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CONGRESULUI RAPORT DE ÎNTRECERE Mureș

PARTIDULUI Din toate regiunile patriei, din importantele centre industriale continuă să sosească noi vești 
care consemnează succesele obținute de colectivele ’ 
lor luate în cinstea Congresului partidului.

de muncă in îndeplinirea angajamente-

Proletari din toate țările, uniți-vă !

cinteia
tinerelului

Muncitor
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Brăila, griul și se-

corespondenții 
D. Laurențiu, 
Frîncu și alții.

Miercuri 7 iulie 1965

INTIRZIERE
Una dintre cele mai im

portante lucrări agricole 
ale anului — strîngerea 
recoltei de păioase, se 
desfășoară acum din plin.

Despre modul în care 
este organizată munca în 
scopul respectării timpu
lui optim, despre ce ar mai 
trebui să se facă pentru 
evitarea întirzierilor și a 
pierderilor ne-au relatat 
corespondenții noștri re
gionali și 
voluntari 
Constantin

1

După cum ne informea
ză Direcția de statistică a 
orașului București, între
prinderile industriale ale 
Capitalei au încheiat pri
mul semestru al anului cu 
o depășire de 2,1 la sută 
a planului producției glo
bale. Valoarea producției 
obținute în această perioa
dă este cu 12 la sută mai 
mare decît cea din primele 
6 luni ale anului trecut.

Dezvoltînd întrecerea 
socialistă în cinstea celui 
de-al IV-lea Congres al 
partidului, muncitorii, in
ginerii și tehnicienii din 
marele centru industrial al 
țării au dat peste plan : 
442,5 tone oțel, aproape 
4 300 tone laminate finite 
pline și țevi din oțel, trans
formatori de forță totali- 
zînd peste 1190 kVA, mai 
mult de 126 000 perechi 
de încălțăminte cu fețe 
din piele, aproape 98 tone 
fire din bumbac și însem
nate cantități de alte pro
duse.

O bună parte din spo
rul de producție a fost ob
ținut datorită creșterii pro
ductivității muncii, pe în
treaga industrie bucureș- 
teană, cu 7,7 Ia sută față 
de perioada corespunză
toare a anului precedent.

In cursul primului se
mestru, întreprinderile in
dustriale din regiunea Ba
cău, au livrat peste sarci
nile de plan produse în 
valoare de 70 milioane lei, 
producția globală reali
zată fiind cu 17 la sută 
mai mare decît în aceeași 
perioadă a anului trecut. 
Astfel, industria legiunii a 
produs peste prevederile 
planului 12 400 tone ci
ment, 11 000 mc chere
stea, 3 600 tone țevi din 
oțel, 322 tone cauciuc sin
tetic, 16 400 bucăți scau
ne 1230 tone plăci fihro- 
lemnoase și alte produse. 
Cu cantitatea de azotat 
de amoniu livrată supli
mentar de Combinatul de 
îngrășăminte cu azot din 
Piatra Neamț se pot ferti
liza peste 20 000 de hec
tare de terenuri agricole.

Hunedoara
Siderurgiștii Uzi

nelor „Victoria" din 
Călan au încheiat 
primul semestru al 
anului cu o depășire 
a planului de circa 
7 500 000 
producția 
și 16 160 000 lei Ia 
producția marfă. 
Altfel exprimate, a- 
ceste succese sînt 
concretizate, prin
tre altele, în 4 100 
tone de fontă, 2 30% 
tone de semicocs, 
livrate peste plan.

lei la 
globală

60 de întreprinderi in
dustriale din regiunea Ar
geș, din 66, și-au îndepli
nit mai devreme angaja
mentele luate în cinstea 
Congresului partidului. 
Astfel, s-au realizat 11 mi
lioane economii la prețul 
de cost și 18 milioane be
neficii, iar angajamentul 
cumulat la producția glo
bală a fost depășit cu 10 
milioane lei.

In fruntea întrecerii se 
situează Uzina de piese 
auto Colibași, întreprinde
rea „Textila“ Pitești, Fa
brica de tananți, I.P.M.P.B. 
ctc.

Muncitorii Uzinei de 
piese auto Colibași și-au 
îndeplinit primii angaja
mentul reînnoit luat în 
cinstea Congresului. Ei au 
realizat peste plan 
4 081000 lei la producția 
globală față de 3 500 000 
lei angajament, iar la pro
ducția marfă au realizat 
produse în valoare de 
3 944 000 lei, față de an
gajamentul de 3 500 000 
lei. Angajamentul de a rea
liza 1,5 milioane lei eco
nomii suplimentare la pre
țul de cost a fost și el de
pășit cu 500 000 lei.

în aceste cifre sînt în
sumate preocupările și e- 
forturile celor peste 3 000 
de muncitori din care mai 
mult de jumătate sînt frun
tași în întrecerea socialistă. 
Printre aceștia se află și 
tînărul reglor Stan Oprea 
din secția prelucrări me
canice, care, în ultima 
lună, împreună cu utemiș- 
tii Victor Drăghici, Aurel 
Combilă, Ion Filip și Gh. 
Marinache, fiind ajutat și 
de Ion Brebeanu, secreta
rul comitetului U.T.M. pe 
secție — el însuși fruntaș 
— a realizat și aplicat o 
inovație datorită căreia în 
cursul unui an se econo
misește alamă în valoare 
de 120 000 lei.

