in 
latura ei optimistă. Poeta are 
iluminări, viziuni, reprezentări 
viitoare. Ea încearcă șă reali
zeze într-un mediu ambiant 
imagini și, mai mult, stări vii
toare. E interesantă, din acest 
punct de vedere, o profesiune

Vera Lungu:

„Amiaza
V ■ ■//marii

uit timp, în min
tea noastră, mili
ardele puse ală
turi de lumină nu 
puteau însemna 
decît ani; marile 
astre erau la de

părtare de miliarde de ani- 
lumină față de noi, însingu- 
rîndu-ne în sentimentul inac- 
cesibilității. Asociind îndrăzneț 
miliardele cu lumina și ener
gia, proiectul de Directive ale 
celui de al IV-lea Congres al 
partidului, stabilește doar un 
deceniu pentru înfăptuiri ce 
vor schimba și mai mult fața 
țării. Anii, numai 10, nasc un 
viitor firesc, aproape intim 
prin certitudinea îndeplinirii. 
Și astfel, capătă semnificații 
profunde pentru viața noastră 
a tuturora, în care acești ani 
se vor însuma, atît de plini de 
fapte, la propriile noastre re
alizări. Și chiar ele, realizările 
individuale, visurile și proiec
tările în viitor, trebuie redi- 
mensionate pe măsura acestei 
desfășurări de amploare a pro
gresului românesc.

Creșterea prevăzută în pro
iectul de Directive e neobiș
nuită chiar daci ar fi să ală-

turărn doar cifrele anului nos
tru de cele ale lui 1975. Ra
portul dintre ele e unul viu, 
și între 0,87 miliarde de kWh 
energie hidro — existentă în 
1965 și 10 miliarde kWh — ce- 
ruți de anul 1975 încap aproa
pe toate marile rîuri ale țării.

Lotrul, Sebeșul, Someșul, 
Șiretul, Oltul și Crișul vor 
intra într-o geografie a lumi
nii ; apele patriei devin ape 
electrice, străbătînd relieful 
dintre Carpați și Dunăre, ea 
niște mari artere de forță.

Cu nici două săptămni în ur
mă, ziarele anunțau încheierea 
cursurilor clasei a XI-a și pre
gătirea elevilor pentru maturi
tate. Și iată, viitorul li se tra
sează în linii precise : promo
ția care intră acum în facul
tăți își va face ucenicia-prac- 
tica și primii ani de inginerie 
pe șantierele care produc lu
mina cu miliardele de kWh !

în 1969, amplificată, termo
centrala Craiova va ajunge la 
o putere de 1000 000 kW ; în 
1970—1971, Porțile de Fier, im
portant nod hidroenergetic M

de navigație, care se realizează 
în colaborare cu Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia, 
va fi dat în folosință avînd o 
putere instalată pe partea ro
mânească de peste 1 000 000 
kW și o producție anuală mai 
mare de 5 miliarde kWh.

Unitatea cu care nu sîntern 
încă odișnuiți „milioane t. cc.“, 
exprimînd contribuția ener
giei nucleare la producerea e- 
nergiei electrice și termice (a- 
proximativ 2 milioane t. cc. în 
1975) va deveni pentru tînăra 
egenerație de tehnicieni una 
uzuală.

In proiectul de Directive ale 
celui de al TV-lea Congres al 
partidului, în anul acesta, în 
tabelul diferitelor surse de e- 
nergie, cea nucleară nu are 
încă reprezentare ; o marchea
ză o linie orizontală — des
chisă, ca un început de drum. 
Seamănă întrucîtva, cu înce
putul de drum al tinerei gene
rații care va intra în toamnă 
pe porțile facultăților tehnice. 
Fericit viitor paralel 1

Din trecutele ere geologice,

din timpul devenit strat de 
cărbune inert, din mișcarea 
neîntreruptă a rîurilor, pu
tere inertă și nefolosită, din a- 
tom, — lumina va izbucni cu 
o nebănuită forță constructivă. 
Miile de kilometri nu rămîn 
numai etalon de măsură a 
drumurilor; liniile electrice de 
transport și distribuție care se 
vor construi vor însuma 
2 800—3 000 km linii de 220— 
400 KV și aproximativ 25 000 
km linii de 20 și 110 kV 1

Către satul românesc, care în 
1972—1973 va fi în întregime 
electrificat, (în ritm anual 
cel puțin 1000 de sate) duc 
drumuri luminate, drumurile 
firești ale unei dezvoltări eco
nomice armonioase. Prelungi
rea luminii are și sens figurat, 
specific zilelor noastre; racor
darea la marile rețele electri
ce e una făcută la progresul 
neîntrerupt.

