
Încă puțin și o nouă tarla 
va ii recoltată la Institutul 
de cercetări pentru cultura 
cerealelor și plantelor teh
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SECERIȘUL,
INM AGAZINAREA

RECOLTEI
De șase ori in cele șase luni cit au trecut din acest an, tinerii 
Ion Boriceanu, operator chimist, și Gheorghe Ilie, fochist 
la cazonele recuperatoare, și-au înscris numele printre cele 
ale evidențiat Hor în întrecerea socialistă. De iapt,. în secția 
din care fac parte, secția acid azotic, a Combinatului de îngră
șăminte cu azot Piatra Neamț, există o tradiție: întregul co
lectiv de aici este fruntaș pe anul 1964 și vrea să-și men

țină titlul

■
 e cîteva zile lanurile de grîu și orz 

ale gospodăriei de stat Giarmata s-au 
copt. Zi de zi, specialiștii din uni
tate au urmărit stadiul de maturi
zare a plantelor. Și la momentul 
optim munca de recoltare a în

ceput. Pe 1 388 de hectare ocupate 
cu grîu și 400 hectare ocupate cu orz, 
cele 30 de combine ale gospodăriei lucrează fără 
întrerupere. După patru zile orzul de pe în
treaga suprafață și primele tone de grîu se află 

in magazie.
Desfășurarea lucrărilor conform graficului este 

rezultatul direct al bunei organizări a muncii în 
toate compartimentele acestei importante cam
panii agricole. Fiecare mecanizator, fiecare rutie- 
rist, șofer, mînuitor de saci etc. știe ce are de 
făcut; combinele lucrează grupat, ceea ce le în
lesnește supravegherea lucrărilor și întrajutora
rea în muncă. S-a experimentat cu succes siste
mul de întoarcere în formă de „ciupercă“ la ca
petele solelor, care-1 înlocuiește pe cel cunoscut 
sub numele de „buclă“ ; se economisește astfel 
timp și se evită revenirea la petecele cu spice ne
recoltate.

— Hotărîtor pentru strîngerea intr-un timp cit 
mai scurt a griului — ne-a spus inginerul meca
nic Nicu Ion, pe care l-am găsit lîngă un grup 
de combine — este funcționarea permanentă a 
tractoarelor. Examenele primelor zile a fost tre
cut cu succes ; prin efectuarea cu strictețe a în
treținerilor zilnice nu s-a înregistrat nici o în
trerupere a lucrului. Cu toate acestea, măsurile 
de prevenire și de înlăturare a defecțiunilor acci
dentale nu lipsesc. Au fost amenajate două re-

morci-atelier în care s-au instalat scule, banc de 
lucru, aparat de sudură.

Cu astfel de condiții asigurate, recolta de grîu 
va fi strînsă la timp și fără pierderi.

TUDOR CERATEANU

■
 e la o zi la alta ritmul de recoltare 

a griului în regiunea București este 
tot mai intens. în toate raioanele, 
întregul parc de combine a intrat 
în lan. Mecanizatorii, țăranii coo- 

1 peratori acordă acum toată aten
ția folosirii acestor mașini la în

treaga capacitate pentru ca griul să fie recoltat 
la timp și fără pierderi. O dată cu aceasta, boa
bele trebuie înmagazinate cu cea mai mare grijă. 
Sînt asigurate în regiunea București condiții co
respunzătoare de depozitare ? Să vedem cum se 

prezintă situația mai întîi la unitățile producă
toare, la cooperativele agricole.

Tovarășul Eftimie Vasilescu, inginer din cadrul 
serviciului de cereale și plante tehnice de la 
Consiliul agricol regional ne spunea că la coope
rativele de producție s-au asigurat condiții pen
tru buna depozitare a cerealelor. Magaziile au 
fost reparate, dezinfectate, compartimentate. Pa
ralel cu punerea la punct a spațiilor existente, 
prin amenajarea altor construcții momentan ne
ocupate, au fost create noi spații de depozitare.

V, BABAC

(Continuare in pag. a Il-a)

Vizita in țara noastră a primului 
ministru al Republicii Somalia, 

Abdirazak Haji Hussein
La invitația președintelui 

Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Romîne, Ion 
Gheorghe Maurer, sosește as
tăzi la București primul mi
nistru al Republicii Somalia,

★
Abdirazak Haji Hussein s-a 

născut în 1924 la Galkayo, re
giunea Mudugh. Studiile le-a 
urmat în localitatea natală și 
apoi la Mogadishu.

în anul 1944 devine mem
bru al Ligii Tinerilor Soma
lezi (L.T.S.). în 1950 este a- 
restat și închis sub acuzația 
de a fi făcut propagandă. Eli
berat din închisoare, după 
șase luni, se întoarce la Gal
kayo, unde este ales consilier 
municipal.

în 1955 a participat la șe
dințele Consiliului de Tutelă

Abdirazak Haji Hussein, pen
tru o vizită oficială în Repu
blica Populară Română.

Primul ministru este înso
țit de Ahmed Yusuf Dualeh, 
ministrul afacerilor externe,

*

și ale Adunării Generale 
O.N.U., în calitate de repre
zentant al Ligii Tinerilor So
malezi.

La întoarcerea în țară, Ab
dirazak Haji Hussein este ales 
președinte al Ligii Tinerilor 
Somalezi, funcție ce o deține 
timp de un an, după care de
misionează pentru a deveni 
vicepreședinte al Institutului 
Somalez de Credit. Paralel a 
ocupat și funcția de pre
ședinte al Universității din 
Mogadiscio.

în 1957, Abdirazak este

Ahmed Shire Egal Lawaha, 
șeful de cabinet al primului 
ministru, Hassan Nur. Elmi, 
ambasadorul Republicii So
malia în Tanzania, și alte 
persoane oficiale.

■ ★

membru al unei misiuni ofi
ciale somaleze la O.N.U. Doi 
ani mai tîrziu este ales depu
tat în Parlament.

în iulie 1960, la proclama
rea independenței țării, de
vine ministru de interne. In 
urma unei remanieri de gu
vern, din noiembrie 1962, Ab
dirazak Haji Hussein este nu
mit ministru al lucrărilor pu
blice și telecomunicațiilor.

în martie 1964 a fost rea
les membru al Parlamentului, 
în luna iunie a aceluiași an a 
fost numit prim-ministru al 
Republicii Somalia.

ÎN CINSTEA CONGRESULUI PARTIDULUI

RAPORT
Prima jumătate a anului s-a încheiat. Colectivele de mun

că din toate întreprinderile țării fac în aceste zile bilanțul 
activității desfășurată timp de șase luni, a entuziasmului cu 
care oamenii muncii se pregătesc să întâmpine cel de-al 
IV-lea Congres al partidului.

Ieri, au sosit la redacție numeroase vești în care — pe 
lîngă rezultatele înregistrate in primul semestru — sînt con
semnate noi succese cu care -colectivele de muncă din toa
te regiunile întîmpină Congresul partidului.

• CLUJ
în regiunea Cluj, angaja

mentul. întreprinderilor și 
unităților economice de a 
realiza peste plan, pînă la 
1 iulie, 53 milioane lei la pro
ducția globală și tot atît la 
producția marfă a fost depă
șit cu 12 milioane lei la pro
ducția globală și, respectiv,

9 milioane lei. Printre între
prinderile care și-an îndepli
nit mai devreme angajamen
tele se numără : Trustul mi
nier, Atelierele „16 Februa
rie“, Uzina „Unirea“ din Cluj, 
„Electroceramica“, Fabrica de 
ciment din Turda. Direcția 
regională a economiei fores
tiere etc.

’,Planul semestrial — ne 
spunea ing. Cornel Broșteanu, 
directorul D.R.E.F. Cluj
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1955): erou al reporta
jului „Fiii uzinei“. 25 de 
ani, strungar, în ultimul 
an Ia politehnică, secția 
„Construcții de mașini- 
unelte“, își face ultimul 
an de practică în Uzina 
„Timpuri noi“ de unde, 
de altfel, a plecat Ia fa
cultate.

Iunie 1965 : inginer la 
Uzina „Timpuri noi“.

— Tovarășe inginer Dumi
trescu, ca fost strungar din 
acea celebră generație de 
strungari ai anilor ’50 de la 
„Timpuri noi“ — poate că ați 
vrea să ne dați unele detalii 
despre ceea ce a însemnat stu
diul în viața dv...

— în 1944 eram strungar, și 
eu și uzina începusem o viață 
nouă. De la o fabrică pentru 
reparația locomotivelor și 
tractoarelor, uzina s-a trans
format într-o fabrică de con
strucție a motoarelor și com- 
presoarelor.

Sigur, problemele pe care le 
‘.ridica procesul de producție 
după naționalizare impuneau 
o nouă cun.oaștere a meseriei. 
A oricărei meserii, printre 
care și meseria de strungar. 
Se practicau metode noi de 
muncă care 
dament mai

asigurau un ran- 
bun ; într-adevăr

relatări de la a-*) Primele 
ceasta întllnire au lost pu
blicate tn numărul 5016.

—sw»« im

la „Timpuri noi“ eram cîțiva 
tineri foarte dibaci, hotărîți 
să dezlegăm pînă la capăt tai
nele meseriei noastre. Am 
reușit pînă la anumite limite, 
datorită unui curs de specia
lizare organizat în uzină, to
tuși rămîneau anumite se
crete care nu puteau fi des
coperite. Trebuia, mai mult 
decît talent, și voință. Trebuia 
studiat cu cartea în mină. în 
1951, conducerea uzinei mi-a 
făcut cinstea de a mă trimite 
la politehnică, unde am ur
mat secția de mașini-unelte 
pînă în 1956.

Redacția: Cum v-a mers in 
facultate ?

Dumitrescu : Mi-a fost greu 
în facultate, desigur, nu a- 
veam liceul, doar gimnaziul 
industrial. Am făcut o pregă
tire de 3 luni și după ce am 
dat examen am văzut că am 
reușit. Mi-a fost mai greu în 
primii trei ani. Cînd am tre
cut la „specialitate“, a mers 
mai ușor. Eram obligat să stau 
în bibliotecă pînă noaptea 
tîrziu, să fac multe exerciții 
pentru a putea înțelege cursu
rile. Dar erau și greutăți per
sonale, nu numai profesionale. 
Eram căsătorit, aveam 2 copii 
în timpul facultății, iar cînd 
am terminat facultatea a mai 
venit un copil. Acasă nu pu
team să învăț, era gălăgie, și 
trebuia să stau în bibliotecă 
sau la alți colegi. Aveam însă 
un coleg cu care învățam și 
cu care rămineam tîrziu la bi
bliotecă. Munceam cam 14—16 
ore în fiecare zi; în vacanță 
mergeam să lucrez la fabrică 
pentru că îmi era dor de fa-

dorința să mai 
cunoșteam

Șl
acum 

în plus, puteam 
colegii de muncă.

si

m mmA

1-am realizat mai devreme cu 
10 zile la producția globală și 
cu 5 zile la producția marfă. 
Peste prevederile planului se
mestrial au fost obținute 
13 000 mc. bușteni, 1 500 mc. 
cherestea și alte produse lem
noase în valoare de 5 milioa 
ne lei. Productivitatea muncii 
a crescut în 6 luni cu 1,5 la 
sută mai mult față de plan, 
în același timp obținînd cu 
20 000 lei mai multe economii 
suplimentare la prețul de 
cost, decît se prevăzuse în 
angajamente“.

— Cu ce alte realizări în
tâmpinați Congresul partidu
lui ?

— Colectivul nostru de 
muncă și-a propus să reali
zeze pînă la 1 iulie la produc
ția globală 4 150 000 lei, iar la

surșelor interne (deșeuri de 
fabricație, bușteni sub STASS 
etc).

Vreau să subliniez că fie
care zi, fiecare ceas care ne 
mai rămîne pînă la Congres 
este folosit din plin pentru a 
adăuga noi realizări celor ob
ținute pînă acum.

• (RISANAA

numeroase măsuri 
și organizatorice apli- 
unitățile noastre. Ast- 
fost reutilate unele

fost produse peste 
semestrial

producția marfă 4 400 000 lei- 
Angajamentul nu numai că 
este realizat, dar la valoarea 
producției globale am obținut 
în plus peste 1 500 000 lei.

— Ce factori au stat la baza 
acestor succese ?

. — Amintesc în primul rînd 
faptul că întrecerea socialistă 
s-a1 desfășurat cu intensitate 
și entuziasm crescînd. Docu
mentele de partid apărute în 
ultimul timp, apropierea Con
gresului — iată principalii 
factori mobilizatori la care se 
adaugă 
tehnice 
cate în 
fel, au
fabrici de cherestea, cu utila
je de mare productivitate. A- 
cestui lucru i-am adăugat e- 
fortul pentru folosirea depli
nă a tuturor utilajelor. S-a 
scurtat simțitor termenul de 
punere în funcțiune a unor 
utilaje sau de dezvoltare a 
unor fabrici de cherestea în 
trimestrul II cum a fost ca
zul la Poeni și Bistrița Bîr- 
găului.

în majoritatea exploatări
lor s-au îmbunătățit, indicii 
de utilizare a masei lemnoase 
prin extinderea la tot mai 
multe brigăzi a lucrului cu 
plata în acord global, precum 
și prin folosirea deplină a re-

Pînă la 30 iunie în între
prinderile din regiunea Cri- 
șana au 
sarcinile planului
aproape 27 000 perechi încăl
țăminte și 6 000 mp țesături, 
mobilă în valoare de 1 300 000 
lei, peste 80 000 kg ulei co
mestibil etc. Productivitatea 
muncii in industria regiunii a 
crescut cu 2,1 la sută față de 
sarcina planificată.

brică. Era 
progresez, 
cîte ceva 
să-mi ajut

în 1956 am venit înapoi în 
fabrică, de data aceasta ca in
giner. Mai sînt mulți alți 
colegi care au fost cu mine la 
facultate și care astăzi sînt 
ingineri la noi în uzină. Față 
de 4—5 ingineri, cîți erau în 
’44 avem azi în uzină 76, fără 
să mai vorbesc de tehnicieni.

— Cum vi s-a părut munca 
în uzină' după facultate ?