Autonomă
Maghiară

TG. MUREȘ : O știre 
sosită din Tg. Mureș a- 
nunță că montorii care 
lucrează pe șantierul de 
extindere a termocen
tralei Fîntînele au ter
minat montarea schele
tului metalic al cazanu
lui turbinei de 100 MW 
cu 30 de zile mai de
vreme decît 
stabilit.

termenul

LUDUȘ: 
șantier din 
la Termocentrala 
duș-Iernut — ca urmare 
a creării unui front larg 
de lucru, montorii au în
ceput instalarea struc
turii sălii cazanelor cu 
15 zile mai devreme de
cît era planificat, iar 
constructorii au execu
tat cu o lună de zile 
mai înainte fundația tur
binei numărul 4 de 100 
MW.

Pe un alt 
regiune —

Lu-

TlRNAVENI : Combi
natul chimic din locali
tate este cartea de vi
zită a orașului. Chimiș-, 
tii de aici scriu în fie
care zi de întrecere o 
nouă filă în cartea de 
onoare. Angajamentul 
luat de ei, în cinstea ce
lui de-al IV-lea Con
gres al partidului au 
fost îndeplinite cu o 
lună mai devreme. Bi
lanțul întrecerii în cifre 
se prezintă astfel : pro
ducția globală : angaja
ment — 3 300 000 lei; rea
lizat — 3 518 000 lei ; 
producția marfă : anga
jament — 3 300 000 lei, 
realizat — 4 133 000 lei.

Vedete parțială a grupului azot de la Combinatul de chimizare complexă a 
gazelor — Craiova foto . ;oN CUCU

COCTEIL CU

ANTICHITĂȚI
un fapt cunoscut că în 
Constanța, aproape ori
unde se sapă temelia 
unui nou bloc, fundația 
unui nou bulevard ori 
șanțul unei noi rețele de 
canalizare, ies la lumină

amfore, monumente funerare,^ restu
rile unor obiecte casnice, rămășițe 
ale zidurilor unor bazilici și uneori 
adevărate tezaure, cum a fost cazul 
aceluia de 24 de piese în care statuia 
Fortunei și a șarpelui fantastic 
alcătuiesc azi podoaba cea mai de 
preț a muzeului local. Străvechea ci
vilizație a Tomi- 
sului întinsă de-a - -
lungul a 12 secole | 
iese treptat la lu
mină ca o istorie 
vie, scrisă pe pie
tre sau întruchipată pe monumente 
de o rară frumusețe. O pasionată 
operă de identificare și valorificare 
a monumentelor, începută aici în 
Constanța de către marele patriot 
Vasile Pîrvan, este amplu continuată 
azi cu sprijinul intens al statului 
nostru democrat-popular. Rezulta
tele activității cercetătorilor de la 
Muzeul regional 
j-obrogea s-au 
dezgroparea și 
o însemnată- porțiune a zidului 
de.apărare a vechiului Tomis. In in
cinta protejată de el s-a amenajat un 
adevărat muzeu în aer liber. In a- 
propierea acestuia, pe peretele unei 
clădiri s-a executat o hartă murală

lìniul monumentelor

de arheologie 
concretizat 
restaurarea 

a

în
pe

din mozaic, ca un grăitor ghid turi
stic al cetăților antice din Dobrogea, 
s-a amenajat și îmbogățit treptat 
muzeul regional de arheologie cu pie
se de mare valoare, care i-au adus 
o adevărată, faimă pînă și pe alte 
meleaguri. In prezent se lucrează 
la restaurarea monumentului cu 
mozaic și la amenajarea unui alt 
muzeu în aer liber în această par
te a orașului.

Activitatea aceasta merită toată 
prețuirea celor care cu șpaclul în 
mină caută cu răbdare și inteligență 
urmele strămoșilor închise în tai

nele pămîntului 
dintre Dunăre și 
Mare. Aceeași gri
jă dovedită, în an
samblu, de cei ca
re se ocupă de o 

asemenea importantă operă, ne în
deamnă să semnalăm și o serie de 
deficiențe privind valorificarea ulti
melor descoperiri ale vechiului To- 
mis.