Constelațiile electrice, înflo
rind peisajul României într-un 
deceniu, vor lărgi orizontul, 
dîndu-i vastitate nouă și re
zonanță pentru ecoul faptelor 
noastre de muncă.

de credință a poetei care e, 
paradoxal, un refuz al femini
tății : „Aș vrea să tiu urită Cind 
trec străzile, / Aș vrea să nu 
mi se măsoare / Frumusețea 
după legănare ./ Pașii mi-i port 
Îndrăzneți, stăpinitori, / Nu 
pentru că etalez comori de fru
museți întimplătoare, I Eu port 
iluminare’. Și această profesi
une de credință dă înțelegere 
unei mari părți a poeziei cu
prinsă în volum. Evident, pra
gul feminității nu poate fi sărit 
și o parte din versuri sînt de 
dragoste dar și pe aceasta poe
ta o supune unei transfigurări, 
unei priviri în afară care pro
iectează spațiului sentimentele 
îndrăgostiților. în general, poe
ta se vrea un receptacol al 
vieții din jur, dovedind o sen
sibilitate deosebită la culoare : 
„Puteți să mă credeți, / Nu 
pierd nici un sunet și nici o 
culoare". Cu toate acestea, re
cepția e foartg limitată incit 
apelul de mai sus e superfluu. 
Un ecou înregistrează poezia 
ei la munca de ridicare a ora
șelor și Vera Lungu încearcă 
să ocolească prozaica descriere 
a schelelor și zidarilor voind să 
dea glas sentimentelor la care 
obligă pe constructori crește
rea zidurilor citadine: „Cum 
să nu iubim orașul acesta?"

De nivel mediu, volumul e 
de cîteva ori personal în ima
gini și atitudini și promisiunile 
lui se cer urmărite în viitor cu 
exigență. De aceea vom zice cu 
Miron Radu Paraschivescu 
„Bineînțeles poeta e Încă la în
ceputul marelui ei drum și al 
cumplitului angajament pe care 
îl presupune o astfel de poe
zie".

M. UNGHEANU



urtătorul de cuvînt al Departamentului de Stat a | 
declarat că una din principalele probleme asupra că
rora au avut loc la Washington consultări între 
Maxwell Taylor și conducătorii americani a fost 
„întorsătura îngrijorătoare pe care a luat-o criza gu
vernamentală și lipsa de stabilitate a ț. 
la Saigon". Faptele au evoluat însă mai 
încît ambasadorul american nu va mai avea prilejul 
să-l întâlnească, la reîntoarcerea sa I 

dl Quat în calitate de prim ministru.
în prezent, situația politică sudvietnameză revine oarecum la 

una din etapele parcurse. Rocada (în mare măsură formală) junta 
militară — guvern „civil" este înlocuită cu formula: guvern 
„civil" — juntă militară. Nouăsprezece generali și colonei sud-viet- 
namezi au preluat, practic, autoritatea supremă asuj 
puteri — executivă, legislativă, judiciară. Reinstaurarea militarilor 
la putere, după ce cu cîteva luni în urmă era proslăvită „soluția 
găsită" și anume crearea unei așa-zise „autorități civile", este de 
fapt rezultatul continuării luptei pentru putere între diferite gru
pări din Vietnamul de sud. In fond, putea oare Quat guverna mă
car o zi fără a avea sprijinul generalilor și coloneilor sud-vietna- 
mezi, avizi la rîndul lor după putere ?

Probabil că în curînd va fi lansată pe scena politică de la 
Saigon o nouă „stea", o nouă „personalitate forte". Candidatul 
care se bucură de cele mai mari șanse în această privință este 
Nguyen Cao Ky, comandantul aviației sud-vietnameze. De nu: 
multă vreme acesta și-a luat rolul de arbitru al certurilor politice. 
El este acela care cu un an în urmă își exprima fățiș nemulțumirea 
că „generalii și coloneii mai tineri" nu „au avantaje materiale" egale 
cu ofițerii mai vîrstnici. Timpul a trecut. Acum Nguyen Cao Ky 
are grad de feldmareșal de aviație — cel mai înalt grad sud-viet
namez— și presa americană a publicat mai multe articole și repor
taje despre „cariera" și „meritele" sale.