— Munca de. la uzină nu 
m-a copleșit. Este adevă
rat că sînt multe materiale 
de studiat, și nu am reușit în
totdeauna să Ie studiez pe 
toate. Apar atîtea reviste , teh
nice la care sînt abonat și pe 
care trebuie să le studiez ! 
Dar nu ar fi drept să ne plîn- 
gem pe tema lipsei de timp. 
Nu e o atitudine bărbătească, 
cred eu. Am reușit să facem 
studii pentru noi tipuri de 
motoare de la 6-200 C.P. și con
sider că începînd cu anul ur
mător, vom reuși să trecem 
la înlocuirea unor motoare 
vechi cu alte motoare noi, în 
pas cu cerințele zilei. Dar ne
cazul este că uzina a devenit 
prea mică, nu se poate extinde 
în exterior (din cauza spațiu
lui) așa cum s-a dezvoltat în 
interior, la nivelul tehnicii ac
tuale.

Pe de altă parte, deși există 
o preocupare continuă pentru 
îmbunătățirea calității produ
selor, noi am asimilat o serie

ION BĂIESU 
RADU COSASU

(Continuare tn pag. a li-aț
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Cuvîntul minerilor

a delegației parlamentare franceze

DAN PODEANU s-a

SĂRBĂTORI ALE TINEREȚII
cial amenajate pentru a-1 as
culta pe tovarășul Viorel Me- 
tea, prim secretar al Comi
tetului orășenesc de partid- 
Brașov, care le-a vorbit despre

Schimbul II de la Exploa
tarea minieră Sălajul Sărmă- 
șag intrase de cîteva ore în 
subteran cînd șeful exploată
rii miniere a transmis șefilor 
de sectoare și, prin aceștia, 
minerilor îndeplinirea planu-

Ing. CONSTANTIN DUMITRESCU

Președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Române, Ion 
Gheorghe Maurer, împreună 
cu Alexandru Bîrlădeanu, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, a primit luni de
legația parlamentară franceză 
condusă de Maurice Schu- 
mann, președintele Comisiei 
de afaceri externe a Adunării 
Naționale Franceze, care face 
o vizită în țara noastră.

La întrevedere, care

desfășurat într-o atmosferă 
cordială, au participat Corne- 
liu Mănescu, ministrul aface
rilor externe. Teodor Mari
nescu, președintele Comisiei 
de politică externă a M.A.N., 
deputați — membri ai acestei 
comisii și ai Grupului parla
mentar pentru relațiile de 
prietenie România-Franța.

A fost de față’Jean Louis 
Pons, ambasadorul Franței în 
R. P. Română.

(Agerpres)

care le-au vorbit despre perspec
tivele pe care le deschid ge
nerației tinere proiectele de 
Directive, acțiuni de muncă 
patriotică (prilej cu care peste 
300 de tineri sibieni au primit in-

litate, au vizitat combinatul si
derurgic, întîlnirea încheindu-se 
cu întreceri sportive și cu un 
festival artistic prezentat în co
mun de tinerii hunedoreni și si- 
bieni pe stadionul „Metalul“.

! 
I
I
I
I

propierea celui 
de-al IV-lea Con
gres al partidului 
prilejuiește în în
treaga țară organi
zarea unor activități 
culturale în cadrul

cărora tinerii se întîlnesc cu ac
tiviști de partid și de stat, cu 
oameni de știință și cultură care 
le vorbesc despre minunatele 
condiții de muncă și învățătură 
create de partid tineretului, 
despre răspunderile pe care Ie 
au tinerii în muncă și viață.

La. Sibiu, comitetul orășenesc 
U.T.M. a avut inițiativa organi
zării unei săptămîni a culturii, a 
activităților de muncă patriotică 
și sportului, dedicate celui de-al 
IV-lea Congres. în program : în- 
tîlniri ale tinerilor cu secretari ai 
comitetului orășenesc de partid

La Brașov, Sibiu, Oradea manifestări culturale 
ale tineretului în cinstea Congresului

signa de brigadier al muncii pa
triotice), un festival de poezie — 
„Patria și partidul”, activități 
sportive etc. Duminică 27 iunie, 
peste 300 de tineri sibieni, frun
tași în producție și artiști amatori 
au făcut o călătorie la Hunedoa
ra ca invitați ai tinerilor din loca-

Sîmbătă 3 și duminică 4 iu
lie, la Brașov, a avut loc o am
plă acțiune cultural-educativă. 
Sîmbătă seara, în parcul de la 
Noua, lîngă marginea răcoroasă 
a pădurii de brad, aproape 
7 000 de tineri brașoveni s-au 
adunat în jurul estradei spe-

chipul de mîine al patriei așa 
cum se conturează în proiectele 
de Directive ale celui de-al 
IV-lea Congres, ca și despre răs
punderile care revin tineretului 
pentru îndeplinirea cu succes a 
chemărilor partidului. Festivalul 
muzical-poetic — cu care a con-

tinuat întîlnirea tinerilor brașo
veni, a cuprins cîntece și Ver
suri închinate patriei și partidu
lui. Fonnații artistice ale Uzinelor 
„Steagul roșu" „Tractorul“, 
„Partizanul roșu", ale artiștilor 
Teatrului Muzical și altele au a- 
sigiirat reușita programului, Ver
surile și cìntecele exprimau 
sentimentul miilor de tineri: 
„înflorești pămînt al bucuriei / 
înflorești pămînt întinerit / 
Țara-ntreagă-ți mulțumește ție /, 
Scump partid, conducător iubit.:.“

Despre manifestări asemănă
toare ale entuziasmului tineresc 
ne scrie și corespondentul no-

EUGEN FLORESCU

(Continuare tn pag. a Il-a)



Victorii ale 
înotătorilor 

romîni
înotătorii români au obținut 

frumoase victorii în ziua a 
doua a concursului de natație 
de la Belgrad. V. Costa a cîș- 
tîgat proba de 200 m bras cu 
timpul de 2’44“l/10. El a fost 
urmat de coechipierul său 
Șoptereanu — 2’45“. Cristina 
Balaban a terminat învingă
toare în probele de 200 m spate 
și 200 m mixt, realizînd tim
purile de 2’41”2/10 și respectiv 
2’46“. Proba de 400 m liber 
s-a încheiat cu victoria iugo
slavului Dijakovict — 4’37“ 
3/10, urmat de Moraru (R.P.R.) 
4’40“8/10. Cel mai bun rezultat 
în proba de 100 m liber (băr
bați) a fost realizat de austra
lianul Rajan în 56”3/10. Geor- 
gesett s-a clasat pe locul trei 
cu 59”2/10.

Finalele

SERIA

Säptämina

Dinamo“ Pitești»

Olga Orban-Szabo,
la floretămondială

Canotorii romîni au cucerit
primul loc la „Regata Grunau

adău- 
Iencic

vicecampioaiui t

facă
ne
din

2 minute doar, 
din Sibiu a 

la o cădere a 
lovitură de la 

pe

ț?-
■pir

W

Niculescu, portarul pilețtenilor, intervine și de astri dală cu promptitudine

Sport
Campionatelor republicane universitare

CINE SÎNT CAMPIONII EDIȚIEI PRECE
DENTE ? Mulțî sînt cei pe care îi auzi întrebînd, 
în tribună, care echipă a fost, de fapt, campioană 
la o probă sau alta. îi ajutăm noi să afle un răs
puns complet... Ediția anterioară s-a disputat în 
1963, Ia Predeal, și a stabilit următorii campioni 
republicani universitari : fotbal — PETROȘANI ; 
baschet — TIMIȘOARA (M) și BUCUREȘTI (F); 
volei — BRAȘOV (M) și BUCUREȘTI (F) ; 
handbal — TIMIȘOARA (M. ~ F.). Pină astăzi 
cinci dintre aceste campioane sînt neînvinse și 
luptă cu succes pentru titlu (excepție fac handba- 
liștii și baschetbaliștii din Timișoara, întrecuți de 
Petroșani și respectiv Cluj). Să vedem ce vor 
aduce zilele următoare...

Cluj — s-au întîlnit Ieri dimineață într-un meci 
decisiv. La ora 8 dimineața s-a dat lovitura de 
începere în fața a... 40 de spectatori (organizatorii 
tot nu se hotărăso să programeze după-amiaza 
sau în nocturnă asemenea meciuri care, așa cum 
à arătat și acesta măi tîrziu, trezesc interesul unui 
mare număr de spectatori). Clujul a început 
„tare“ (15—13 primul set) dar, treptat, a scăzut 
ritmul (Nemeș a jucat fără nerv, Potrà cu multe 
greșeli, iar Marilena Porumb, nervoasă pe aces
tea, a început să greșească și ea) și â pierdut 
următoarele seturi la 8, 4 și 6 (?!). Bucureșten- 
cele — dintre care s-a detașat net Dana Golimaș 
— se pot considera campioane... dacă nu clachea- 
ză în final cine știe la cine.

I • Jungla tragica

SURPRIZĂ LA HANDBAL. Toată lumea ur
mărea interesată duelul indirect dintre băieții de 
la București I ți cei de la Galați, ațteptînd întil- 
nirea dintre ei ca fiind singura menită să decidă 
echipa campioană. Iată însă dă s-a produs una 
din loviturile de teatru care fac atit de specta
culos și dramatic jocul sportiv : Galațiul a fost 
întrecut duminică după-amiază de prea puțin cu
noscuta echipă a clujenilor (17—18). Așadar, mi
mai București I, Petroșani și Cluj n-au cunoscut 
înfrângerea. Ne place să credem că Galațiul va 
continua totuși să lupte pentru locul I. Se poate !

ARBITRAJ NECORESPUNZĂTOR LA FOT
BAL. Consiliul U.C.F.S.-București a promis or
ganizatorilor că vor delega la întîhîirile finalelor 
pe cei mai buni arbitri. Promisiunea este respec
tată însă, numâi lâ volei, baschet și handbal. La 
fotbal, arbitrajele au fost pină acum necorespun
zătoare, iar unii (cei trei delegați la meciul Cra
iova — Timișoara de ieri dimineață) nici nu s-au 
prezentat. Poate joi, la semifinale, și sîmbătă, la 
finale, vom vedea totuși arbitraje competente.

TIMIȘOARA — S.O.S. ! Antrenorul handbalis
telor din orașul de pe Bega, prof. Chița, se cam 
îndoia înaintea meciului de duminică dimineața 
cu Galațiul că va trece și acest „hop". („Cu lotul 
incomplet pe care l-am putut aduce — ne spu
nea — nu putem spera prea mult“). Iată însă că 
echipa — cu Moșu si Ciosescu în mare formă, 
dar. și bine condusă de pe margine — a cîștigat 
cu 7—3. Timișorencele, fericite, au plecat de la 
meci direct la... poștă, unde au dat o telegramă 
prin care chemau pe Nemetz și Oprea, rămase 
la examenul de stat, să vină după ce termină 
pentru a juca măcar „finala" cu București I. 
Dacă vor sosi aceste două valoroase jucătoare și 
Franz (care a evoluat în națională în Iugoslavia, 
dar sosește azi) vom vedea cu siguranță o finală 
„mare".

NOTA 10 — BAZELOR SPORTIVE. Finaliștii 
și miile de spectatori ce se perindă zilnic prin 
bâzele sportive au numai cuvinte de laudă la 
adreșa. condițiilor de joc și vizionare : terenurile 
sint bine puse la punct, orele de începere se res
pectă cu rigurozitate, instalațiile funcționează co
respunzător, peste tot sînt afișate panouri mari 
cuprinztnd programul general, rezultatele ulti
mei etâpe, clasamentul „la zi" și „programul de 
mîine". O notă bună se cuvine și pentru cadrul 
festiv asigurat întrecerilor. Se pâre totuși că Baza 
I.M.F. deține locul I în ceea ce privește proble
ma în discuție.

S-AU LIMPEZIT APELE LA VOLEI FEMI
NIN. Cele mai bune echipe angajate în lupta 
pentru titlu la această probă — București I și

CE VEDEM AZI. în lipsa fotbalului și voleiu
lui — care au zi de odihnă — astăzi sint progra
mate totuși, cîteva partide de handbal dintre 
cele care umplu tribunele : de la 8.00 la „Drept“, 
Galați—Lotul R.P.R. tineret (amical), București 
I—Cluj și Timișoara—Iași (M.). După-amiază la 
18,50, pe același teren Galați—București II (F), 
și la I.M.F., ora 18,30, Petroșani—Brașov (M.).

G. MITROI

PE SCURT • PE SCURT
Astăzi, pe terenul sportiv 

Progresul din Capitală, înce- 
pînd de la ora 16,30 se va 
desfășura dubla întîlnire in
ternațională de volei dintre 
reprezentativele masculine A 
și B ale R. P. Române și 
Franței.

Belgrad și Burevestnik Mos
cova. Au cîștigat cu scorul de 
4—2 (2—0; 0—0: 1—2; 1—0)
jucătorii iugoslavi.

La Belgrad s-a disputat me
ciul internațional de _polo pe 
apă dintre echipele ~Partizan

Mare surpriză în finala „Cu
pei Portugaliei“ la fotbal. 
„Trofeul a revenit echipei Se- 
tubal, care în final a învins 
cu 3—1 (1—0) cunoscuta for
mație Benfica Lisabona.

Peste 100 000 de spectatori 
au urmărit pe stadionul „Ber- 
nabeu“ 
„Cupei 
întîlnit 
drid și 
de la Atletico au terminat în
vingători cu scorul de 1—0 
(1—0). Unicul punct a fost 
marcat de Cordona în minu
tul 20.

din Madrid, finala 
Spaniei“, în care s-au 
echipele Atletico Ma- 
Saragossa. Fotbaliștii

(Agerpres)

Cu nunimă operativitate

(Urmare din pag. I)

Dar, o bună parte din recoltă 
va fi livrată statului în baza 
contractelor încheiate. Se 
prevede chiar o sporire a aces
tora. Ea va fi depozitată la 
bazele de recepție ale între
prinderii regionale de valorifi
care a produselor agricole. Au 
fost acestea puse la punct ? 
Pot asigura păstrarea în cele 
mai bune condiții a griului ?

Pentru a putea da un răs
puns practic acestei întrebări, 
lucrătorii din întreprinderea 
de valorificare a produselor 
agricole au început din vreme 
pregătirile. Planul reparațiilor 
și reviziilor este acum înde
plinit.