Acum cîțiva ani, odată cu săparea 
fundației unei noi aripi a Școlii me
dii nr. 2 din Constanța, s-au desco
perit în curtea acesteia zidurile unei 
bazilici paleo-creștine, datînd din 
secolele IV-V e.n. iar în subsol — 
senzație! — cripta cu bolțile aproa
pe intacte păstrînd încă vii culorile

GEORGE MIHĂESCU

(Continuare tn pag. a ll-a)
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It •àride extindere
a primului ministru al Republicii

In raionul 
cara ocupă o suprafață de peste 
11 000 de hectare. Specialiștii din 
cooperativele agricole și din gos
podăriile de stat, urmărind zilnic 
starea de vegetație a acestor cul
turi (gradul de coacere, umidita
tea), au stabilit momentul optim 
pentru începerea recoltatului și 
secerișul a fost declanșat. în co
muna Scorțaru-Vechi, intrînd in 
Ian toate cele 10 combine repar
tizate acestei unități, numai în- 
tr-o singură zi a fost strînsă re
colta de gnu de pe 75 de hec
tare ; deci, o viteză zilnică de 
7,5 hectare pe combină, în con
dițiile în care mecanizatori ca Ion 
N. Buzea. de pildă, „bat“ zilnic 
cîte 20 000—22 000 de kilograme 
de grîu. Tot la Scorțaru-Vechi, în 
aceeași zi, țăranii cooperatori au 
eliberat de paie o suprafață de 
30 de hectare, putindu-se astfel 
începe arăturile. Această simplă 
secvență din planul operativ de 
campanie ilustrează convingător 
atenția ce se acordă aici bunei 
organizări a muncii în fiecare 
compartiment al vastului front de 
lucru care este cîmpul. Combi
nele au _ _
funcție de stadiul de coacere al 
soiurilor de grîu cultivate. Oameni 
pentru manevrarea sacilor sînt 
suficiență ; la eliberarea paielor 
de pe miriște organizația U.T.M. 
a antrenat peste 100 de tineri, iar 
la transportul boabelor spre baza 
de recepție și spre magazii au 
fost repartizați alți 50. Antrenați în întrecerea so
cialistă, mecanizatorii și țăranii cooperatori de aici 
depun tot interesul pentru îndeplinirea angaja
mentelor luate, pentru efectuarea fiecărei lucrări 
în graficul stabilit. Așa se explică rezultatele bune 
obținute pînă în ziua de 4 iulie ; grîul secerat de 
pe 385 de hectare, paiele strînse, arături pe mari 
suprafețe.

re este cimpu..
fost rațional grupate în

țGontinuare fn-pag. a If-a)

Abdirazak Haji Hussein
scopul îmbunătățirii ali

ai regiunii

exemplu, se 
altele, fora-

în _ 
mentării cu apă a populației 
și întreprinderilor industriale 
în mai multe localități din 
tară se vor face noi lucrări de 
extindere a rețelei de aducți- 
une, distribuție și de captare 
a apei. Consiliul de Miniștri a 
aprobat recent proiectele de 
alimentare cu apă a orașelor 
Bîrlad și Ploiești, a zonei in
dustriale Palas-Constanța și a 
dispus suplimentarea planului 
de investiții pe anul în curs a 
Sfatului popular 
Oltenia.

La Bîrlad, de 
prevede, printre 
rea în zona Negrilești a unor 
puțuri, construirea unui dig 
de protecție și platforme în 
jurul puțurilor în vederea a- 
părării acestora de infiltrațiile 
apelor provenite din ploi și 
din topirea zăpezilor. Proiec
tul de alimentare cu apă a zo
nei industriale Palas-Constan
ța prevede executarea unor 
lucrări de captare din sursa 
„Cișmea“ prin puțuri forate, 
care vor aduce zilnic în acea
stă parte a orașului peste 
60 000 mc de apă.

Toate aceste lucrări, pre
cum și cele de la Ploiești și 
Craiova vor începe în acest an.

Lucrări similare se desfă
șoară în prezent în multe alte 
localități din țară, printre 
care Qravița, Moinești, Ro
man, Piatra Neamț.

(Agerpres)

/j/e de vacanță la ștrandul studențesc „Lacul ier din Capitala
Foto*- ÂGERPRES
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La invitația președintelui 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Române, Ion Gheorghe Mau- 
rer, marți după-amiază a so
sit la București primul minis
tru al Republicii Somalia, Ab- 
dirazak Haji Hussein, care va 
face o vizită oficială în Repu
blica Populară Română.

Primul ministru este însoțit 
de Ahmed Yusuf Dualeh, mi
nistrul afacerilor externe, Ah
med Shire Egal Lawaha, șeful 
de cabinet al primului minis
tru, Hassan Nur Elmi, amba
sadorul Republicii Somalia în 
Tanzania, și alte persoane ofi
ciale.

în întîmpinarea oaspetelui, 
pe aeroport, se aflau președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Române, Ion Gheorghe 
Maurer, Gogu Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, Corneliu Mănescu,

externe,ministrul afacerilor 
alți membri ai guvernului și 
alte persoane oficiale.

Erau de față șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
în R. P. Română, precum și 
studenți somalezi aflați la stu
dii în țara noastră.

Primul ministru al Republi
cii Somalia, Abdirazak Haji 
Hussein, a fost salutat cordial, 
la coborîrea din avion, de pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer.

Au fost intonate apoi imnu
rile de stat ale celor două țări.

Primul ministru al Republi
cii Somalia, împreună cu pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Române au . tre
cut în revistă garda de onoare 
aliniată pe aeroport. Un grup 
de pionieri a oferit flori oas
peților.