PreocupăriI
— ~ — o- >
guvernului de I 
ai rapid, astfel | 

la Saigon, pe I

I
nonei sua-viet- * 
asupra întregii I 
area militarilor I
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dacă arChiar 
urma să fie format 
din nou un așa-zis 
„guvern civil" este 
evident că autorita
tea politică va re
veni în mod net 
grupării de militari 
sud-vietnamezi.

Criza politică de 
la Saigon nu se în

scrie însă numai printre acele răsturnări obișnuite. Ea survine în 
condițiile unui nou flux al opoziției populare. Corespondenții stră
ini aflați în Vietnamul de sud scriu despre iminența unor no: 
manifestații la Saigon și despre ascuțirea relațiilor dintre budht 
și catolici.

Aceasta este însă doar o latură a situației existente în Vietnamul 
de sud. Pe plan mondial se urmărește cu neliniște accentuarea tot 
mai evidentă a politicii agresive americane în Vietnam. în această 
privință se amintește recenta hotărîre luată la Washington pentru 
participarea trupelor americane direct la lupte, abandonîndu-se 
astfel rolul lor de „consilieri", rol pretins pînă acum, cel puțin 
oficial.

Agențiile de presă anunță creșterea efectivelor americane în 
viitoarele săptămîni la 70 000. Aceste noi măsuri, care au fost luate 
sînt consecința directă a înfrîngerilor suferite de trupele sud-viet- 
nameze. Puternicele atacuri ide forțelor patriotice însoțite de 
haosul politic de la Saigon au demonstrat în mod concret eșecu' 
încercărilor de a fringe lupta dreaptă a poporului din Vietnamul 
de sud. în prezent în cercurile conducătoare americane se speră 
că „intervenția directă și masivă a unităților americane" ar modi
fica cursul evenimentelor. Speranțele acestea se vor dovedi curînd 
deșarte...

Noile acțiuni ale S.U.A. au provocat o mare neliniște în opinia 
publică din S.U.A. „Faptul că efectivele americane în Vietnamul 
de sud s-au dublat față de luna martie și că aceste efective cifra
ta în prezent la 54 000 de oameni vor ajunge la 70 000, presupune 
traducerea în viață a planului aprobat în februarie și pregătit 
dinainte" — scrie Nete York Times. Și ziarul continuă : „A sosit 
momentul ca președintele să informeze țara și să permită Congre
sului să discute ansamblul problemei înaintea unei noi escaladări 
în război". .4

Situația din Vietnam evoluează pe o linie critică tocmâi din 
cauza acestei politici. Numai încetarea agresiunii americane în 
Vietnam și crearea condițiilor ca poporul vietnamez să fie lăsat

De la civili
la militari...
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să-și rezolve singur problemele sale interne vor putea readuce I 
liniștea în această regiune.

IP. NICOARA

Declarație a M.A.E
al R. D. Vietnam

COLUMBIA. — Demonstrație 
studențească împotriva poli
ticii Statelor Unite in Repu
blica Dominicană, organizată 
în Piața Bolivar din

hot are
Din viata

tineretului Iu
CUVINTUL ȘEFULUI

• •

Demonstrația tinerilor DELESAȚIEI ROMÂNE

britanici

omentatorii de 
presă atrag aten
ția cu oarecare 
insistență că la 
problemele poli
tice și economi
ce, atît cele in
terne cit și ex
terne, 

de la Copenhaga 
serioase dificultăți.

Se știe că, drept

i:
cabinetul 
întîmpină

HANOI 14 (Agerpres). ■— La 
14 iunie Ministerul Afacerilor Ex
terne al R. D. Vietnam a dat 
publicității o declarație în care 
condamnă hotărîrea din 8 iunie 
a guvernului S.U.A. de a trimite 
trupe americane în Vietnamul de 
sud, pentru a participa direct la 
războiul agresiv.