Totuși, spațiile pregătite nu 
erau la începutul lunii iulie 
suficiente pentru depozitarea 
recoltei evaluate în lan. Alte 
capacități noi într-un timp atit 
de scurt, firește, nu se puteau 
construi. Ce măsuri s-au luat ?

Anii trecuți au fost con
struite spații pentru depozita
rea porumbului știuleți (plat
forme acoperite). S-a trecut 
imediat la condiționarea lor. 
Au fost curățate, împrejmuite 
cu plăci P.F.L. în acest mod, 
în scurt timp un spațiu câte 
poate depozita momentan 80 000 
de tone grîu a fost pus Ia

punct. Alte 80 000 de tone vor 
fi adăpostite în pătule metali
ce pentru porumb care, de a- 
semenea, au fost reamenajate. 
Conform evaluărilor, mai ră
nim însă cantități 
căror înmagazinare 
încă asigurată.

Pentru reducerea 
din spațiul deficitar, la 
dăreî a fost făcută de comun 
acord cu Consiliul agricol ra
ional Fetești și Trustul Gostat 
o redistribuire a unităților a- 
gricole pe baze. O parte din 
acestea vor preda acum la si
lozul din Fetești, unde există 
spațiu excedentar. Predarea 
cerealelor a început. în pri
mele zile, graficele au fost 
respectate întocmai. Altce
va nu au respectat unele 
unități producătoare — calita
tea griului predat. Unele gos
podării de stat din raza baze
lor de recepție Videle și Giur
giu au adus în baze grîu cu 
umiditate mare (peste 20 și 
chiar 25 la sută). Firește, grîul 
nu a fost primit, dai- mijloa
cele de transport au fost imo
bilizate, drumurile de acces 
interioare au fost aglomerate, 
îngreunînd operația de pre
luare. Este o sarcină obliga
torie a unităților producătoare 
să aducă în baze grîu de cali
tate bună.

de grîu a 
nu este

unei părți
Țăn-

Duminică s-au desfășurat
Brașov si Ploiești, semifinalele 
„Cupei R.P.R.” la fotbal. Dacă re
zultatul din meciul Știința Cluj— 
Progresul pare normal, cel de la 
Ploiești dintre echipa campioană 
Dinamo București și Dinamo Pi
tești ne-a furnizat o mare surpriză. 
Aici a învins echipa care a luat 
in serios întilnirca si a pierdut 
cea care s-a lăsat amețita de stră
lucirea laurilor cuceriți de curind 
in ultimul act al Campionatului de 
fotbal. Astfel spectatorii bucureș- 
teni vor avea posibilitatea să ur
mărească duminică 11 iulie, pe sta
dionul „23 August" din Capitală, 
confruntarea finală pentru „Cupă" 
între două echipe din provincie : 
Știința Cluj și Dinamo Pitești. Cu 
aceasta consemnăm un caz destul 
de rar întîlnit în istoria acestei 
competiții — de 3 ori în decurs de 
peste 30 de ani.

La Brașov, în prezența unui pu
blic nu prea numeros (organele de 
resort locale nu s-au obosit să 
nici o popularizare meciului 
fiind angrenată vreo echipă 
localitate), intilnirea s-a desfășurat 
multă vreme sub semnul incertitu
dinii. Ambele echipe și-au jucat — 
uneori incorect, depășind limitele 
sportivității — șansele de cîștig.

Prima repriză a fost inertă, ștearsă 
parcă vrind să demonstreze că-1 o 
îrltîlnire fără miză. Al doilea ,,mi- 
tah" a fost mai viu disputat, spec
tatorii aplaudlnd uneori faze pal
pitante de lotbal cînd la o poartă 
cînd la alta. Cu rezultatul de 1—1 
s-a încheiat timpul regulamentar 
de joc. în prelungiri ambele echipe 
au luptat cu înverșunare pentru 
victorie. Jucătorii n-au făcut nici 
o economie de forte, de energia 
dar nici de... ncregularități. în mi
nutul 95, profitind de o neînțele
gere între doi jucători de la „Pro
gresul", Adani a „pescuit* mingea 
si a făcut o cursă lungă, rapidă 
înscriind un gol (2—1) surprinzător. 
Bucuria clujenilor și a spectatori
lor cîștigați de echipa „Știința" 
prin jocul ei tehnic, frumos, s-a 
spulberat însă după 
Arbitrul C. Nițescu 
acordat cu ușurință 
lui Tr. Georgescu o
11 m. Publicul a dezaprobat, 
bună dreptate, decizia. Scorul, prin 
transformarea lui D. Popescu, de
vine egal : 2—2. Pină în minutul 
120 se mai înregistrează cîteva 
faze de gol dar care rămîn nefruc
tificate de jucătorii ambelor echi-

pe, așa că „Știința* Cluj a cîști
gat dreptul de a juca în finală.

De la Ploiești marii favoriti, di- 
namoviștii bucureșteni, făclndu-și 
niște socoteli in viziunea, evident 
falsă, că o echipă campioană deja, 
cu atltea vedete, nu poate pierde 
s-au întors acasă învinși. Colegii 
lor de la Pitești le-au dat o lecție, 
drastică. De unde se vede că orice 
joc se abordează cil maximum 
seriozitate. Dinamo Pitești care 
făcuse în prealabil calculul că, 
un rezultat egal se va califica, 
cele din urmă, pe baza mediei 
vîrstă, reușește o victorie apre
ciabilă.

Și plăcerea de a evolua într-o 
finală, în fata publicului bucureș- 
te.an, o au două echipe din provin
cie, alcătuite din multe elemente 
tinere, deosebit de dotate, care 
desigur ne vor oferi duminică un 
spectacol de ținută (nu uităm me
ciurile făcute în București de am
bele echipe și în special de Știința 
Cluj atit ca evoluție, tehnică, tac
tică pe teren cît și ca comportare 
sportivă) pentru ca spectatorii din 
Capitală să intre într-o vacantă 
fotbalistică, plăcută, reconfortantă.

VASILE CĂBULEA

Jungla braziliană situată la fron
tiera cu Argentina șt Paraguay 
este cadrul în care se desfășoară 
tragedia lui Pablito și a Florei cel 
doi eroi ai. „Junglei tragice" pro
ducție a studiourilor din Brazilia, 
realizat după romanul lui Emani 
Donato.

Rolul lui Pablito este deținut de 
actorul Reginaldo Faries, iar cel ai 
Florei de actrița Regane Medeiros.

g • Cum se reușește

Campionatele republicane universitare. O faza 
Brașovvolei : Cluj —

din meciul de

La campionatele mondiale de 
scrimă de la Paris, Olga Orban- 
Szabo, cunoscuta noastră floretistă, 
finalistă la J.O. de la Melbourne 
— 1956, campioană mondială in 
1962 la Buenos Aires și laureată a 
numeroase concursuri de mare an
vergură, și-a demonstrat din nou 
măiestria cucerind locul doi și me
dalia de argint.

Adăugind la succesul el și faptul 
că România a fost reprezentată în 
turneul final de încă trei scrimere, 
Maria Vicol, Ecaterina Iencic si 
Ileana Drîmbă, avem o dovadă și 
mai elocventă asupra valorii scri
mei feminine românești. Olgăl si 
Măriei, mai de mult cunoscute pe 
arena internațională, Ii s-au 
gat acum tinerele Ecaterina

și Ileana Drimbă, puternic afirma
te anul acesta.

„Esle păcat insă —- spunea. Olga 
Orban-Szabo într-o declarație 
transmisă de la Paris pentru ziarul 
nostru — că medaliei de argint 
nu 1 s-a mai adăugat alta la flore
tă femei. Este adevărat, și noi am 
avut unele scăderi, in special in 
finalurile asalturilor cind nu ne-am 
concentrat atenția, dar și arbitra
jele putem spune că ne-au defavo
rizat. In orice caz, a avea patru 
finaliste din șase intr-un campio
nat mondial nu este neremarcabil. 
Noi ne străduim ca in proba de 
floretă pe echipe să reușim, ceea 
ce n-am realizat la individuale : 
medalia de

în dragoste'

3
I

„Cum se reușește in dragoste’ 
este o comedie, coproducție franco- 
italiană, după un scenariu semnat 
de Annette Wodemant. Regia apar
tine lui Michel Boisrond.

Interpreti : Dany Saval, Jean 
Poiret, Noël Roquevert.

I • I/o lucru făcut

La concursul internațional de 
caiac-canoe „Regata Grunau", des
fășurat sîmbătă și duminică, spor
tivii români au avut o comportare 
foarte bună.
Române
6 probe 
pe țări, 
nice i

Reprezentanții R. P. 
au terminat învingători în 
si au ocupat primul loc 
Iată cîteva rezultate teh-

interval, pe 
comicul

Caiac simplu 500 m : Aurel Ver- 
nescu 2'05“2/10; caiac dublu 500 
m : Nicoară, Ivanov (R.P..RJ 1'49" 
2/10) canoe dublu 1. 000 m : Ismail- 
duc. Sidorov (R.P.R.) 4'35*9/10)
ștafeta 4x500' m : R. P. Română 
7'S2"4/fdi Canoe dublu 10000 in : 
Ismailciuc, Sidorov 49'39" i Gajioe 
dublu 1 000 m: Nicoară,,. .Ivanov 
3’50*0. Din nou, la scurt 

ecranele noastre apate 
englez Norman Wțsdom.

Filmul „Un lucru făcut la timp* 
este o producție a studiourilor 
engleze. Regia s Robert Asher.Finalele campionatelor școlare l
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buni

de astă dată nu
— spectatorii

PIATRA NEAMȚ (prin 
lefon). — In orașul de 
Valea Bistriței, unde in 
care zi se adaugă 
perlă la colierul noilor 
struejii s-au intiln.it in 
lamina aceasta cei mai 
voleibaliști școlari.

Inaugurată miercuri, com
petiția care a chemat la 
start 6 iormafii, de fete și 
tot atltea de băieți s-a bucu
rat de un bun augur prin
grija și ospitalitatea organi
zatorilor. Cele 12 formalii
finaliste reprezintă aici
peste 2 000 de formalii șco
lare de volei, participante 
la prima etapă a actualei
competiții a campionatelor 
republicane școlare, un a- 
preciabii indiciu al populari
tății de care se bucură vo
leiul printre școlari, ceea ce 
constituie o adevărată pe
pinieră pentru voleiul de 
performantă. De altfel, dm 
evoluția fiecărei echipe, spe
cialiștii — exceptlnd federa
ția de volei care, intimplă-

tor nici 
este prezentă 
au remarcat elemente foar
te talentate, valori certe 
pentru voleiul românesc: 
Demetriu Florica, Marcela 
Pripiș (Codlea), Drăgălici 
Ruxandra, Opreanu Ligia 
(Timișoara), Elena Jlaraba- 
giu. Ana Comăroni (Piatra 
Neamț), Dănet Virginia, Ma- 
rinescu Carmen (Constanta), 
Mirceă Milvan, Rouă Dan 
(Timișoara), Ion Constantin, 
Gulea Liviu (Piatra Neam)) 
sint doar citeva nume.

întrecerile actualei edilii 
a republicanelor școlare de 
volei au fost foarte echili
brate atit cele din turneul 
feminin cit și cele din tur
neul masculin. Sîmbătă di
mineața, in cea de a patra 
zi de la start, nu se putea 
vorbi despre o formație vir
tual campioană. Se făceau 
pronosticuri, existau ca in 
orice dispută și iavoriti.

Acasă la ei, pietrenii au 
încercat tentativa de a cu
ceri ambele titluri. Băieții 
aveau șanse mai ales după 
victoria cucerită in meciul 
cu voleibaliștii clujeni. Evo
luția remarcabilă a școlari-

lor din Timișoara le-a ridi
cat însă probleme. Dumini
că aceste formații s-au In- 
tilnit in fata fileului și in- 
vingătoarea, echipa Scolii 
medii nr. 10 Timișoara a 
cucerit și titlul de campioa
nă. O situație similară a 
existat șl in turneul feminin 
unde, de asemenea, elevele 
timișorene și voleibalistele 
din Constanta, emiteau pre
tenții la cucerirea titlului. 
Invingind duminică cu 3—2 
formația 
vele din 
cucerit 
pioane.

din Constanta, ele- 
Piatra Neamț au 
și titlul de cam-

V. RANGA

Atletism
Stadionul orășenesc din 

Cluj a găzduit, timp de 2 
zile finala campionatului 
Școlar de atletism la care 
au participat peste 500 de 
elevi veniți din toate regiu
nile tării. Organizarea ex
celentă a concursului și mai

la

pe care îl 
m garduri, 
în 11 se- 
De aseme-

ales rezultatele bune înre
gistrate, au contribuit 
sucesul întrecerilor.

în primul rînd trebuie re
marcate cele 3 recorduri 
republicane de juniori, din 
ziua I : Alexandrina An- 
ghelescu a mai coborit cu o 
zecime recordul 
deținea la 80 
terminînd cursa 
cunde 3 zecimi,
nea, atleta clujeană Iuditli 
Lazăr a reușit un nou re
cord la proba de 60 m ju
nioare. Această probă a fost 
de altfel cea mai rapidă 
cursă alergată pe această 
distanță în tara noastră. A 
5-a concurentă din finală a 
avut 7 secunde 9 zecimi, 
timp cu care alte ori se cîș- 
tiga proba.

Al 3-lea record a fost ob
ținut de Emeric Cocsiș la 
1 000 m plat cu performanța 
de 2 minute, 37 secunde și 
6 zecimi, după o cursă foar
te strînsă cu ieșanul Con
stantin Petrișor. Proba, care 
a entuziasmat însă pe toți 
cei prezenfi, a fost cursa de 
800 m băieți, care s-a ter
minat cu o sosire dramatică. 
Cîștigătorul cursei Radu

Rusu a reușit să obțină vic
toria asupra lui Constantin 
Pintea, aruncindu-se pe firul 
de sosire. Performanțele 
realizate de primii trei so
siți în cursa sînt superioa
re celor mai bune rezultate 
din acest an. De asemenea, 
proba de 1 500 m a avut un 
desnodămînt neașteptat. Din 
lupta „consacratilor" Rusu 
și Cevan a ieșit învingător 
Iosif Zeibert din Maramu
reș la prima lui victorie de 
valoare.