Coloana mașinilor

excortată de motocicliști, s-a 
îndreptat 
cială.

spre reședința ofi-

★
Marți seara primul ministru 

al Republicii Somalia împreu
nă cu persoanele oficiale care 
îl însoțesc au depus o coroană 
de flori la Monumentul Eroi
lor Patriei.

La solemnitate au asistat 
Adrian Dimitriu, ministrul 
Justiției, Eduard Mezincescu, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Ion Cosma, pre
ședintele Sfatului Popular al 
Capitalei, general locotenent 
Ion Gheorghe, adjunct al 
ministrului forțelor armate, 
Stanciu Stoian, secretar gene
ral al Ligii române de priete
nie cu popoarele din Asia și 
Africa și alte persoane oficiale.

oficiale, (Agerpres)
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Colaboratorii 
științifici 
ai uzinei
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Semnează tovarășii proî. univ. 
Gh. Cașler, ing. V. Chiriță, proi. 
univ. E. Botez, proi. ing. Suzana 

Gîdea, ing. M. Sgrumală
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TELEGRAMĂ

Tovarășului CHIVU STOICA,
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Române

BUCUREȘTI

Vă exprim mulțumiri cordiale pentru 
felicitările călduroase ce mi le-ați adresat cu 
prilejul zilei mele de naștere.

Folosesc acest prilej pentru a vă ura să
nătate și noi succese în munca dv. nobilă 
consacrată dezvoltării și înfloririi Republicii 
Populare Române.

ȚOI EN GHEN 
Președintele Prezidiului 

Adunării Populare Supreme 
a Republicii Populare Democrate 

Coreene



Dezbaterea proiectului de Constituție Vizila delegației 
parlamentare 

franceze
Ședința lărgită a Comitetului de conducere 

a Uniunii artiștilor plastici
Marți după-amiază a avut 

loc o ședință lărgită a' Comi
tetului de conducere a Uniunii 
artiștilor plastici, consacrată 
dezbaterii proiectului de Con
stituție a Republicii Socialiste 
România.

Subliniind deplina adeziune 
și entuziasmul cu care artiștii 
plastici au primit această lege 
a consfințirii mărilor victorii 
obținute de poporul nostru pe 
drumul luminos al socialismu
lui, înaltul democratism de 
care este străbătut întregul 
proiect de Constituție, nume
roși membri 
au luat cuvîntul 
mat hotărîrea de 
în operele lor, la

ai Uniunii care 
și-au expri- 
a surprinde 
un nivel de

înaltă ținută artistică, chipul 
de azi al țării, al oamenilor ei, 
profundele transformări petre
cute în toate domeniile vieții.

In cuvinte pline de mîndrie 
patriotică, vorbitorii și-au ex
primat bucuria că țara noastră 
va purta denumirea de Repu
blica Socialistă România și că 
această denumire, cuprinsă in 
proiectul de Constituție, se 
datorește realităților de azi 
făurite de întregul popor ro
mân sub conducerea înțeleap
tă a partidului său, care a ri
dicat țara la demnitatea, su
veranitatea și onoarea pe care 
și le-a meritat din totdeauna 
acest popor.

(Agerpres)

Președintele Marii Adunări 
Naționale a R. P. Române, Ște
fan Voitec, a primit marți după- 
amiază delegația parlamentară 
franceză condusă de Maurice 
Schumann, președintele Comi
siei de afaceri externe a Adu
nării Naționale Franceze, care 
face o vizită în țara noastră.

La întrevedere, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă cor
dială, au participat Teodor Ma- 
rinescu, președintele Comisiei 
de politică externă a M.A.N.,: 
deputați, membri ai .acestei co-' 
misii și ai Grupului parlamentar 
pentru relațiile de prietenie- 
România-Franta.

A fost de față 
Pons, ambasadorul 
R. P. Română.

*
zilei de
francezi au vizitat 

tractoare din orașul 
cartiere de locuințe, 
istorice din localî-

Jean Louis 
Franței în

Plenara Comitetului de conducere

marți, par-

a Uniunii Arhitecților

Arhitecții au dezbătut marți, 
în cadrul unei ședințe plenare 
a Comitetului de conducere a 
Uniunii Arhitecților, proiectul 
de Constituție a Republicii So
cialiste România.

Evidențiind caracterul pro
fund democratic și umanist al 
proiectului de Constituție, par- 
ticipanții la discuții au arătat 
că viitoarea lege fundamenta
lă a țării noastre oferă largi 
posibilități desfășurării unei 
activități creatoare, de afir
mare a personalității. Ei și-au 
exprimați adeziunea deplină la

proiectul de Constituție mani- 
festîndu-și în cuvinte însufle
țite hotărîrea de a dezvolta 
noua arhitectură românească 
ca pe o sinteză armonioasă a 
tehnicii și artei, îmbinînd re
zolvarea problemelor practice- 
utilitare și tehnico-economice 
cu creația de înaltă valoare 
artistică. Vorbitorii au subli
niat că numai un popor stăpîn 
pe soarta sa poate să-și pro
pună o astfel de Constituție.