Declarația subliniază că „po
porul sud-vietnamez este pe de
plin îndreptățit să folosească toa
te mijloacele necesare în lupta 
sa împotriva agresiunii imperia
liste americane, pentru apărarea 
independenței sale naționale și a 
păcii", să ceară R. D. Vietnam 
și țărilor prietene să trimită vo
luntari care să lupte alături de 
el, așa cum se arată în declarația 
din 9 iunie a F.N.E.

HANOI 14 (Agerpres). — în 
cursul zilei de 13 iunie nume
roase grupuri de reactoare de 
luptă americane au pătruns în 
spațiul aerian al R. D. Vietnam 
și au bombardat mai multe obiec
tive economice din provincia 
Thanh Hoa, numeroase localități 
din provinciile Quang Binh, Ha 
Tinh și Nghe An. După prime
le rapoarte 2 avioane au fost 
doborîte și numeroase alte avioa
ne au fost avariate.

D
e Gauile și Er
hard s-au despăr
țit strîngîndu-și 
mîinile cu o cor
dialitate obișnuită 
în asemenea 
prejurări dar pe 
aeroportul 
Bonn, sub cupola 

plumburie a cerului, vremea 
părea mohorîtă. Starea timpului 
este de competența buletinelor 
meteorologice. Uneori însă, 
climatul politic își poate găsi 
expresie în termeni pe care îi 
uzitează mai cu seamă cei ce 
întocmesc prognoza vremii. 
Metoda poate fi, totuși, și de
ficitară pentru că domeniul 
diplomatic este cu mult mai 
complex decît cel meteorolo
gic, în pofida celebrelor incer
titudini în întocmirea „timpu
lui probabil". După convorbi
rile de la Bonn, observatorii în
cearcă să stabilească bilanțul. 
Cei vest-germani par satisfă- 
cuți: întrevăd înseninarea,
lasă să se înțeleagă că urmea
ză timp frumos. De partea 
franceză nu se anunță nici în
ghețuri dar nici dezghețuri — 
există o rezervă plină de pru
dențe fără un corespondent 
realmente fidel în terminologia 
meteorologică.

Surprizele lipsesc. Privind a- 
vionul care se îndepărta, Er
hard a răsuflat ușurat. întîlni- 
rea cu președintele francez nu 
s-a încheiat într-o atmosferă 
furtunoasă. Nu s-a consumat 
nici una din tragediile de care 
se temea Bonnul, dar nici nu 
s-a produs o împăcare specta
culoasă care să modifice ima
ginea scenei politice vest-euro- 
pene. Partenerii la dialogul

îm-

din

Se știe că, drept urmare a 
alegerilor parlamentare din 
toamna anului trecut, coali
ția partidelor guvernamentale 
(social-democrații și radicalii), 
au pierdut un loc în Folke
ting și cu acesta și majorita
tea în organul legislativ al ță
rii. Cu toate acestea și acum 
guvernul, de astădată mino
ritar, este format de membrii 
acelorași partide.

Fragilitatea noii formații 
guvernamentale creează posi
bilitatea ca oricînd să poată 
izbucni o criză politică. Cu 
numai cîtva timp în urmă, gu
vernul a fost salvat de la o 
înfrîngere parlamentară de vo
tul a doi deputați liberali, 
care desolidarizîndu-se de 
partidul lor (aflat în opoziție) 
au optat pentru un proiect 
prezentat de social-democrați. 
Dar trebuie să se țină seama 
de faptul că cei doi dizidenți 
urmăresc nu sprijinirea politi
cii lui Krag ci înființarea unui 
nou partid și că deja grupul 
acestora a lansat critici la a- 
dresa politicii externe daneze 
cerînd guvernului să condam
ne politica Statelor Unite în 
Asia de sud-est și Marea Ca- 
raibelor și să sondeze posibi
litățile de ieșire a țării din 
N.A.T.O.

Dificultățile se agravează 
prin aceea că și în sinul gu
vernului s-au manifestat di
vergențe. O mișcare a nemul- 
țumiților s-a făcut simțită și 
în partidul social-democrat. 
Un deputat din partea acestui 
partid, Holger Ericsen, s-a a- 
dresat primului ministru Krag 
cerindu-i să renunțe la putere 
pînă în momentul cînd social- 
democrații vor întoarce balan
ța în favoarea lor. Se pare că 
guvernul Krag nu este dispus 
să demisioneze pentru a se 
trece la organizarea unor noi 
alegeri.