Săritura în Înălțime s-a 
soldat cu un rezultat excep
țional i Erika Stoenescu, re
velația concursului în proba 
junioare iniei, într-un stil 
cu totul personal, a reușit 
să cîștige cu t,61 m, per
formantă identică cu cele 
pe care le realizează com
ponente din lotul R.P.R. 
bineînțeles excepție făcînd... 
Iolanda Balaș.

în ansamblu, concursul a 
înregistrat performante mult 
superioare celorlalte ediții, 
si chiar a campionatelor 
R.P.R. de juniori.

SILVIU DUMITRESCU

Intilnire cu eroi ai reportajelor noastre
(Urmare din pag. 1)

ex- 
de 

ca- 
Be-

de motoare fără sâ facem o 
pregătire tehnică temei

nică, din dorința de a le 
da cît mai repede în 
ploatare, lucru care 
multe ori a dus la slaba 
litate a acestor produse,
neficiarul cum află că avem 
un produs nou, ni-1 și cere. Și 
acest lucru s-a resimțit, a- 
ceastă grabă care se răzbună 
necruțător. Măsurile luate au 
reușit să elimine o parte din 
aceste neajunsuri, dar nu vom 
avea liniște pînă nu vom da 
o producție integrală de bună 
calitate.

— în această direcție, un 
cuvînt greu îl au de spus ti
nerii. Spuneți-ne, ați observat 
vreo diferență între „vechea“ 
dv. echipă de strungari și 
noile contigente? Puteți face 
vreo apreciere ?

La noi, sînt peste 65 la 
tineri strungari. Strun- 
frezori, rectificatori. Ma-

sută 
gări, 
joritatea lucrează cu pricepere 
și intr-adevăr se achită con
știincios de sarcini; cu o parte 
din ei mai avem însă unele 
probleme, mai avem de mun
cit cu ei, adică — vorbind fără 
ocolișuri — nu prea se țin de 
treabă. Aș îndrăzni să spun 
că înainte exista mai mult 
respect, mai multă pasiune 
pentru a învăța, acum unora 
trebuie să le dai prea multe 
lămuriri, alții dimpotrivă, nu 
admit nici un sfat. Eu țin 
foarte mult la mîndria mese
riei. Intre mine și Vasu, de

de întrecere
(Urmare din pag. I)

semestrial și a angaja-

exemplu, era chiar și un fel 
de „concurență“ : care lu
crează mai bine și mai mult, 
și pentru a-1 depăși pe celă
lalt ne bateam capul de dimi
neață pînă seara. Țin minte 
că eu mergeam dimineața la 
bancul lui să văd cît a lucrat, 
pe urmă el venea la mine să 
vadă cît am lucrat, producția 
ne interesa la maximum. 
Poate că unora astea li se par 
povești prea simple. Nu erau 
simple de loc, aveam și noi 
problemele noastre intime, 
dar mai presus de toate vro
iam să scoatem din mașina 
noastră tot ce putea să dea. 
Poate greșesc, poate că toți cei 
care trec de o anume vîrstă, 
sint gata să „dăscălească“ pe 
cei mai tineri ca mine...

— Nu, nu cred că greșiți, in
tervine răspicat Dan Podeanu; 
dacă-mi permiteți...

— Vă rugăm, tovarășe Po
deanu...

autorul
„Mals

ani, ab-

DAN PODEANU (no- 
embrie 1955): 
corespondenței 
trul meu“, 17 
solvent al școlii profe
sionale de la „Grivița 
Roșie“ în 1952, proaspăt 
meseriaș, cu mici orgo
lii profesionale din care 
cedează încet-încet, sub 
influența maistrului său.

iunie 1965 : șef de 
partidă la „Grivița Ro
șie“.

— E adevărat că tinerii 
care au astăzi vîrsta noastră

de acum 10 ani sînt foarte 
iuți, foarte dinamici și nu te 
înțelegi totdeauna ușor cu li
nii dintre ei. Vor să cuprin
dă totul dintr-o suflare, au 
unele tendințe de superficia
litate, dar, după părerea mea, 
dacă ții să lucrezi cu ei, să 
te apropii cum trebuie de ei, 
treaba e ca și făcută. Totul e 
să te folosești cu cap de pro- 
pria-ți experiență de muncă 
și de viață, și ei să creadă in 
această experiență.

Eu am învățat meseria cu 
mare greutate și după atîția 
ani de zile tot nu știu cît tre
buie. Eu știu dacă trebuie să 
insist pe acest aspect...

— Desigur, puteți insista, 
tovarășe Podeanu...

— în 1949 m-am înscris la 
școala profesională din Giu- 
lești și nu prea știam ce me
serie să-mi aleg ; tata care era 
lăcătuș la Grivița mi-a spus 
să mă fac și eu tot lăcătuș, 
să avem aceeași meserie. 
După terminarea școlii, am 
lucrat la Palas Constanța, la 
revizia de vagoane. Eram a- 
proape niște copii. Apoi după 
trei luni de muncă la Palas 
Constanța, m-am 
depoul 
pompe, unde am lucrat 8 luni 
de zile. Fiind departe de casă, 
trebuia să iau cursa, apoi ma
șina și tramvaiul, iarna era 
foarte greu. Am venit apoi la 
Grivița — și aici am rămas. 
Am jucat și fotbal la Grivița, 
mai joc și acum, sînt centru 
înaintaș. Anul acesta poate 
intrăm în categoria I la

mutat la
C.F.R, Triaj, la

fotbal. Am jucat și cu Rapi
dul.

în 1958 a fost cea mai mare 
bucurie și cotitură din viața 
mea, am fost primit în rîndu- 
rile partidului. Acum, după 
cum știți, Complexul Grivița 
Roșie s-a reprofilat și nu s-ar 
putea spune că am avut sar
cini prea ușoare. Sînt situații 
cînd se ivesc asemenea pro
bleme incit stăm cîteva zile în 
șir să vedem unde este hiba, 
și abia după 2—3 zile reușim 
șă-i dăm de cap. Am urmat 
însă un curs de specializare 
și am fost numit șef de parti
dă, cel mai tînăr șef de parti
dă. A trebuit să învăț tot fe
lul de lucrări, trebuie să cu
prind toate problemele care 
sint în sectorul nostru. Să cu
noști tot programul, toate 
urgențele. Sînt urgențe peste 
urgențe. Trebuie să vin la u- 
zină, nu pot sta acasă cind 
știu că avem ceva urgent de 
lucru. Mă gîndesc că dacă eu 
nu dau drumul la scula res
pectivă, alte secții nu au ce 
face și trebuie să stea. La 
noi se cere precizie mare, de 
ordinul micronilor. O piesă de 
alizor trebuie făcută la fix. 
Revenind de unde am plecat, 
pot spune că am format cîțiva 
tineri ca Ștefănescu Eugen, 
Rusu Marin și alții...

— în urmă cu 10 ani, 
ne-ați scris despre felul cum 
vă educă un 
nist...

Podeanu: 
vreau să vă 
vremea cind

maistru comu-

Tocmai 
spun. A ’ 
noi trebuie

asta 
venit 
î să

dăm tinerilor din experiența 
noastră de viață...

Rusu, de exemplu, era un 
băiat mai zvăpăiat; am cău
tat să mă apropii de el, m-am 
dus cu el la casa de cultură, 
am văzut ce „anturaj“ 
Erau printre prietenii lui oa
meni cu comportări urîte, se 
vedea de departe, numai Rusu 
nu vedea. M-am străduit să-l 
îndepărtez de acești așa ziși 
prieteni ai lui și cred că pînă 
la urmă am izbutit...

Sînt de părerea celor care 
susțin că printr-o muncă fă
cută cu dragoste și interes, nu 
există om care să nu fie în
dreptat. Trebuie să-i acorzi 
foarte multă atenție. Și eu 
am oameni care sînt mai pu
țin grijulii la mașină. Dar 
eu am obiceiul să stau pe 
lingă ei mai tot timpul chiar 
și cînd sînt liber dau o fugă 
pe la uzină ca să văd cum lu
crează. Ei simt că eu nu iert 
nimic, că nu-i slăbesc cu pri
virea și se țin de treabă. Sc 
străduiesc chiar să mă vadă 
că sînt mulțumit, iar cînd e 
cazul nu mă sgîrcesc la laude. 
Pot spune că pe lingă mese
rie, creșterea oamenilor e cea 
mai mare pasiune a mea. De 
altfel cred că aceasta e și una 
dintre cele mai frumoase sa
tisfacții omenești. Nu lu
crurile care ies de sub mina 
ta sînt cele mai prețioase, ci 
oamenii pe care i-ai crescut.

are.

lui
montelor luate în cinstea Con
gresului partidului. Rezulta
tele indicau, la 26 iunie, 11100 
tone cărbune peste plan, 
610 000 lei economii suplimen
tare la prețul de cost; pro
ductivitatea muncii a crescut 
cu 2,61 la sută față de 1 la 
sută cit era angajamentul.

„Aceste rezultate sînt rodul 
unor măsuri temeinice — ne 
spune șeful exploatării. Fiecare 
sector, brigadă, echipă și 
muncitor a cunoscut din timp 
sarcinile de plan. Aceasta a 
dat posibilitatea realizării 
unei producții ritmice, unei 
productivități ridicate. Ne-am 
preocupat, de asemenea, de 
mecanizarea integrală a trans
portului în toate sectoarele 
prin dotarea cu transportoa
re, benzi de cauciuc, locomo
tive electrice, trolii și vago- 
neți de mină. în același timp, 
am căutat să reducem cît se 
poate mai mult consumurile 
de materiale lemnoase ajun- 
gînd la 28 mc pe 1 000 de tone 
de cărbune față de 35 mc cît 
prevedeau Directivele Con
gresului al III-lea — în pri
mul rînd, datorită extinderii 
armăturilor metalice. Pentru 
a ne asigura și pe viitor un 
ritm ascendent de creștere a 
producției, am trecut la ex
perimentarea combinelor de 
abataj. Acestea se folosesc a- 
cum la sectorul Chieșd, ur- 
mînd să fie extinsă și în alte 
sectoare“.

(Urmare din pag. I)

stru din regiunea Crișana, C. Be- 
jan :

Orășelul Salonta, scrie el, 
a cunoscut duminică 4 iu
lie o deosebită animație. Stră
zile și parcurile erau pline d?' 
oameni. Mii de tineri, Ia invita
ția comitetului raional U.T.M. 
au luat parte la o frumoasă ma
nifestație cultural artistică în
chinată celui de-al IV-lea Con
gres al partidului. Tovarășul 
Szandor Ștefan, membru al co
mitetului regional Crișana al 
P.M.R. a făcut o expunere pri
vind sarcinile U.T.M. în întîmpi- 
narea Congresului partidului. în 
continuare tinerii au urmărit cu 
viu interes cele mai bune for
mații de amatori din raion, care 
au prezentat programe în aer 
liber dedicate celui de-al IV-lea 
Congres al partidului.

intiln.it


CUM SÎNT PREGĂTIT!
AUTORII VIITOARELOR RECOLTE

anualul este unul 
din factorii prin
cipali în procesul 
instructiv-educa- 
tiv. El reprezintă 
nu numai cuantu-
mul cunoștințelor 

ce se cer studiate într-o etapă 
dată, ci însuși instrumentul 
de’lucru prin care elevul, în
drumat de profesor, poate să-și 
însușească, printr-o muncă 
personală sistematică și per
severentă, aceste cunoștințe.

S-ar putea vorbi, firește, 
mult despre exigențele care se 
ridică în fața unui manual. 
Principalele ar fi: să aibă un 
conținut științific corespunză
tor, să prezinte cît mai com
plet și în strînsă legătură cu 
realizările producției aspectele 
esențiale ale meseriei, să fie 
accesibile și Ia nivelul posibi
lităților de asimilare ale ele
vilor. Acestor cerințe le răs
pund în bună măsură manua
lele editate în ultimul timp. 
Cărțile pentru școlile de me
canici agricoli reflectă într-o 
măsură mai mare nivelul ac
tual de dezvoltare a tehnicii 
cu care este înzestrată agri
cultura țării noastre, au un 
caracter mai metodic, mai ac
cesibil. S-au alcătuit manuale 
pentru toate disciplinele edi
tate în condiții grafice cores
punzătoare, în general. Un lu
cru foarte util este și edita
rea unor caiete de practică, 
a unui îndrumător pentru lu
crările practice.

în fața școlii de mecaniza
tori se ridică sarcini noi, spo
rite. Dotarea agriculturii, așa 
cum prevede proiectul de Di
rective, în viitorii cinci ani cu 
85 000 de tractoare de diferite 
tipuri și puteri, cu peste 32 000 
de combine, cu un număr 
mare și variat de mașini agri
cole de toate tipurile care vor 
asigura executarea mecanizată 
a lucrărilor agricole în toate 
z nele, face necesară pregăti
rea unui număr tot mai mare 
și la un nivel tot mai ridicat 
al viitoarelor cadre de meca
nizatori.

Desigur, acest lucru impune 
intensificarea eforturilor și în 
ceea ce privește întocmirea 
unor manuale din ce în ce mai 
bune. După părerea noastră 
actualele manuale prezintă 
încă destule deficiențe. Iată, 
de pildă, manualul de„Ma.șini 
agricole“. Cu toate îmbunătă
țirile ce i s-au adus, de la o 
ediție la alta, acest manual nu 
reușește încă să ofere o ima
gine exactă, fidelă a tehnicii 
cu care este înzestrată agri
cultura țării. Sînt prezentate 
pe larg destule mașini care 
nuțse mai folosesc sau care

Cum 
organizăm 
practica ?