în cursul 
lamentării 
Uzinele de 
Brașov, noi 
monumente
tate și complexul turistic Poia
na Brașov. Președintele Sfatu
lui popular regional Brașov, Ion 
Mărcuș, deputat al Marii Adu
nări Naționale, a oferit in cin
stea oaspeților un dejun. Sea
ra, ambasadorul 
București a oferit 
sediul ambasadei.

Franței la 
un dineu Ia

(Agerpres)

(Agerpres)

S-a încheiat „Săptămîna 
muzicii romanești“

de in- 
muzi- 
seara, 

bucureș-

După 6 zile 
tensă activitate 
cală, sîmbătă 
Filarmonica 
teană a încheiat o lar
gă suită de manifestări 
pe care 2 orchestre 
din Capitală și 15 Fi
larmonici din marile 
orașe de provincie 
le-au închinat unora 
dintre cele mai repre
zentative creații mu- 

• zicale românești.
Concertul, primei or

chestre simfonice, diri
jat de Mircea Cristes- 
cu, a sintetizat într-un 
program de ținută ar
tistică, valorile remar
cabile ale muzicii ro
mânești. Cele trei pie
se înserate in program, 
— robusta Suită ,,Cîm- 
penească” a lui Gh.

Dnmitrescn, dedicată 
victoriilor obținute pe 
drumul cooperativizării 
agriculturii, ineditul 
Concert pentru vioară 
a lui Pascal Bentoiu 
caracterizat printr-un 
limbaj evoluat, printr-o 
desăvîrșită logică în 
construcția muzicală, 
și dramatică Simfonie 
a lui W. Berger, au 
demonstrat deasupra 
oricăror diferențe sti
listice, originalitatea 
concepției arhitectoni
ce, strădania de a con
tura o muzică cu pro
funde rezonanțe con
temporane.

Nu numai la Bucu
rești, ci și în celelalte 
centre muzicale ale 
țării, „Săptămîna muzi
cii românești“ a fost un

prilej de trecere în re
vistă a noilor succese 
ele muzicii romănești, 
de cunoaștere a unor 
noi lucrări elaborate 
în anii din urmă.

Alături de celelalte 
manifestări culturale 
din lunile din urmă, 
„Săptămîna muzicii ro
mânești” a reprezentat 
acum spre sfîrșitul sta
giunii, în zilele cînd 
întregul nostru popor 
întîmpină cu entuziasm 
cel de al IV-lea Con
gres al partidului, un 
corolar al căutărilor 
muzicienilor noștri 
pentru zămislirea unei 
arte la înălțimea ce
rințelor epocii noastre.

I. s.

I

Kl

Noul bloc turn din orașul Baia Mare, care a fost dat in folo-

sință de curimi
Foto t AGERPRES

Semnături pentru
frumusețea orașului
Duminică, dimineața, în a- 

propierea Fabricii de încălță
minte „Progresul" din Capi
tală. peste 2 000 de cetățeni, 
printre care numeroși tineri 
din întreprinderile și institu
țiile raionului 23 August au 
muncit timp de cîteva ore la 
lucrări de taluzare, amenct- 
jînd mari suprafețe dintr-un 
teren ce se întinde pe multe 
hectare.

Împrejurimile de la intrarea 
în București dinspre comuna 
Pantelimon sînt astfel supuse 
unui plan de 
care 
pete 
zeze 
Iată, 
setei 
plex 
Un teren de fotbal, o pistă 
pentru dirt-trac, terenuri de 
volei, tenis de cîmp, handbal 
și baschet. Construcția lor este 
în plină desfășurare.

Duminică, tinerii antrenați 
de organizațiile U.T.M. din în
treprinderile de pe cuprinsul 
raionului precum și nenumă- 
rați cetățeni din cartierele în
vecinate și-au mutat locul de

înfrumusețare 
a și început deja să ca- 
contururi, să se concreti
vi diferite construcții, 
pe partea dreaptă a șo- 
se întinde un vast cOm- 
sportiv. Ce cuprinde el ?

activitate pe partea stingă a 
șoselei. După cum aflăm de la 
tovarășul Gheorghe Cirstea, 
prim secretar al Comitetului 
raional 23 August al U.T.M. 
lucrările au început aici la 
începutul lunii aprilie. Pînă a- 
cum la această 
muncă patriotică 
pat peste 320 000 
S-a urmărit ca 
acțiunile de muncă patriotică 
să fie eficace. De aceea, unii 
dintre tineri, au venit dumi
nicile, alții în celelalte zile ale 
săptămânii. S-au luat, de ase
menea, măsuri pentru a fi a- 
sigurate uneltele trebuitoare 
și asistența tehnică necesară. 
Tinerii au fost împărțiți pe în
treprinderi și li s-a dat por
țiuni de lucru precise.