Domeniul care constituie în 
acest moment preocuparea 
principală a oabinetului Krag 
îl constituie cel economic. E- 
conomia daneză, cu intensiva 
producție agricolă, trece prin 
greutăți. Acestea sînt provo
cate de micșorarea volumului 
exporturilor de produse agri
cole (care ocupă cea mai 
mare pondere în comerțul ex
terior), în special în țările Pie
ței comune. Dacă An' aiittl I9S8 
se putea vorbi’tie urf'efcffifibfu 
comercial cu aqeștg UjL îș 
anul 1964, numai cu Republi
ca Federală Germană, defici
tul danez s-a ridicat la 800 
milioane mărci. în cei opt ani 
de la înființarea Pieței comu
ne, acest deficit s-a cifrat la 2 
miliarde mărci. Creșterea con
tinuă a deficitului pe care-1 
înregistrează Danemarca în 
comerțul său cu R. F. Germa
nă a constituit de fapt moti
vul principal al întrevederilor 
de la Bonn ale premierului 
danez. în cadrul convorbiri
lor, Krag a privit cu „speran
ță" investigațiile Bonnului pe 
lingă Comisia Pieței comune 
în ce privește comerțul Dane
marcei cu „cei șase".

Activitatea intensă pe care 
o desfășoară guvernul Krag în 
această direcție își are, bine
înțeles, mobilurile ei. Ziarul 
„FRANKFURTER RUND- 
SCHAU" într-un comentariu 
intitulat „Guvernul danez în
registrează o scădere cronică 
a popularității sale", arată că 
„soarta guvernului atîrnă nu
mai de un fir de păr deoare
ce cele mai noi sondaje în 
rîndul opiniei publice privind 
poziția populației față de par
tidele politice arată clar că a 
scăzut simțitor numărul sus
ținătorilor politicii Partidului 
social-democrat". „Dacă ar fi 
organizate azi alegeri — sub
liniază ziarul citat — par
tidul ar trebui să conteze pe 
o grea înfrîngere".

Căutările premierului Krag 
sînt urmărite cu interes, de 
reușita lor depinzînd în ultima 
instanță existența cabinetului

Evoluția crizei
opună cu hotărîre încălcării aces
tor principii, oriunde s-ar pro
duce aceasta. Delegația română 
nutrește convingerea fermă că in
teresele păcii și securității inter
naționale reclamă încetarea neîn- 
tîrziată a acțiunilor agresive îm
potriva poporului vietnamez și a 
intervenției din Republica Domi
nicană și în alte părți ale lumii.

Referindu-se la raportul pre
zentat de secretarul general al 
O.I.M., șeful delegației române a 
insistat asupra importanței for
mării de cadre naționale în ve
derea valorificării resurselor ma
teriale și a dezvoltării economice, 
înfățișînd unele aspecte din ex
periența R. P. Române, în acest 
domeniu. In legătură cu situația 
resurselor umane din țările în 
curs de dezvoltare, vorbitorul a 
insistat asupra necesității extin
derii programelor de cooperare 
tehnică. îndeosebi in acest dome
niu. OJ.M. va trebui să se preo
cupe șj de alte probleme sociale 
ale dezvoltării, ca abolirea dis
criminării în materie de muncă, 
lichidarea șomajului, studierea 
consecințelor progresului tehnic.

Șeful delegației române s-a o- 
prit apoi asupra structurii actuale 
a O.I.M. Nu se poate vorbi de 
existența unei adevărate univer
salități. a precizat el, atîta timp 
cît în organizație continuă să nu 
fie reprezentate sute de milioa
ne de oameni și sindicatele lor. 
Am în vedere R. P. Chineză, 
R. D. Vietnam, R.P.D. Coreeană 
și R. D. Germană, menținute în 
mod artificial în afara organiza
ției.

în continuare au luat cuvîntul 
delegații Somaliei, Venezuelei, 
Insulei Mauriciu și alții. Delegații 
R. P. Ungare și R.S.S. Ucrainene 
au cerut reprezentarea tuturor 
țărilor în organizație, respectarea 
principiului universalității O.I.M. 
Delegatul Guineei a protestat, de 
asemenea, împotriva discriminări
lor care se fac simțite în orga
nismele O.I.M., cerînd aplicarea 
principiului universalității.