■
 accesul instruirii 

practice nu poate 
ti asigurat, firește

■J.ec it pr i nt r - o
itrinsă colaborare 
i școlii cu unitățile 
agricole socialiste. 

i Privind această colaborare, do- 
i resc să spun citeva cuvinte 
\ despre practica elevilor din anul 
IV. Precum se știe, elevii școli
lor agricole petrec ultimul an 
de studii, in întregime, în uni
tățile agricole cu care au în
cheiat contracte, și in care ur
mează să lucreze după absolvi
re. Din păcate, in unele locuri, 
acești elevi practicanți nu se 
bucură de prea mare grijă din 
partea conducerilor și a specia
liștilor din unitățile agricole. Ei 
sint puși deseori la treburi care 
n-au contigente cu meseria 
lor, cu viitoarele sarcini. Peri
oada de un an de practică tre
buie să fie o perioadă de În
vățătură intensă, de îmbogățire 
și consolidare a cunoștințelor 
dobindite in cei trei ani de stu
diu in școală. Elevii trebuie 
puși să lucreze in condiții cit 
mai apropiate de viitoarele sar
cini, să fie repartizați pe lingă 
specialiști care să-i ajute cu 
grijă. Mă gindesc că poate ar 
fi mai bine ca și în anul IV 
elevii să fie repartizați la prac
tică pe grupe, în cele mai bune 
gospodării agricole de stat și 
în stațiuni experimentale. Acest 
lucru ar prezenta multiple 
avantaje. In primul rînd, ar 
permite o îndrumare mai sub
stanțială, mai eficientă din par
tea școlii și in această perioadă 
dinaintea examenului de diplo
mă. în al doilea rînd, instrui
rea s-ar ridica la nivelul reali
zărilor celor mai bune din do
meniul de activitate pentru care 
se pregătesc elevii, tn organi
zarea actuală mulfi elevi sint 
repartizați și in unele coopera
tive agricole in care nu prea au 
posibilități să adauge cunoștin
țe deosebite pregătirii lor. A- 
ceasta este după părerea mea și 
una din explicațiile faptului că 
și după absolvire unii tehnicieni 
nu aduc contribuita ce ar trebui 
s-o aducă ca specialiști cu stu
dii medii, la bunul mers al pro
ducției. Lucrînd însă în anul IV 
în unități în care se aplică meto
dele avansate, care au expe
riență bogată — elevul ar pu
tea pleca după absolvire cu un 
plus de cunoștințe pe care le-ar 
putea aplica în gospodăria cu 
care are contract.

Dr. GHILEA DUMITRU 
director al Centrului 
școlar agricol Arad 

au o slabă întrebuințare. Se 
pune, din cauza nivelului teh
nic necorespunzător, întreba
rea : are vreun rost să punem 
pe elevi să învețe triorul AT-1 
mașinile mobile de depănușat 
porumbul, uscătorul de plante 
verzi U.F.V. etc. pe care a- 
proape că nu le întîlnesc dc 
loc în unitățile unde sînt re
partizați după absolvire ?

Tn schimb semănătoarea de 
porumb S.P.C.-6, mașina de 
împrăștiat îngrășăminte cen
trifugală M.I.C.-l, care 6cu- 
pă un loc important în mun
ca mecanizatorilor — sînt tra

Să știi meseria ea la carte!

HAR...
M

tate expeditiv, superficial. 
Despre aceste mașini noi, de 
mare productivitate, pe care 
elevii trebuie să le cunoască 
bine se vorbește în cîteva rîn- 
duri, făcîndu-se doar o pre
zentare sumară a părților 
componente. Nu se spune ni
mic despre reglarea, întreți
nerea și reparația lor. De ase
menea, din manual sînt omise 
mașinile de recoltat sfeclă și 
floarea-soarelui a căror cu
noaștere, din văzute și din ex
plicațiile pe care le dau pro
fesorii, nu poate fi suficientă.

Manualul de „Tractoare“ — 
manualul de bază al viitorului 
mecanizator — s-a îmbunătă
țit mult. El face o prezentare 
mai completă, mai exactă a 
noilor tipuri de tractoare, dar 
suferă încă de o prea mare ex
tindere a spațiului destinat 
istoriei tehnicii. Această lipsă

La nivelul noilor exigențe

■
 roiectul de Directive ale Congresului al IV-lea al

P.M.R. prevede obiective deosebit de importante 
pentru agricultură. Producția globală agricolă ur
mează să crească in perioada 1966—1970 cu circa 
20 la sută față de media anilor 1961—1965 pe baza 
valorificării mai intense a rezervelor de care dis
pune, prin folosirea unui volum de investiții de 

1,6 ori mai mare decit în perioada 1961—1965 și pe baza con
tribuției din fondurile proprii ale cooperativelor de producție. 
Va fi dezvoltată continuu baza tehnică materială, unitățile 
agricole vor ti întărite din punct de vedere economic. Aseme
nea prevederi pun in fața invățămîntului agricol sarcina de a 
forma cadre cu un înalt nivel de pregătire, înarmate cu temei 
nice cunoștințe de specialitate, in pas cu noul, capabile să 
aplice cele mai bune metode de lucru în vederea sporirii pro
ducției agricole. Calitatea pregătirii acestora va trebui să co
respundă nivelului cerințelor actuale și viitoare ale agriculturii 
In acest sens propun :

— în școlile profesionale de mecanizatori să se pună mai 
mult accent pe studiuî agrofitotehniei, dar măi mult pe cel al 
agrotehnicii, prin mărirea numărului de ore afectate acestor 
obiecte, în așa fel incit devenind mecanizatori, absolvenții să 
fie capabili să rezolve problemele legate de lucrările solului, 
chiar și fără prezentă inginerilor agronomi.

— Intrucit in momentul de față socotesc necesară ri
dicarea nivelului de pregătire al acelor mecanizatori care de
vin șefi ai brigăzilor de tractoare de la S.M.T.-uri, propun ca 
aceștia să fie recrutați în continuare dintre absolvenții școlilor 
profesionale agricole cu o practică de 5 ani în producție și sta
giul militar satisfăcut, dar să urmeze și un curs de școlarizare 
de 1 an în timpul căruia să studieze probleme de organizare 
a muncii brigăzii da tractoare, probleme de mecanică, de ex
ploatare și deservire a celor mai noi tipuri de mașini. Aseme
nea cursuri pot fi organizate pe lingă actualele școli agricole.

— Se face simțită în prezent în cooperativele agricole de 
producție, datorită faptului că multe dintre acestea au parcuri 
de mașini cu 10—12 autocamioane, motoare electrice și cu ex
plozie, instalații de muls și pentru transportul gunoiului de

CRONICA LITERARĂ
Caracterul revendicativ al 

studiului scris de Eugen Simion 
nu se poate înțelege fără în
toarceri înapoi. Proza lui Emi- 
nescu nu s-a bucurat mai nici
odată de o bună reputație. E de 
vină aici și gustul literar al 
unei epoci cu o recepție artis
tică mărginită. Criticii au fost 
constrînși de precaritatea gu
stului public — care era uneori 
și al lor — să-l separe pe poet 
de prozator. Mai tîrziu, a acțio
nat credința că destăinuirea 
oricărui fel de imperfecțiuni ar 
diminua gloria postumă a poetu
lui. Pornirea idolatră n-a a- 
vut ca urmare numai apariția 
unor biografii hagiografice dar 
și trecerea în umbră a unor 
sectoare ale creației eminesci
ene. Apreciată ca imperfectă, 
proza era și ea trecută printre 
ele.

Condus de o altă concepție 
asupra istoriei, G. Călinescu va 
proceda Ia o revizuire a por
tretelor și valorilor puse în 
circulație de istoria literară 

este în bună măsură întărită 
și de faptul că prezentarea 
noilor tractoare are un carac
ter prea descriptiv. Se acordă 
puțină atenție — în cazul 
tractoarelor U-650 și U-651 — 
întreținerii și reparării an- 
samblelor, subansamblelor și 
pieselor componente. Acestea 
ar trebui descrise mai de
taliat, mai tehnic și mai 
strîns legat de. activitatea 
concretă a mecanizatorilor. 
(Un manual de tractoare mai 
vechi scos pe bună drepta
te din uz deoarece era de
pășit, avea calitatea de a fi 

fost mai legat de activitatea 
concretă a mecanizatorilor, 
ceea ce-1 făcea foarte util trac
toriștilor. Credem că editîn- 
du-se noi manuale, acestea nu 
trebuie să renunțe la unele 
calități pe care le aveau ace
lea pe care le înlocuiesc, ci să 
valorifice experiența).

Dată fiind construcția deo
sebită a noului tractor U-651 
ar trebui să se insiste mai 
mult. în manual asupra des
crierii și, mai ales, asupra în
treținerii părții electrice (a- 
cumulatoare, demaror, gene
rator, relee etc.) direcții în 
care mecanizatorii dovedesc 
o mai slabă pregătire. Ilus
trația — mai ales în ca
zul manualelor tehnice pre
zintă o mare importanță. Ea 
nu e o chestiune de frumu
sețe, ci de necesitate. Fără 
ilustrație, unele probleme nu 

precursoare. Postulînd cu de
viza „Sint împotriva cultului 
fără spirit critic al marilor oa
meni și nu socotesc că reve
larea petelor ar fi infantă", e 
ușor de înțeles. că inițiativa 
călinesciană, deși firească, a

Eugen Simion: „PROZA LUI EMINESCU“
vea aspectul unei resurecții. 
Campania sa n-a restituit nu
mai fizionomii scriitoricești mai 
complexe uman ci a împins 
cercetarea și în zonele decla
rate tabu de vechea istorie li
terară. Acțiunea de prospectare 
a manuscriselor, a postumelor 
începe acum. Călinescu n-a ac
ceptat., în general, explicația a- 
parițiilor miraculoase și, aplicat 
la persoane, efectua studiul po
trivit credinței că întreaga masă 
a creației literară e solidară cu 

pot fi înțelese. Iată de ce ar 
trebui să i se acorde și mai 
multă atenție. Din păcate, 
schițele și schemele din actua
lele manuale sînt, in general, 
incomplete, sărace și ceea ce 
este mai grav simpliste. Meni
rea lor este să ușureze înțele
gerea mașinilor și reglajelor. 
Or, practic, nu sînt de prea 
mare folos. în desenele din 
manualul de „Tractoare“ și in 
cel de „Mașini agricole“ mași
nile sînt văzute mereu din a- 
celași unghi, și ciudat, un 
unghi din care nu se văd toc
mai părțile cele mai impor

tante, acelea unde sînt dispo
zitivele care necesită reglaje. 
Dintr-un manual n-ar trebui 
să lipsească nici schemele ci
nematice, nici fotografiile, nici 
planșele, colorate chiar. Ar fi 
foarte util, de asemenea, ca 
manualele de „Tractoare“ și 
de „Mașini agricole“ să cu
prindă și niște tabele cu prin
cipalele defecțiuni care pot 
surveni în timpul exploatării, 
indieîndu-se procedeele de re
mediere, cu mijloacele tracto
ristului, ale brigăzii, ale 
S.M.T.

în acest an Consiliul Supe
rior al Agriculturii a luat o 
măsură foarte bună : a orga
nizat o discuție post-editorială 
asupra cîtorva manuale de 
bază pentru școlile agricole la 
care și colectivul școlii noa
stre și-a spus părerea. Obser
vațiile care s-au făcut ar tre

grajd, sisteme de alimentare cu apă etc, necesitatea unOr me 
canici care să asigure exploatarea și Întreținerea unor ase
menea utilaje. Socotesc necesară studierea de către Consiliul 
Superior al Agriculturii și Ministerul învățămîntului a pro
blemei pregătirii unor asemenea cadre de muncitori. Propun 
să se treacă la școlarizarea acestor „mecanici de Întreținere* 
în centrele școlare profesionale agricole regionale unde există 
condiții mai bune de pregătire sub aspectul practicii și cadre 
didactice de specialitate cu un ridicat nivel de pregătire.

— Propun, de asemenea, mărirea cifrei de școlarizare, chiai 
pentru anul școlar 1965—1966, a cadrelor de contabili. Cerin
țele actuale și viitoarele sarcini care revin, unităților agricole 
pe linia schimburilor de mărfuri, a stringerii legăturilor dintre 
cooperativele agricole de producție și unitățile contractuale 
impun acordarea unei atenții mai mari pregătirii acestora și 
ca „merceologi", urmînd ca o parte din contabilii agricoli să 
se ocupe exclusiv de probleme de aprovizionări, livrări și 
transport (volumul problemelor cere aceasta).

— Pentru toate nivelurile de pregătire — școala profesio
nală agricolă, școala tehnică agricolă, propun introducerea in 
programa^ de învățămint a unui curs de „tehnica securității 
muncii" ca disciplină separată de studiu. Practica arată această 
măsură necesară intrucit se folosesc azi pe scară din ce in ce 
mai largă substanțe chimice toxice, insecto-fungicide, a căror 
utilizare impune măsuri speciale de protecție.

— în sfîrșit, cred că ar trebui studiată de către forurile 
noastre de specialitate posibilitatea transformării actualelor 
școli tehnice agricole de 4 ani in școli medii tehnice agricole, 
acordîndu-se acestora atenția cuvenită sub aspectul predării 
cunoștințelor de cultură generală la nivel de școală medie și 
dind posibilitatea celor mai buni absolvenți ai lor, pe baza 
unor recomandări ale conducerilor școlilor, de a urma apoi 
institutele agronomice. Ceilalți absolvenți să poată, de aseme
nea, intra in învătămintul superior agronomic după 3 ani de 
practică în specialitate.

ing. BARBU CONSTANTIN 
vicepreședinte al Consiului agricol regional Oltenia

centrele de valoare. Dacă ad
mitem deci o formulă poetică 
care răspunde la numele lui 
Eminescu ea va putea fi regă
sită și în scrierile nepublicate, 
în variante etc. In consecință, 
proza poetului este la fel de re
prezentativă ca și poezia lui. 
Traversarea manuscriselor a 
extras, printre valorile ignorate, 
și proza.

Nu poate fi înțeleasă atitu
dinea și activitatea unor critici 

literari mai tineri, ca Eugen Si
mion ori N. Manolescu, fără 
recapitularea momentului G. 
Călinescu. Conștient, scrisul lor 
se subordonează tendinței de a 
face din rezultatele principiilor 
și investigației călinesciene un 
bun de largă circulație. Poezia 
lui Eminescu este și ea expre
sia orientării pomenite.

întreprinderea era presărată 
cu numeroase obstacole și Eu
gen Simion a avut de înlăturat 
sulta de prejudecăți a înainta

bui să fie luate în considerare 
Ia editarea noilor manuale, 
ele reprezentînd experiența 
bogată a celor care lucrează 
direct în școlile de mecanici 
agricoli, cu elevii.

Desigur, redactarea și edita
rea de manuale este o muncă 
ce nu poate — oricîte stă
ruințe s-ar depune — să țină 
pasul cu atît de rapida evolu
ție a tehnicii. Manualele se 
editează odată la un an, chiar 
la doi-trei ani, pe cînd ma
șini noi, mai productive, mai 
perfecționate apar în perma
nență. Elevii trebuie să cu
noască aceste mașini, să le cu
noască temeinic atît teoretic 
cît și practic fiindcă vor tre
bui să lucreze cu ele.