Acum, aici sînt multe deni
velări. de teren, cîteva mlaș
tini cu păpuriș, gropi. In 
scurtă vreme ele vor rămîne 
însă numai în amintiri. Le 
vor lua locul un patinoar na
tural, o pîrtie pentru săniuș, 
un solar pentru copii, nume
roase spații verzi cu pomi or
namentali, cu mici pilcuri de 
arbuști. Stoian Constanța, de-

acțiune de 
au partid
ele tineri, 

prezența la

senatoare, și Mihai Andrei, 
muncitor ajustor la Fabrica de 
mașini unelte și agregate din 
București, Gherghina Lăcraru 
și Maria Bazar de la Filatura 
românească de bumbac, Ilie 
Stan, și Ion Stanciu, ope
ratori chimiști la Fabri
ca de mase plastice, 
mitru Mirică, Dumitru 
dan și Mihai Soare de la Uzi
nele „23 August", pe ei și pe 
mulți alții i-am găsit prezenți 
pe șantier. Ei ne-au declarat 
că se vor bucura cu atît mai 
mult de clipele de odihnă pe 
care le vor petrece in aceste 
locuri din apropierea. între
prinderilor tinde lucrează, cu 
cit își vor aminti, de contri
buția lor la amenajările la 
care participă acum. Munca 
in timpul celor cîteva ore pe
trecute pe șantier duminică 
dimineața a fost spornică. Ti
nerii închină rezultatele acti
vității lor, ca și pe cele care le 
obțin în munca pe care o des
fășoară la locurile de muncă 
din fabrici și uzine, celui de al 
IV-lea Congres al partidului.

I. BODEA

FINALELE
REZULTATELE DE IERI

HANDBAL. București I — Cluj 
(masculin): 28—16: Timișoara — 
Iași (M): 14—14; Galați — Bucu
rești II (feminin): 9—4; Brașov — 
Petroșani (masculin): 15—14.

RECOMANDĂRI DIN PROGRAMUL 
DE AZI

BASCHET, Se joacă cele mai im
portante meciuri — care vor hotărî 

• cîștigătoarele locului I și la mas
culin și la feminin. Cele două 
jocuri vor avea loc după următo
rul program: teren „Drept”: Bucu
rești I — Cluj (F), orele 18,15: 
București I — Cluj (M) orele 19,30.

HANDBAL. Teren Progresul (str. 
Dr. Staicovici): Brașov — lotul 
R.P.R. de tineret (M), amical; Cluj
— Timișoara (M) și Galați — Bucu
rești I (M) — de la orele 8.

VOLEI. Teren I.M.F. : București I
— Craiova (F), orele 8.

i

A început practica în producție a studenților. Timp 
de 4—8 săptămlni studenta își vor valorifica în 
marile întreprinderi ale patriei bogatele cunoștințe 
teoretice, vor acumula altele noi, formîndu-si tot
odată deprinderile practice necesare viitoarei lor 
profesiuni. Printre întreprinderile din Capitală care 
au primit recent student! în practică, se numără Si

Uzinele „Timpuri Noi“. Aici își fac practica o 
bună parte din studenții Institutului politehnic 
„Gheorghe Gheorghlu-Dej", în foto : clțiva studenți 
din anul li, electrotehnică urmăresc atent explica
țiile frezorului Dumitru Tabuc, cu privire la procesul 

tehnologic de frezate a unei piese.

Faleza din Galați
UNIVERSITARE

LA PANOUL DE ONOARE
• Ion Mozer

că valoarea nr. 1 a finalelorFără îndoială 
campionatelor universitare, ce se desfășoară în 
aceste zile în Capitală, este maestrul emerit al 
sportului — Ion Mozer. Cel mai bun handbalist 
din lume, cum a fost apreciat (printr-o cupă spe
cială) la campionatele mondiale de la Praga, face 
parte — fiind student în anul IV la I.C.F. — din 
echipa selecționată București I.

Foița și rezistența fizică (tricoul lui e ud leoar
că de efortul ce-l depune în orice meci), tehnica 
desăvîrșită, fantezia și inteligența de joc îl ajută 
pe acest tînăr pentru care handbalul nu mai are 
nici un fel de secrete să coordoneze în mod stră
lucit jocul talentaților săi coechipieri, purtîndu-i 
de fiecare dată spre victorie. Cînd echipa lui este 
în apărare, Mozer e cel mai greu de trecut, cînd 
e în atac — Mozer e cel mai greu de ținut; el 
„duce greul“. Mai doriți dovezi ? lat-o, pe ulti
ma : ieri dimineață, intr-o întîlnire importantă 
pentru locul I, Clujul, a început în trombă și a 
condus pe bucureșteni cu 1—0 ; numai pentru 
cîteva momente însă, fiindcă „Hanzi" a egalat. 
Apoi, 2—1 pentru Cluj și, din nou, egalitatea prin 
golul lui Mozer, care, pentru a evita surprizele 
și a pune capăt acestui joc de-a șoarecele cu pi
sica, nu se mai oprește plnă la... 4—2. Acum, bă
ieții își pot lua zborul, dar și maestrul îi ajută 
in continuate mareînd 7 goluri. Acesta este Mo
zer : dîrz, excelent în execuții, fin tactician, mare 
tehnician și — atenție sportivi 1 — modest, foar
te, foarte, modest. 1nrățm: de la el, studenți fina- 
liști I Aveți ce I

C. MITRO!

• Marilena Porumb
Pe cea mai hună voleibalistă a echipei din Cluj 

am rugat-o să ne deruleze filmul celor mai fru
moase amintiri sportive ale sale.