GENEVA 14. — Coresponden
tul Agerpres, Horia Liman, trans
mite :

La Geneva continuă lucrările 
Conferinței Internaționale a 
Muncii. Primul vorbitor al ședin
ței de luni a fost șeful delegației 
R. P. Române. Vasile Dumitrescu. 
\ a/b-.torul a sublimat ca O.I.M. 
are datoria de a-și aduce contri
buția la consolidarea păcii prin 
promovarea cooperării multilate
rale — bazată pe respectarea su
veranității fiecărui stat, pe drep
tul inviolabil al popoarelor de a
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Aproximativ 1 000 de studenți și 

profesori de la două facultăți ale 
Universității din Londra s-au în
trunit pentru a analiza probleme 
în legătură cu Vietnamul și cu 
politica S.U.A. și Angliei în a- 
ceasta regiune a lumii.

Deschizind dezbaterile, președin
tele Consiliului britanic pentru a- 
pararea păcii în Vietnam, lordul 
Brockway, a declarat că este nece
sară încetarea agresiunii america
ne, lichidarea bazelor militare și 
evacuarea tuturor trupelor străine 
de pe teritoriul Vietnamului de 
sud. El a arătat că Frontul națio
nal de eliberare este singurul re
prezentant al intereselor poporului 
sud-vietnamez și este sprijinit de 
acesta.

Aceste 
problema 
scriitorul
unele discuții similare în universi
tățile din S.U.A., constituie o ma
nifestare a protestului împotriva 
politicii agresive a imperialismului 
american în Vietnam, care acțio
nează împotriva mișcării progre
siste și de eliberare din diferite
părți ale globului. Nu există nici 
un fel de justificare pentru spriji-

genția France Presse anun
ță că înainte de a părăsi 
Bruxelles-ul, plecînd în

tr-o vizită oficială în Norvegia, 
regele Baudouin a avut o între
vedere cu Auguste de Schriyver, 
„informatorul" însărcinat să gă
sească o soluție crizei guverna
mentale, care a intrat luni în 
cea de-a 23-a zi. încercările de 
pînă acum ale lui Schriyver de 
a concilia pozițiile divergente 
ale principalelor trei partide po
litice belgiene — social-creștin, 
socialist și liberal — nu au dat 
nici un rezultat, ultimul refuzînd 
să participe la o eventuală coa
liție cu celelalte două partide, 
ca urmare a divergențelor pe 
marginea proiectelor de revizuire 
a constituției și de soluționare a 
problemei lingvistice din Belgia. 
Amintim că criza guvernamenta
lă din Belgia a fost provocată 
de rezultatul recentelor alegeri 
parlamentare, cînd coaliția so- 
cial-creștină și socialistă a înre
gistrat mari pierderi de voturi 
în favoarea liberalilor. în noua 
compoziție a parlamentului, fos
tei coaliții îi lipsește un vot pen
tru a dispune de majoritatea de 
două treimi necesară adoptării 
proiectelor de revizuire a consti
tuției, proiecte înscrise în pro
gramul electoral al celor două 
partide.

Se apreciază că după întoar
cerea regelui din Norvegia s-ar 
putea să fie numită o personali
tate care să formeze guvernul.

----•----
ANGLIA. — Pe două turnuri ale clădirii King's College din 
Cambridge, studenții au pus o lozincă care exprimă una din 

doleanțele lor: „Pace in Vietnam".

Bogota.
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franco-vestgerman au dorit să 
evite o ruptură și de aceea au 
impus întrevederilor o atmos
feră pe care France Presse o 
definea ca fiind „de curtoazie 
circumspectă pe care unii o 
califică realistă, iar alții fără 
iluzii". Indiferent de eticheta a- 
plicată, rămîne realitatea deo
sebirilor de păreri dintre cele 
două guverne, deosebiri ex
primate destul de clar de am
bele părți și care în ceasurile 
(destul de puține la număr) a-

vorbirilor de la Bonn a 
înfățișată ziariștilor în două 
versiuni. „Diferența dintre 
cele două moduri de a prezenta 
lucrurile este evidentă" — scria 
tot Le Figaro. Purtătorul de 
cuvînt vest-german a încercat 
să îmbogățească bilanțul. El a 
anunțat realizarea unui acord 
asupra unei conferințe la nivel 
înalt a celor șase șefi de stat 
și de guvern din țările Pieții 
comune „înainte de sfîrșitul 
anului". în schimb, colegul

vința căutării soluțiilor pentru 
finanțarea viitoarei Piețe co
mune agricole (bazate, se spu
nea, pe „o repartizare echitabi
lă a sarcinilor"). Exponentul 
Bonnului consideră că 30 iunie 
(data la care expiră termenul 
acordului cu privire la regle
mentarea finanțării în comun a 
agriculturii) nu ar mai repre
zenta o inevitabilă scadență, 
decisivă pentru soarta „Pieții 
comune verzi". Purtătorul de 
cuvînt francez a dat dovadă