Revistele care vorbesc des
pre aceste probleme sînt Ia un 
nivel prea ridicat pentru a pu
tea fi folosite și de către elevi. 
Iată un exemplu. Mașina de 
semănat S.P.C.-6, care la apa
riția manualului era încă în 
fază de experimentare — a a- 
juns acum mașina de bază a 
S.M.T. la semănatul porumbu
lui. Ca s-o predăm elevilor 
n-am avut alt material decît o 
notiță tehnică pe care am obți- 
nut-o cu greu pentru cîteva 
zile, deoarece ea era necesară 
și S.M.T.-ului pentru instruirea 
mecanizatorilor.

Credem că s-ar putea edita 
mai multe exemplare din 
„Notița tehnică“ a noilor ma
șini pentru ca o parte din a- 
cestea să fie trimise școlilor 
de mecanici. S-ar putea, de a- 
semenea, ca o dată cu acestea 
să se tipărească și planșe care 
să prezinte noua mașină, păr
țile componente etc.

ing. PANEA ANDREI 
director de studii

ing. DEMETRESCU 
ADELINA 
profesor

Școala de mecanici agricoli
Orțișoara, raionul ARAD 

șilor. Nu vom sta să enumerăm 
toate micile bătălii parțiale. 
Mai însemnat pentru profilul 
criticului este numărul de juste 
principii, enunțate și aplicate, 
în cercetarea sa. în mare, pole
mica se duce cu îngustimea re
cepției critice. Una din cauze 
stînd în îngustimea orizontului 
critic, Eugen Simion întreprinde 
raportarea prozei eminesciene 
la marea proză romantică eu
ropeană, reportare care nu este 

deloc defavorabilă prozatorului 
nostru. Astfel se reliefează unul 
din cele mai prețioase aporturi 
ale studiului. „Purismul genuri
lor" cu efecte nocive în recepta
rea aceleiași proze c calificat 
drept „Obsesia dascălilor dog
matici". Măruntul comparatisi» 
ori comparatismul excesiv care 
[roate îndruma greșit înțele
gerea unui autor sînt și ele 
condamnate. O altă diatribă 
privește încadrarea abuzivă a 
lui Eminescu ia realismul critic

Barajul tacului de acumu
lare Bicaz

Foto: AGERPRES

INFORMAȚII
în dimineața zilei de 5 iulie, 

Maurice Schumann, președin
tele Comisiei de afaceri exter
ne a Adunării Naționale Fran
ceze, însoțit de ambasadorul 
Franței la București, Jean 
Louis Pons, a făcut o vizită 
ministrului afacerilor externe 
al R. P. Române, Corneliu Mă- 
nescu, cu care a avut o con
vorbire.

★

Luni dimineața membrii de
legației parlamentare france
ze în frunte cu Maurice Schu
mann, președintele Comisiei 
de afaceri externe a Adună
rii Naționale Franceze, s-au 
întîlnit la Palatul Marii Adu
nări Naționale cu membri ai 
Comisiei de politică externă a 
Marii Adunări Naționale și ai 
grupului parlamentar pentru 
relațiile de prietenie Româ- 
nia-Franța. Au fost de față 
Jean Louis Pons, ambasado
rul Franței la București și 
membri ai ambasadei.

După-amiază oaspeții fran
cezi au plecat în regiunea 
Brașov.

în drum ei vizitat rafi
năria Brazi,

★

La Craiova a luat sfîrșit 
luni faza republicană a olim
piadei de literatură română. 
Timp de trei zile, cei 200 de 
participanți, elevi ai școlilor 
medii de cultură generală și 
ai școlilor profesionale din 
țară s-au prezentat în fața co
misiei de examinare, dispu- 
tîndu-și întîietatea.

Au fost premiate 22 de lu
crări.

„Săptămîna 
filmului romînesc“

Luni seara, la ciriematogra- 
ful „Modern" din Capitală s-a 
deschis „Săptămîna filmului 
românesc“ organizată în cin
stea celui de-al IV-lea Con
gres al partidului. In cadrul 
acestei manifestări vor fi pre
zentate filmele „Lupeni-29“, 
„Neamul Șoimăreștilor“, „Pă
durea spînzuraților“, „La pa
tru pași de infinit“, „Setea“, 
„Străinul“ și „Tudor“.

De asemenea, în zilele de 9, 
10 și 11 iulie, la cinematogra
ful „Union“ vor avea loc spec
tacole cu filme documentare 
românești inspirate din trecu
tul de luptă a partidului, de 
realizările poporului nostru în 
construcția socialismului și de 
frumusețile patriei.

întreprinderea integrată de 
lină din Constanta. Verifica
rea și reglarea ringurilor în 

timpul rodajului

Fotor AGERPRES

pe criterii dogmatice. E vizibil 
cum istoricul literar a cedat 
aici locul criticului și cum stu
diul istoriografie se face răsu
netul unor recente dispute de 
idei relative la critica literară. 
Unghiul critic de reconsiderare 
este invederat de actualitate și 
prezintă garanția unui program 
estetic modern.

Din periplul prozei emine
sciene, executat cu minuțiozi
tate, aproape cu pedanterie, e 

surprinzător de constatat cîte 
teme și modalități ale viitoarei 
proze românești sînt conținute 
în textul eminescian. Este ui
mitor, de pildă, cit Sadoveanu 
poate fi anticipat de aici. Eugen 
Simion ni-i mai indică și pe 
Creangă, Camil Petrescu, I. Bar- 
bu, Blaga. Numai pentru atît și 
aportul acestei cărți poate fi 
considerat destul de însemnat. 
Proza lui Eminescu reprezintă 
însă mai mult: ea confirmă 
revenirea la un nivel de bună

COMUNICAT
asupra ședinței a XX-a a Comisiei

permanente C. A. E. R. pentru industria

de petrol și gaze

între 29 iunie și 3 iulie 1965, 
în orașul Constanța a avut loc 
ședința a XX-a a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru 
industria de petrol și gaze.

La lucrările ședinței au luat 
parte delegațiile R. P. Bulga
ria, R. S. Cehoslovace, R. D. 
Germane, R. P. Polone, R. P. 
Române, R. P. Ungare și 
U.R.S.S.

îh calitate de observatori 
au participat reprezentanți 
ai R. P. Chineze.

Comisia a examinat rapor

Academician profesor

Alexandru Myller

în ziua de 4 iulie a.c., a în
cetat din viața, după o lungă 
și grea suferință, academicia
nul profesor Alexandru Myl
ler — savant de mare prestigiu 
care a adus o contribuție pre
țioasă la dezvoltarea vieții ști
ințifice și a învățămîntului su
perior din țara noastră.

■Alexandru Myller s-a năs
cut la 3 decembrie 1879, la 
București.

Timp de aproape 4 decenii, 
începînd din anul 1910, a func
ționat ca profesor titular la 
Universitatea din Iași unde s-a 
remarcat ca un talentat și 
neobosit profesor om de știință 
erudit, pasionat al cercetării 
matematice, a inițiat semina
rul matematic din Iași, azi 
„Seminarul matematic A. Myl
ler“.

Munca sa pentru dezvolta
rea învățămîntului universi
tar a fost strîns împletită cu 
lupta pentru așezarea Univer
sității ieșene pe baze democra
tice.

Opera științifică a profeso
rului Myller conține cercetări 
de valoare în domeniul teoriei 
ecuațiilor diferențiale și cu de
rivate parțiale precum șl al 
geometriei diferențiale. Lucră

★

Corpul defunctului se află 
depus în aula „Mihail Emines- 
cu“ a Universității din Iași.

condiție intelectuală al exege
zei eminesciene și lucrul a și 
fost remarcat. Cine cunoaște 
calitatea unora din cursurile u- 
niversitare închinate lui Emi
nescu poate sesiza mai ușor cit 
de necesare și utile sînt cărți 
de seriozitatea și onestitatea ce
lei semnate de Eugen Simion. 
Ea provoacă satisfacția consa
crării unui critic înzestrat pen
tru istoria literară, disciplină 
ce solicită diverse aptitudini.

O. V. Crohmălniceanu și G. 
Munteanu au insistat atît asu
pra veritabilei vocații de istoric 
literar a autorului îneît e firesc 
să te întrebi dacă undeva stu
diul nu ascunde o fatală fisură 
infirmatoare. La verificare a- 
tentă, cuvintele recenzenților 
se dovedesc adevărate. Cartea 
nu este însă fără cusururi. Din 
tendința de a propune, cu a- 
ceastă ocazie, tipul de cercetă
tor Ia care capacitatea docu
mentară e în echilibru cu acea 

tul cu privire la principalele 
probleme ale coordonării pla
nurilor de dezvoltare a indus
triei de petrol și gaze a țări
lor membre C.A.E.R. pe pe
rioada 1966—1970.

Au fost examinate, de ase
menea, planul de colaborare 
în domeniul cercetărilor ști
ințifice și tehnice în domeniul 
standardizării, pe perioada 
1966—1970.

Lucrările ședinței au decurs 
în spiritul prieteniei și înțele
gerii reciproce.

rile sale au îmbogățit noțiu
nea de conexiune a lui Levi- 
Civita într-un spațiu rieman- 
nian, găsind imediat răsunet in 
lumea matematică prin apli
cațiile lor în teoria relativității 
generalizate. A adus contribu
ții importante și în alte capi
tole ale geometriei diferen
țiale, ca de exemplu, geome
tria centro-afină, afirmîn- 
du-se ca unul din creatorii a- 
cesteia.

Pentru aportul său Ia dez
voltarea științei matematice, 
in anul 1948, a fost ales mem
bru titular al Academiei R. P. 
Române. Ulterior, pentru acti
vitatea sa deosebită ca om de 
știință, profesor și cetățean, 
academicianul Alexandru 
Myller a fost distins cu titlul 
de „Om de știință emerit“ și 
decorat eu ordine și medalii 
ale Republicii Populare Româ
ne. Ca urmare a prețuirii de 
care s-a bucurat peste hotare, 
Universitatea Humboldt din 
Berlin i-a decernat titlul de 
doctor Honoris causa.

Stingerea din viață a aca
demicianului profesor Alexan
dru Myller constituie o grea 
pierdere pentru știința mate
matică românească, pentru toți 
cei cărora le-a fost neprețuit 
profesor și coleg.

PREZIDIUL ACADEMIEI R. P. ROMANE 
MINISTERUL ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

★

Accesul publicului continuă 
marți între orele 9—11.

Mitingul de doliu va avea 
loc la ora 11.

eseistică, tonul adoptat de ei e 
ușor apologetic și dă aerul u- 
nei suprasolicitări.

Pedagogic cei doi recenzori 
n-au insistat asupra minusuri
lor. Ele pot fi circumscrise 
toate organizării materialului și 
în ultimă împrejurare redactă
rii lui. Primele capitole conțin 
digresiuni ce par a arăta că 
autorul nu și-a precizat rigu
ros telul. Deficitul e acolo de 
sistematizare. Chiar asupra di
vizării în capitole s-ar putea 
discuta, motivările criticului fi
ind cînd tematice cînd de pro
fil estetic. Acolo unde a trebuit 
să discute implicațiile pe care 
proza eminesciană le sugerează, 
autorul a fost serios dezavan
tajat de inexistenta unui nou 
studiu asupra sociologiei emi
nesciene care să rezolve pro
blema subsolului ideologic al 
intregii opere. Oricum critica 
e datoare să facă elogiul can
tității de muncă depuse și a 
multelor rezultate pozitive ale 
studiului lui Eugen Simion.

M. COSTEA



învingători la Tokio
un nou atac

ANGLIA Peste 5 000 de 
persoane au cerut guvernului 
britanic să se disocieze de po
litica americană in Vietnam

Candidații opoziției

ai partizanilor sud-vietnamezi Miting al prieteniei

Deși luni seara rezultatele definitive ale alegerilor pentru re
înnoirea celor 127 de deputați din Camera Superioară a Japo
niei nu se dăduseră încă publicității, agențiile de presă relevau 
cîteva date care scot în evidență scăderea popularității Partidu
lui Liberal Democrat, aflat la putere.

Forțele patriotice sud-vietnameie au lansat luni 
dimineața un nou atac în regiunea localității Ba- 
Gia, din provincia Quang Ngai. Potrivit unui pur
tător de cuvînt al forțelor armate americane, un 
batalion de patrioți înarmați a pătruns în cîteva 
minute, sub tirul mortierelor, într-un punct bine în
tărit, folosit pentru apărarea localității Ba-Gia. 
După ce au capturat mai multe arme și echipament 
militar, patrioții sud-vietnamezi s-au retras.
Purtătorul de cuvînt a arătat 

că pierderile suferite de trape
le guvernamentale sînt foarte 
grefe, menționînd că printre 
morți și răniți se află doi mi
litari americani. Corespondentul 
agenției A.P. transmite, însă, că 
numărul morților și răniților se 
ridică la 200.

Acest act al forțelor patriotice 
are o mare importanță, deoarece 
Quang Ngai-ul se află la numai 
35 km sud de importanta bază

sovieto - române

După discursul prințului - 

consort al Angliei

i

„Furtună 
politicii”

w

re-Tradiția plasează familia 
gală britanică în afara frămîn- 
iărilor politice, rezervîndu-i o 
prezență pur protocolară 
viața publică. Deobicei, 
curte se evită o interpretare I 
proprie a evenimentelor ce a- I 
fectează țara. Dar, spre sfîrși- , 
tul săptăminii trecute, în amfi
teatrul universitar din Edin- I 
burg, prințul consort Philip a , 
abordat, într-o cuvîntare ros
tită, spinoasa problemă rhode- ' 
siană. „Este pentru prima oară i 
în zilele noastre cînd un mem- | 
bru al familiei regale își face 
cunoscut in mod direct păreri- I 
le personale asupra unei pro
bleme politice foarte contro
versate" — constată ziarul I 
„Daily Mirror“.

Cuvîntarea prințului a de
clanșat ceea ce agenția „Reu- I 
Ier" califica drept ,,o furtună | 
politică". Cercurile guverna
mentale au fost puse într-o si- I 
tuatie penibilă de această in- I 
tervenție.