— N-am făcut niciodată vreo clasificare, ne-a 
răspuns. La rînrl-ul său, fiecare succes m-a bucu
rat și a fost „cel mai frumos“.

— Atunci, s-o luăm cronologic.
— De acord, In 1958, fiind elevă, profesorul 

Scurtu, actualul nostru antrenor, m-a selecționat 
in echipa Școlii sportive din Cluj, iar peste doi 
ani m-a promovat la Știința.

— Unde în scurt, timp ați devenit o jucătoa
re de bază și de valoare. Ce s-a mai întîmplat 
apoi ?

— în 196.3 am devenit studentă la Institutul 
pedagogic. Anul 1964 mi-a adus două mari sa
tisfacții : am devenit, din Marilena Cucii,. Mari
lena Porumb și am fost selecționată în lotul de 
tineret al țării. In turneul făcut cu lotul în Bul
garia am mers împreună cu soțul meu — eu 
prima oară în lot, el prima dată în străinătate 
— și amîndoi am avut bucurii: Cornel a doboril 
recordul național de juniori la înălțime (mai tir- 
ziu avea să-l doboare și pe cel de seniori), iar e- 
chipa noastră de tineret a ieșit, victorioasă.

— Proiecte ?
— Foarte multe. Terminarea studiilor cu bine, 

record 2,12 metri. — pentru Cornel și., un loc în 
prima reprezentativă — pentru mine.

— Succes I Și, plnă atunci, vă urăm de ase
menea succes la actualele finale și la Universia
da de la Sofia unde dorim să ne reprezentați cu 
cinste.

PE SCURT • PE SCURT
• Aseară, în sala „COubertin" 

din Paris floretistele din R. P. Ro
mână si U.R.S.S. și-au disputat 
titlul de campioane mondiale pe 
echipe. La capătul unor întreceri 
spectaculoase, care au durat peste 
2 ore, victoria a revenit cu scorul 
ele 9—5 echipei U.R.S.S. Selecțio
nata tării noastre s-a comportat 
bine pe parcursul campionatului 
ubtinînd medaliile de argint.

• Astăzi încep întrecerile fina
lelor campionatelor republicane in-

dividuale de box. Pe ringul special 
amenajat în incinta stadionului 
Republicii din Capitală, timp de 
trei zile, 4,3 dintre cei mai valo
roși pugiliști ai tării se vor în
trece pentru cucerirea titlului de 
campion republican. întrecerile vor 
continua joi și sîmbătă. Ora de 
începere a galelor este 19,30.

• Pe terenul clubului sportiv 
„Progresul" din Capitală s-a dispu
tat ieri, în fata a peste 1 500 de 
spectatori, dubla Întîlnire inter-

C. MUSTAȚA 
student

de voiai dintre 
P. Române și

URMĂRI DIN PAQ. I

cu antichități
unei fresce cu motive vegeta
le și geometrice. Presa a adus 
atunci la cunoștința întregului 
public această descoperire, or
ganele locale au alocat fon
duri pentru restaurările nece
sare criptei iar arheologii și-au 
început lucrul. După care in
trarea criptei a fost dotată cu 
o ușă dintr-o scindară de cea 
mai proastă calitate iar auto
rii acestei isprăvi au rămas 
nehotărîți: cripta ori rămîne 
închisă pentru totdeauna (în 
care caz trebuia să-i pună și 
un lacăt) ori rămîne deschisă 
pentru publicul care aflase 
despre această descoperire (ur
nind, deci, să se mai ia și alte 
măsuri). Cert este insă că în 
prezent interiorul acesta, de o 
frumusețe și o prospețime în 
stare încă să uimească, a de
venit un fel de magazie în care 
se păstrează un cauciuc de ca
mion, o coadă de mătură etc. 
în recreație, elevii școlii se 
joacă aici de-a v-ați ascunse- 
lea.

Era necesar ca muzeul re
gional, după ce a investit aici 
muncă și destui bani pentru 
restaurare, să pună și o in
scripție care ar fi $ explicat 
măcar elevilor că e vorba de 
un monument arheologic. în

felul acesta, din respect, poate 
și organizația U.T.M. din școa
lă ar fi luat inițiativa ca in
cinta curții din jurul monu
mentului să fie îngrijită, ame
najată evitînd transformarea 
ei într-o paragină, cum e în 
prezent.