Două versiuni
fectate convorbirilor n-au pu
tut fi eliminate. După agenția 
D.P.A. Erhard a caracterizat 
astfel întrevederea cu de 
Gaulle: „Convorbirile au scos 
la iveală multe divergențe". 
Firește, au existat și puncte de 
acord, s-au făcut, se pare, u- 
nele concesii. Dar acestea vi
zează laturi secundare, ne
esențiale, nu se referă la fon
dul problemelor. Faptul nu este 
surprinzător dacă ținem seamă 
că înainte de a pleca la Bonn, 
de Gaulle a rostit o cuvîntare 
socotită de Combat drept „cel 
mai violent proces care a fost 
făcut ideii supranaționalității 
de către șeful statului". Paralel, 
Erhard se exprima în termeni 
care, după Le Figaro, reflectau 
o „perfectă ortodoxie atlanti
că".

Enumerarea rezultatelor con-

francez „a confirmat că nu s-a 
adoptat nicio hotărîre în legă
tură cu o viitoare conferință 
la nivel înalt a celor șase". El 
a adăugat: „Această eventua
litate nu este cîtuși de puțin 
exclusă. Se va mai discuta 
despre ea în săptămînile urmă
toare". Deosebirile de interpre
tare sînt de natură să suscite 
îndoieli în privința șanselor 
proiectatei conferințe, pe care 
Bonnul o concepe drept punc
tul de pornire al „Uniunii po
litice" a Europei occidentale. 
Surse diplomatice franceze ar 
fi dezvăluit duminică că în 
realitate nu s-a ajuns la un a- 
cord în privința conferinței la 
nivel înalt a „celor șase". Deci, 
jocul continuă...

Din partea vest-germană s-a 
făcut cunoscută realizarea „u- 
nui acord de principiu" în pri-

din nou de reținere : în viziu
nea lui „în ce privește Piața 
comună pozițiile s-au apropiat 
asupra unui număr însemnat 
de probleme". France Presse 
opiniază că pentru francezi, 
data de 30 iunie continuă să 
rămînă în vigoare, fapt care 
obligă la găsirea unei soluții, 
chiar și provizorii, pentru fi
nanțarea Pieții comune agrico
le. Dacă în această problemă 
se va ajunge la un acord,
tunci se pare că francezii nu 
se vor opune la o viitoare în
trunire la nivel înalt a celor 
șase care să discute probleme
le cooperării politice". Este 
vorba de o condiționare pe 
care Bonnul omite să o men
ționeze dar pe care de Gaulle 
a reliefat-o, într-un limbaj voa
lat, chiar la dineul de vineri 
de la Bonn și care și-a găsit o

a-

confirmare în „indiscrețiile" 
franceze de după întoarcerea 
la Paris a președintelui. întru
nirea Consiliului ministerial al 
Pieței comune va clarifica îh- 
tr-o oarecare măsură proporți
ile exacte ale „acordului de 
principiu" anunțat la Bonn. 
Observatorii avertizează că „se 
pot aștepta tratative aprige".

„Apropierea pozițiilor" pe 
care oficialitățile vestgermane 
vor să o speculeze în scopuri 
electorale „se referă la unele 
domenii secundare" în vreme 
ce „marile probleme nu progre
sează de loc" (Combat). Impor
tanța atribuită unor laturi ne
esențiale reliefează absența 
unei concordanțe de vederi în 
aspectele esențiale ale proble
melor aduse în discuție. Impre
sia generală este că cei doi 
oameni de stat au ocolit, pe 
măsura posibilului, zonele ex
plozive ale problemelor diver
gente, pentru a se conserva a- 
parența unei 
pășit demult 
nii idilizate.