Harcld Wilson, după ce a I 
practicat o veritabilă echilibris
tică diplomatică, a trebuit să 
facă apel la toate resursele 
sale de abilitate spre a ] 
impune în comunicatul final al 
conferinței Commonwealthului I 
formulări vagi, neangajante pri
vind viitorul Rhodesiei de sud. 
Premierul britanic a reușit cu | 
mare dificultate să tempereze 
pe acei interlocutori ai săi care 
cereau măsuri energice spre a I 
împiedica transformarea Rho- ] 
desiei de sud într-o copie a Re
publicii Sud-Africane. Dezbate
rile au fost lungi, obositoare și 
primejdia unei rupturi (care ar 
fi însemnat poate, sfirșitul 
Commonwealthului), era reală. 
Nyerere a dezvăluit că unii li
deri africani erau pe punctul de 
a părăsi conferința de la Mal- 
borough House. Wilson a ma
nevrat oferind aparența unor 
concesii dar păstrindu-și sufi- 
fientă libertate de mișcare.

Prințul Philip ignorînd difi
cultățile trecute și prezente ale 
guvernului Majestății Sale s-a 
pronunțat pentru o examinare 
cu „răbdare" a dosarului sud- 
rhodesian. După prinț, ar fi 
preferabilă o întîrziere în e- 
voluția Rhodesiei de sud în lo
cul unei explozii sîngeroase 
sau a „altor evenimente i 
vizibile“. Acest punct pe 
rea adresat acelora care au ce
rut să se < 
joritare din _______ ___ __
posibilitățile de a-și exercita 
dreptul de a fi stăpînă pe soar
ta ei.

Oficialitățile londoneze s-au 
găsit în încurcătură „mai ales 
că impresia care s-a creat a 
fost că priuțul a vorbit în nu
mele lor" 
primul moment 
coul negativ de pe continen
tul negru. Reacțiile au confir
mat temerile. Ministrul de ex
terne al Kenyei, Murumbi, a 
folosit termeni extrem de < 
la adresa declarației prințului, 
respingînd îndemnul său la
„răbdare“ și subliniind că
„poporul african din Rhodesia 
de sud este hofărît să-și cre
eze propriul său stat suveran“. 
Ecoul imprudentei cuvîntări de 
la Edinburg a răzbătut și în 
Camera Comunelor.

„Furtuna politică“ pe care a 
stîrnit-o prințul Philip este de
parte de a se fi domolit, deși 
agenția „Reuter" își exprimă 
îndoiala că se „va găsi timp în 
curînd“ pentru o dezbatere 
parlamentară.

M. RAMURĂ
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a infanteriștilor marini americani 
de la Chu-Lai. După cum se știe, 
la sfirșitul lunii mai, tot în această 
regiune, forțele patriotice au lan
sat atacuri, care au provocat 
pierderi grele trupelor guverna
mentale. Două batalioane, care 
au căzut într-o ambuscadă a 
patrioților, au fost decimate, iar 
cel de-al treilea a suferit pierderi 
grele.

„în această regiune, relevă a- 
genția FRANCE PRESSE, patru 
batalioane guvernamentale au 
fost decimate de partizani în 
mai puțin de o lună“. Patrioții 
sud-vietnamezi au reușit în tim
pul atacului de Ia Ba Gia să 
captureze două baterii de 105 
mm, mai multe mașini de trans
port și o însemnată cantitate de 
muniții.

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
In ziua de 5 iulie, în orașul 
Gheorghiu-Dej din regiunea Vo- 
ronej, au avut loc manifestări or
ganizate de Asociația de prietenie 
româno-sovietice. La aceste ma
nifestări au participat ca oaspeți 
N. Guină, ambasadorul R. P. Ro
mâne la Moscova, și alți membri 
ai ambasadei. Oaspeții români au 
fost primiți cu multă căldură de 
către populația orașului.

N. Guină a predat ora
șului un portret în ulei al lui 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, precum 
și volume de lucrări ale lui 
Gheorghiu-Dej și alte cărți des
pre România de azi. La rîndul 
său, A. T. Kornev, prim-secretar 
al comitetului raional de partid, 
a oferit în dar un portret al lui 
V. I. Lenin, o ediție completă a 
operelor lui Lenin, precum și un 
album cu imagini din orașul 
Gheorghiu-Dej. După-amiază, în 
piața centrală a orașului a avut 
loc un miting, la care au ,luat 
cuvîntul numeroși locuitori ai ora
șului, precum și N. Guină,

Evenimentul cel mai comen
tat îl constituie EȘECUL, TOTAL 
Înregistrat de candida- 
ții PARTIDULUI DE GUVER- 
NĂM1NT ÎN CIRCUMSCRIP
ȚIA TOKIO, in această circum
scripție, toate cele patru man
date au fost cîștigate de parti
dele comunist, socialist, Ko- 
meito și independenți. Atrage, 
de asemenea, atenția decalajul 
mare intre numărul de voturi 
obținut de candidatul comunist. 
Sanzo Nosaka (611259), și cele 
obținute de candidatul guverna
mental Hikotake (445 566). A- 
genția U.P.I. constată că este 
pentru prima oară cind „liberal- 
democrații sint complet elimi
nați în alegeri în capitală". La

rInelul ei, agenția REUTER a- 
preciază că „primul ministru 
Sato a primit o lovitură acută 
din partea alegătorilor". Rezul
tatele preliminare arată că par
tidul de guvernămint a obținut 
61 de locuri, partidul socialist 
— 32, partidul Komeito — 8, 
partidul comunist — 2, partidul 
socialismului democratic — 2, 
iar independenții — 1.

Deși practic partidul de gu
vernămint și-a asigurat majori
tatea, observatorii de presă 
subliniază că platforma liberal- 
democrată este serios amenin
țată și că se așteaptă ca socia
liștii să obțină un plus de cel 
puțin zece locuri fată de alege
rile trecute.

• ȘEDINȚA PLENARĂ de 
luni după-amiază a sesiunii Con
siliului Economic și Social al 
O.N.U. a avut un caracter deo
sebit. La ora 15, la deschiderea 
dezbaterilor asupra tendințelor 
economice mondiale și a proble
melor legate de „Deceniul Națiu
nilor Unite pentru dezvoltare", 
secretarul general al O.N.U., U 
Thant, aflat actualmente la Ge
neva, a făcut o amplă declarație.

Luni seara, la Palatul Națiu
nilor, șeful delegației române la 
cea de-a 39-a sesiune a Consiliu
lui economic și social al O.N.U., 
Mircea Malița, adjunct al minis
trului afacerilor externe, a avut o 
întrevedere cu secretarul general 
al O.N.U., U Thant. Convorbirea 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

Noi bombardamente

asupra R. 0, Vietnam

„Operație de salvare 99

• Va reuși Comisia executivă a Pieței comune 
să găsească o soluție ?

• MISIUNEA de legătură

Boumedienne va forma 
noul guvern algerian

,,Franța reacționează cu asprime la eșecul nego
cierilor de la Bruxelles privind iinanțarea politicii 
agricole comune în cadrul C.E.E. — scrie corespon
dentul din Paris al agenției D.P.A., Ernest Burkart, 
într-un comentariu consacrat eșecului negocierilor 
de la Bruxelles. Tonul iritat al primelor comenta
rii oiiciale de la Paris s-a agravat. Declarațiile îm
păciuitoare din capitalele celorlalte țări ale Pieței 
comune, care se arată întrucîtva optimiste în legă
tură cu reluarea negocierilor, sînt respinse de 
Paris.

. ___ a
înaltului comandament al Armatei 
populare vietnameze a adresat, la 
5 iulie, un mesaj Comisiei inter
naționale de supraveghere și con
trol din Vietnam, în care se arată 
că la 4 iulie mai multe grupuri de 
avioane americane au pătruns în 
spațiul aerian al R. D. Vietnam și 
au bombardat și mitraliat regiuni 
populate și numeroase obiective 
economice din provinciile Hoa 
Binh și Thanh Hoa.

• I.A 4 IULIE a avut loc la 
Combinatul metalurgic de la Dunauj- 
văros, festivitatea dării în folosință 
a laminorului la rece. Cu acest pri
lej a luat cuvîntul Jănos Kădăr.

Demisii din guvernul irakian
Agențiile de presă anunță că 

Ministrul informațiilor al Al
geriei a făcut duminică o de
clarație in care a arătat că 
Consiliul Revoluției l-a Însărci
nat pe colonelul Boumedienne 
să formeze noul guvern alge- 
rian.
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ALGER, 5. — Coresponden
tul Agerpres, C. Benga, trans- 

ră cu cea de-a 
___ ________ ._ a proclamării 
independenței Algeriei, colo
nelul Houari Boumedienne a 
rostit în numele Consiliului 
Revoluției o cuvîntare radio
difuzată. El a declarat că Re
publica Algeria intenționează
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să ducă o politică de nealinie
re, de colaborare cu toate ță
rile, pe baza respectării reci
proce a suveranității naționa
le.

Referindu-se la problemele 
de ordin intern, vorbitorul a 
spus că una din primele preo
cupări ale Consiliului Revolu
ției constă în restabilirea 
economiei naționale și s-a pro
nunțat în favoarea „investi
țiilor de capital — atît alge- 
rian, cit și străin — pentru 
progresul țării“. în legătură cu 
situația politică, el a spus că 
„F.L.N. va avea și pe viitor 
un rol fundamental în condu
cerea țării“

Franța a reacționat la declara
țiile făcute la Bonn, Haga, Roma, 
Bruxelles și Luxemburg cu o de
clarație de boicotare fățișă.

Este evident că președintele 
de Gaulle se consideră personal 
afectat. Purtătorii săi de cuvînt 
din Ministerul Afacerilor Exter
ne și Ministerul Informațiilor au 
comunicat acest lucra opiniei 
publice. în prezent, președintele 
de Gaulle examinează forma con
cretă pe care o va lua comuni
catul oficial al Parisului anun- 
țind că Franța este gata să tra
gă consecințele politice, econo
mice și juridice din eșecul nego
cierilor de la Bruxelles.

Dezamăgirea Franței în legă
tură cu atitudinea Bonn-ului face 
cu greu posibilă o mediere a 
Germaniei occidentale pentru în
lăturarea crizei.

După părerea Parisului, per
soana cea mai indicată să joace 
rolul unui mediator ar fi minis
trul afacerilor externe belgian, 
Spaak, dacă el va face parte din 
guvernul belgian ce urmează a 
fi format. Dar oricine își va oferi 
bunele sale oficii, guvernul fran
cez a arătat că nu consideră că 
o ieșire din impasul de la Bru
xelles ar putea fi realizată într-o 
zi sau două".

• ZIARUL „AL MOHARRER" 
din Bagdad anunță că 12 miniștri 
din actualul guvern irakian au de
misionat. Printre aceștia se află ti
tularii departamentelor afacerilor 
externe, economiei, industriei, apă
rării, afacerilor interne. Aceste de
misii urmează neînțelegerilor în
tr-o serie de probleme interne prin
tre care, crearea unei uniuni 
R.A.U. înainte 
reglementarea

cu 
de luna mai 1966, 
problemei kurde.
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R.P. MONGOLA — Palatul Tineretului din Ulan Bator

țările Ligii Arabe. 
După ce soldații bri
tanici i-au încercuit 
palatul, arestîndu-l, 
l-au obligat să se exi
leze, comunieîndu-i 
că actul de abdicare 
a fost semnat de 
membrii familiei sale. 
Intr-o declarație făcu
tă corespondenților de 

din . presă la Cairo, Kas
seimi și-a exprimat 
certitudinea că înlătu
rarea sa de la condu
cerea emiratului nu 

forțe au fost dizlbcate ~ este consecința unor

In emiratele din 
Golful Persic se înre
gistrează frămîntări 
față de care autorită
țile coloniale britanice 
reacționează într-o 
manieră clasică. După 
vizita ministrului apă
rării al Marii Britanii, 
Healey, în largul 
coastei Omanului și 
ale sultanatelor 
Arabia de sud au a- 
părut unități ale flo
tei maritime militare 
engleze. Puternice

Tensiune
în Golful Persic
ele la Babei Man- 
deb la 'Bahrein. Tu
nurile navelor și baio
netele ocupănților tre
buiau să intimideze. 
Faralel cu aceste de
monstrații de forță, 
oficialitățile engleze 
au trecut la intimida
rea unor triburi sau 
conducători conside
rați rebeli, deoarece 
se opun politicii bri
tanice. Cu numai cî- 
teva zile în urmă, șei- 
cul El Kasseimi (din 
emiratul El Chakra) 
a fost; destituit, deoa
rece s-a pronunțat

9 pentru colaborare cu

neînțelegeri cu fami
lia sa, ci o măsură a 
autorităților britanice 
nemulțumite de liotă- 
rîrea lui de a cola
bora cu alte țări 
arabe.

Comentatorii apre
ciază că, printre caii-, 
zele principale ale 
tulburărilor din ulti
mul timp din zona 
Arabiei de sud, sa 
găsește hotărîrea bri
tanică ca o comisie să 
treacă la elaborarea 
unei constituții cu 
scopul de a facilita 
crearea unui „stat 
unitar". Opoziția din

Federația Arabiei de 
sud consideră că „sta
tul -unitar“, preconi
zat de Londra nu 
este decît „o mane
vră politică colonia
listă“, menită a înlo
cui actuala „federa
ție" fantomă cu im 
alt stat, care în fond 
să păstreze sub o altă 
formă dominația bri
tanică asupra acestei 
regiuni. Conform unor 
dezvăluiri, guvernul 
englez „tinde să cree
ze o federație ■ între 
Arabia Saudită și sul
tanatele de pe coa
stă“. („AL GUMHU- 
RIA“). Regele Feisal 
intenționează să vizi
teze emiratele Qatar 
și Diibai, tocmai în 
scopul, realizării aces
tui plan.

Intensificarea acți
unilor forțelor insur
gente care au provo
cat pierderi serioase 
gdrhizo'anelor1 britani
ce din Federația Ara
biei de sud, ca și pro
testul tino? lideri din 
emiratele arabe, au 
făcut ca ‘ autoritățile 
engleze să ia măsuri 
pentru ca tulburările 
să nu se extindă. In 
pofida acestor măsuri 
de mină forte, dificul
tățile engleze în re
giunea Golfului Per
sic se înmulțesc.