Le Monde 
dintre Bonn 
mecanism bine uns care 
se învîrtește mai mult sau mai 
puțin în gol". Pentru agenția 
vest-germană D.P.A. tabloul 
are caracteristici oarecum simi
lare : „Axa Bonn—Paris nu 
mai este o axă a prieteniei în
tre cele două guverne și con
ducătorii lor, ci o axă de 
coexistență pașnică dintre doi 
aliați care doresc să rămînă a- 
liați și să colaboreze între ei, 
dar care au devenit doi poli 
divergenți ai politicii europe
ne".

Parizienilor li 
oferă 
sau 
să se prezinte ast
fel, născut din reu
nirea cotidienelor 
„Paris Presse l’Intran- 
sigeant" și „France- 
Sotr". In fapt „Fran- 
ce-Soir“ a înghițit 
„Paris Presse11 care-și 
pierduse atît cititorii 
cît și reclama. Dar 
era necesar totuși să 
se păstreze cel puțin 
în titlul noii publica
ții denumită „Paris 
Presse-France Soir“ 
— ca și în interiorul 
ziarului ceva care să 
reamintească gazeta 
decedată. Aceasta 
pentru ca cititorii ră
mași fideli „Paris 
Presse“-ului să nu-și 
caute un alt ziar de 
seară, care ar putea fi 
de exemplu „Le Mon
de".

Nașterea n-a fost 
însă prea ușoară. Pă
rinții, ca să le spu
nem așa, s-au pus re
pede de acord, dat 
fiind că era vorba de 
același trust de pre
să care se numește 
„Hachette11, proprie
tar atît al „Paris-Pres- 
se-ului cît și al „Fran- 
ce-Soir“-ului. Mai 
greu a fost însă cu 
cei care redactează 
aceste ziare. Redacto
rii și colaboratorii 
de la „Paris Pres
se11 s-au constituit în
tr-o asociație cerînd 
salvarea ziarului, iar 
confrații lor de la 
„France - Soir“, i-au 
sprijinit. Această ac
țiune a fost pe larg 
comentată în cercurile 
ziaristice și politice

din Franța. Mai ales furi. Față de schim- 
că venea după o mar bqrile de control fi- 
nifestare identică a nanciar și de direcție, 
redactorilor marelui 'ei doresc să fie aso- 
cotidian parizian „Le. ciati la luarea hotărî- 
Figaro11 care s-au rilor sau, 
opus proprietarului a- 
cestui ziar, Jean Prou- 
vost, cînd acesta a de
semnat un director a- 
les de el la moartea 
lui Pierre Brisson, 
conducătorul lui „Le 
Figaro". Pînă la ur
mă redactorii și-au

alianțe care a de- 
zilele unei armo-

vedea tratatul 
și Paris „ca un 

însă
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cotidianului 
„L’Equipe11, 

organizat și o

se
un nou ziar, 

care încearcă

Hadwtte"

R. P. UNGARĂ. Noua clădire a Institutului de cercetări miniere din Budapesta

cel puțin, 
consultați11.

Rămîne numai de 
văzut dacă și cele 20 
de grupuri financiare 
care controlează presa 
franceză, dintre care 
cinci au o putere deo
sebită, vor fi de acord 
cu aceste revendicări.

rindurile

impus punctul de ve
dere.

O ciocnire cu pro
prietarii ziarelor au a- 
vut-o și redactorii de 
la cotidianul de pro
vincie „Ouest-Fran- 
ce“, jurnalul regional 
cu cel mai mare tiraj 
din Franța, cît și re
dactorii 
sportiv 
care au 
grevă.

O apreciere intere
santă asupra acestor 
acțiuni o găsim în 
săptămînalul „L’Ex- 
press11 care scrie : 
„Față de criza finan
ciară care amenință 
aproape toate ziarele... 
ziariștii caută să se 
asigure că nu vor fi 
tratați ca simple măr-

Presse 
trustul „Hachette" a 
cîștigat partida. Me
rită amintit că acest 
trust controlează tira
jul a 30 de publi
cații avînd un total 
de 10 milioane de e- 
xemplare definind și 
monopolul distribuției 
furnalelor.

Așa că noua formu
lă de ziar prezentată 
parizienilor reprezin
tă formula de com
promis intervenită în
tre interesele diferiți- 
lor acționari ai puter
nicului trust „Hachet
te11 care își strînge 
rindurile pentru a pu
tea rezista concuren-
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