IOAN TIMOFTE
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Luni, Comisia executivă a 
Pieței comune ă început o săp- 
tămînă de intensă activitate pen
tru a salva, după cum subliniază 
corespondentul agenției U.P.I., 
comunitatea economică euro
peană.

Comisia executivă a Pieței co
mune intenționează să-și trimită 
în cursul acestei săptămîni re
prezentanți pe lîngă guvernele 
Franței, R.F.G., Olandei, Italiei, 
Belgiei și Luxemburgului, pentru 
a le cere să reînceapă negocie
rile.

Comisia executivă va elabora 
în acest scop propuneri ce vor fi 
dezbătute la o nouă reuniune mi
nisterială, stabilită pentru 26 iu
lie. Deși Franța a anunțat că „în 
condițiile actuale“ este de „ne
imaginat“ ca un ministru francez 
să participe la sesiunea Consi
liului Pieței comune, întrunirea 
a fost totuși stabilită. Unii mem
bri ai comisiei executive își ex
primă de pe acum speranța că 
noile propuneri ale comisiei exe
cutive ar putea să influențeze 
poziția Franței.

• LA PEKIN
VI-a conferință a miniștrilor poște
lor și telecomunicațiilor din țările 
socialiste.

La conferință participă delegații 
din R. P. Albania, R-. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă, R. P. Chineză, 
R.P.D. Coreeană, Cuba, R. D. GCr- 
mană, R. P. Mongolă, R. P. Polonă, 
R. P. Română, R. P. Ungară, 
U.R.S.S. și R, D. Vietnam.

Convorbire de Gaulle-Zorin

• PREȘEDINTELE FRANȚEI, de 
Gaulle, l-a primit la 5 iulie pe am
basadorul U.R.S.S. în Franța, V. A. 
Zorin. Convorbirea care, după cum 
menționează agenția TASS, s-a 
desfășurat într-o atmosferă priete
nească, cordială, s-a referit Ia dez
voltarea relațiilor sovieto-franceze 
și Ia problemele internaționale 
care interesează cele două țări.

• POTRIVIT DECLARAȚIEI unui 
purtător de cuvînt 
general 
trebuia 
Geneva 
misiunii
intenționează să ducă unele discu
ții în diferite 
la problema 
mai avea loc.
al secretarului general al O.N.U. a 
menționat că anularea acestei între
vederi a fost cerută de însuși pre
mierul britanic Wilson.

al secretarului 
al O.N.U., o întîlnire care 
să aibă loc Ia 7 iulie la 

între U Thant și membrii 
Commonwealth-ului care

capitale privitoare 
Vietnamului nu va 
Purtătorul de cuvînt
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reședințele Republicii Chile, Eduardo Irei, va 
mîine la Paris, după întrevederile pe care Ie-a avut 
la Roma. Aceasta este cea de-a doua țară pe caia 
președintele chilian o va vizita în cadrul turneului 
său în Europa. De la Paris el va pleca la Londra și 
Bonn unde se va întîlni cu conducătorii britanici și 
vest-germani.

Atît presa sud-americană, cît și cea vest-europeană, 
acordă spații largi acestei călătorii. Interesul în jurul

turneului lui Frei e amplificat prin faptul că președintele chilian, 
susține unele poziții care vin în contradicție cu cele ale Washing
tonului. In acest sens, este semnificativ faptul că Frei a evitat 
orice contact cu solul nord-american, preferind să nu so întâl
nească cu oficialitățile din Statele Unite. Opoziția președintelui 
Frei față de politica promovată de Statele Unite s-a manifestat 
atît pe tărîm economic cît și politic. In ce privește domeniul eco
nomic, Frei militează activ pentru crearea unui for de coordonare 
a politicii țărilor latino-americane în chestiunile economice și. fi
nanciare. Un asemenea proiect nu a fost, la început, privit cu 
antipatie la Washington, dat fiind că se oferea o nouă posibilitate 
pentru capitalul american de a avea la dispoziție o „piață co
mună" la nivel continental. Dar tendințele ostile manifestate în 
America Latină, față de infiltrarea mereu mai intensă a capitalu
lui american, au făcut ca la Washington „piața comună“ sud-ame
ricană să fie întîmpinată cu rezerve.

De asemenea, în Chile au fost luata unele măsuri, e adevărat 
parțiale, timide — și de aceea criticate de cercurile de stìnga — 
pentru îngrădirea exploatării bogățiilor naționale de către trustu
rile nord-americane.

Cît privește capitolul politic, aci deosebirile de vedéri dintre San
tiago de Chile și Washington au luat un aspect și mai specta
culos, atunci cînd guvernul președintelui Frei și-a manifestat opo
ziția față de intervenția armată a Statelor Unite în Republica Do
minicană. A urmat după aceasta și consecința logică a opoziției : 
respingerea proiectului american de creare a unor forțe arma
te interamerica
ne. Ce ar în- 
semna traduce
rea în fapt a 
unui asemenea 
proiect, nu e greu 
de înțeles, cu- 
noscînd rolul pa 
care îl joacă, 
chiar în momen
tul actual, infan
teria marină a- 
mericană în Re
publica Domini
cană, căreia i s-a 
pus o firmă cu 
emblema Organizației Statelor Americane.

In lumina acestor fapte, expuse sumar aci, trebuie apreciat voia
jul lui Frei. Această călătorie se înscrie în actualul complex lati- 
no-americau. Desigur, orice încercare de generalizare ar fi pripită, 
mai ales ținînd seama de condițiile specifice, mergînd de la cefe 
de ordin politic și economic, pînă la cele naturale, pe care le cu
nosc statele latino-americane de la Rio Grande do Sul și pînă în 
Țara Focului. Dar poate că trăsătura de unire a acestor întinsuri 
este starea de efervescență pe care o cunosc. In această privință, 
este interesantă aprecierea unuia din cei mai cunoscuți ziariști 
elvețieni, René Payot, care scria nu de mult în „JOURNAL DE 
GENEVE“ : „Consecințele pe care afacerea de la Santo Domin
go lc-a avut asupra mai multor țări din America Latină arată că 
acolo situația este instabilă și că riscurile de rebeliuni și tulburări 
sociale, departe de a scădea, sînt în continuă creștere“. Referin
du-se Ia cauzele acestei situații, și ridiculizînd afirmațiile propa
gandei Washingtonului despre o pretinsă „infiltrare comunistă“ 
Payot scria în continuare : „Este sigur că încordarea din America 
de Sud se datorează în principal sărăciei care domnește în toate 
statele acestui continent, afectînd majoritatea populației“.

Incercînd să răspundă, într-un fel sau altul acestei situații, unii 
politicieni din cîteva țări sud-amerfeané manifestă tendințe spre 
o anumită emancipare față de marele vecin de la nord. In acest 
sens acționează și președintele Frei. Dăr nu numai eh Uruguayul 
și Mexicul au anunțat în inod oficial că se optln creării forțelor 
armate interamericane. Iar la sfirșitul săptămînii trecute și guver
nul Ecuadorului și-a manifestat opoziția față de aceste forțe. In 
acest sens este interesantă declarația ministrului de externe al 
Ecuadorului, Escudero Moscemo, carè în cursul unei vizite pe 
care o face Ia Buenos Aires a spus că țara sa se pronunță în fa
voarea „respectării egalității tuturor țărilor membre ale Organiza- 
ției Statelor Americane indiferent de mărimea 1„, ,„u
de puterea lor economică". Ministrul ecuadorian s-a referit și la 
întrunirea ministerială a O.S.A. care urmează să-și înceapă lucră
rile la 4 august la Rio de Janeiro. Zvonurile privind posibilitatea 
amînării acestei reuniuni, dat fiind opoziția unor țări ca Chile, 
Peru sau Uruguay, au făcut necesar ca, Ia sfirșitul săptămînii tre
cute, un purtător de cuvînt al Departamentului de Stat să anunțe 
că Statele Unite se pronunță pentru menținerea conferinței la 4 
august. Transmițînd această știre, agenția ASSOCIATED PRESS 
adăuga „că multe guverne latino-americane nu manifestă prea 
mult entuziasm față de reuniunea de la Rio de Janeiro".

In lumina tuturor acestor fapte, călătoria președintelui Frei peste 
ocean depășește obișnuitele vizite protocolare.- Rămîne de văzut 
cum va reacționa Washingtonul care dispune în America Latină 
de numeroase pîrghii de ordin politic și economic, față de încer
carea de detașare pe care o manifestă unele țări considerate, a fi 
situate pe continentul denumit, pînă nu de mult Ia Washington, 
„curtea din spate a Statelor-Unitei

Călătorie

peste ocean

ANDREI MINCU

Semnale de alarmă
u devenit frecvente 
în ultima vreme 
semnalele de alar
mă în presa vest- 
germană în legă
tură cu ceea ce in
fluenta publicație 
economică HAN
DELSBLATT denu

mește „proporția periculoasă a 
penetrației capitalului american'. 
Titluri' ca : „Sintern lăsați pradă 
concernelor americane“ (DEUTS
CHE VOLKZSEITUNG). „Ca
pitalul american, ne invadea
ză pe tăcute“ (FRANKFUR
TER RUNDSCHAU), încor
dările create de investițiile a- 
mericane“ (RHEINISCHER 
MERKUR) reflectă neliniștea și 
nemulțumirea unor cercuri eco
nomice și politice din R.F.G. Nu 
se poate spune că neliniștea 
și nemulțumirea respectivelor 
cercuri ar fi lipsită de justificare.

La mijlocul lunii mai, pre
ședintele camerei ele comerț a- 
mericane în R.F.G., Otto Schoep- 
pler, declara într-un discurs rostit 
în fața unor economiști din 
Frankfurt, că actualmente 1100 
firme americane au participanții 
în Germania occidentală, 411

dintre ele posedînd întreprinderi 
proprii. Potrivit datelor indicate 
de Schoeppler, în R.F.G. au fost 
investite pînă în prezent 2,3 mi
liarde dolari (9,2 miliarde mărci 
vest-germane) respectiv 20 la 
sută din investițiile americane 
globale în Europa occidentală. 
Preferința americanilor s-a în
dreptat mai ales spre „așa numi
tele industrii care contribuie la 
dezvoltarea altora“, industrii 
cheie, cu rate mari de expansi
une, între care se numără în 
primul rînd industria de automo
bile, prelucrarea uleiurilor mi
nerale, -chimia și electrotehnica. 
Astfel, Opel și Ford (respectiv 
General Motors și Ford) parti
cipă în proporție de o treime la 
desfacerea autoturismelor în Re
publica Federală ; firmele Inter
național, Harvester Co și John 
Deere dețin, prin „societățile 
fiice“ din R.F.G. poziții puter
nice în producția de,tractoare și 
mașini agricole. Foarte puternic 
sînt angrenați financiarii ameri
cani în industria vest-germană a 
uleiurilor minerale, pe locul I 
aflîndu-se Standar Oii Co. (New 
Jersey). Firma General Electric

Corp, deține un mare pachet de 
acțiuni la A.E.G. și Osram, iar 
Internațional Telephone and Te- 
legraph Co. are o poziție domi
nată la Standard Eletrik Lorenz 
A. G. din Stuttgart. Producția 
vest-germană de mașini de cal
culat este în întregime în mîinile 
lui Internațional Business Ma- 
cbines. în industria de lăcătușe- 
rie domină The Yale și Towne 
Manufacturing care dispune de 
cea mai mare fabrică de acest 
fel din Europa.

Desigur, influente cercuri eco
nomice vest-germane nu pot ve
dea cu plăcere funcționarea a 
ceea ce NEUE ZURCHER ZEl- 
TUNG dehumea „puternica 
pompă americană aspiratoare de 
profituri“. Presa vest-germană a 
relatat astfel, referidu-se la da
tele dezvăluite în cadrai unei 
Conferințe economice desfășurate 
la Salzburg că General Motors 
ar avea un profit anual net de 3 
miliarde mărci chiar dacă con
cernul ai face cadou întreaga 
producție a două din marile sale 
întreprinderi Opel, cele din Rus- 
slheim și Bochum).

Dincolo de asemenea „neplă
ceri“ se manifestă însă o serioasă

• „Operațiile de acaparare"

• „Puternica pompa americana 

aspiratoare de profituri"

•„Febră" politică și tratamentul ei...

îngrijorare pentru implicațiile 
mai profunde, de perspective pe 
care „operațiunile de acaparare“ 
ale concernelor americane le-ar 
putea avea în viața economică 
vest-germană. Cunoscutul econo
mist prof. Helmut Amdt avertiza 
zilele trecute că, dacă penetrația 
concernelor americane va conti
nua în ritmul actual, economia 
vest-germană „va deveni un a- 
pendic al S.U.A.“ Hermann Jo
sef Abs, de mulți ani consilier al 
guvernului federal și influent re
prezentant al Băncii germane, 
cerea înființarea unei instituții 
publice „care să opereze un con
trol și să limiteze influența con
cernelor americane“.

Referidu-se la ecoul pe care 
nemulțumirile exprimate în 
R.F.G. îl au în S.U.A., corespon
dentul la Washington al lui 
FRANKFURTER ALLGEMEI
NE nota „existența unor voci cu 
autoritate care recomandă gu
vernului să frîneze eventual do
rința de expansiune în Europa a 
concernelor americane, pentru a 
nu provoca daune pe plan poli-

tic“. Camera de > comerț ameri
cană din R.F.G. a declarat de a- 
semenea, recent, prin interme
diul președintelui său că „ar tre
bui să se facă ceva pentru mic
șorarea încordărilor create în o- 
pinia publică germană, datorită 
investițiilor americane care gene
rează temeri de înstrăinare a eco
nomiei''.

E foarte îndoielnic ca aseme
nea apeluri la „bunăvoință" și 
„pondere“ să poată tempera ze
lul marilor monopoluri ameri
cane în goana după profituri 
uriașe. Ca să folosim expresia 
corespondentului vest-german 
mai sus citat, efectul acestor a- 
peluri are șansa de a fi identic 
cu „tratarea febrei prin oprirea 
coloanei de mercur a termome- 
trului“.

Cert este că penetrația puter
nică a concernelor americane în 
R.F.G., episod al luptei între 
grupurile monopoliste, creează im
plicații politice serioase.

EM. RUCĂR
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