Dar acesta nu este singurul 
monument părăsit. Cu un an 
în urmă, pe faleza de nord a 
portului, intre șoseaua de cen
tură și blocul B 1 din noul 
complex de locuințe s-au des
coperit două morminte. Unul, 
din secolul III e.n., din lespezi 
mari de piatră, unic în Con
stanța prin faptul că se 
păstrează în întregime și- 
unic în ~ _
epoca romană. Cel 
doilea, datînd din
IV e.n., are interiorul pictat 
cu șerpi, lauri și frunze de ie
deră. Mormântul pictat a fost 
protejat cu o închidere din 
seînduri din care din cînd în 
cînd cei care nu știu despre 
ce este vorba mai iau cîte o 
ulucă, punînd în pericol .fres
ca interioară de mare valoare. 
Primul, lăsat în bătaia ploilor 
și a vînturilor e supus degra
dării. Copiii care se joacă în 
solarul de alături îl folosesc 
în scopuri total nepotrivite. 
Ar fi fost nevoie și aici dacă 
nu de o protecție costisitoare 
măcar de o inscripție care ar 
fi impus respect pentru pă
strarea monumentelor.

întregime
Dobrogea pentru 

de al 
secolul

T nițiativa de a organiza 
j muzee în aer liber e cit 

se poate de bună cu o 
condiție: să nu forțăm lucru-

rile și să nu facem, aceasta, de 
dragul spectaculosului. După 
interesul stîrnit de parcul ar
heologic de lingă zidul de in
cintă, despre care am mat 
vorbit, se vede că direcția 
muzeului regional s-a călăuzit 
în ultimul timp în activitatea 
sa mai ales după acest crite
riu. Așa se face că pe unele 
locuri virane de pe faleza de 
sud a mării au apărut niște 
stîlpi de beton pe care sînt 
expuse capiteluri, arhitrave, 
coloane etc. Alăturarea beto
nului brut de marmura frumos 
sculptată contrastează strident 
parcă în defavoarea epocii 
noastre; dar și mai lipsită de 
armonie arhitecturală e înca
drarea acestor monumente în 
jurul unor construcții moder
ne sau dimpotrivă, mai vechi, 
cu care nu se asamblează. A- 
ceastă manie a ajuns pînă a- 
colo îneît, la poarta nr. 1 a 
portului, pe peronul lat de nu
mai un metru dintre două ar
tere de mare circulație, au fost 
expuse în stîlpi de metal alte 
obiecte de marmură și cera
mică. Nu anticipăm, dar e bine 
să atragem atenția că un mic 
incident de circulație pune în 
pericol atît mijloacele de 
transport cit și piesele arheo
logice respective.

Să amenajăm parcuri ar
heologice dar nu oriunde și 
oricum. Nu puteau oare fi ex
puse aceste piese chiar in a- 
propierea zidului cetății, re
cent descoperit sau în apro
pierea monumentului din mo
zaic ? Ele se încadrau astfel 
armonios cu zidurile construc-

țiilor antice, ar fi atras aten
ția asupra acestora, ar fi adus 
un plus de informație asupra 
vieții de acum două milenii și 
astfel n-ar fi fost în contra
dicție nici cu legile armoniei, 
nici cu cele ale... circulației. 
Apoi, pare ciudat faptul că un 
turn de la zidul roman de a- 
părare a cetății, scos la ivea
lă în 1963, în spatele tribuna
lului, a fost neglijat, după 
care a fost dărîmată. o porți
une din el. Aceasta în pofida 
faptului că, dacă ar fi fost 
conservat în starea în care 
se afla și ar fi fost restaurat, 
ar fi creat o frumoasă ambi
anță arheologică și arhitecto
nică cu toate celelalte descop- 
riri din aceeași porțiune a o- 
rașului, precum și cu peisajul 
nou. Dîndu-și, probabil, seama 
tîrziu de această neglijență, 
conducerea muzeului arheolo
gic a început acum să-l înalțe 
cu lespezile unor vechi monu
mente, peste care a instalat 
un soclu de coloană șt o co
loană de marmură îneît totul 
pare un monument. Unii tre
cători, fie neinițiați, fie lipsiți 
de respect pentru vestigii
le istoriei au scris chiar 
pe el cu cărbune : „Monumen
tul marinarilor". Nu ar fi fost, 
oare mai normal ca turnul să 
rămînă turn al zidului roman 
de apărare, din care e singu
rul fragment descoperit ? De 
ce să aducem alte elemente 
care dau o altă interpretare și 
care în ultimă instanță falsi
fică trecutul? Și dacă vrem 
să facem parcuri arheologice 
de ce lespezile acelea de mor-

mînt n-au fost expuse in a- 
propierea monumentelor des
coperite și lăsate în părăsire, 
despre care am mai vorbit ? 
Pentru că după toate probabi
litățile acolo a fost un cimitir 
antic, Se puteau deci aduce a- 
colo sarcofage, cripte, pietre 
funerare etc. etc. și organiza 
un i 
parc,
care, ......
stat așa ceva. In felul a- 
cesta, s-ar fi valorificat știin
țific, muzeistic și turistic o 
mare parte din piesele fune
rare descoperite iar ele se în
cadrau în peisajul urban, în 
ambianța arhitectonică. In a- 
menajarea acestor parcuri ar
heologice e necesară asigura
rea masivei conservări a o- 
biectelor. Pietrele cu inscripții 
expuse în curtea muzeului 
sînt protejate cu sticlă, dar 
cele care sînt amplasate în 
parcul arheologic de lingă zi
dul de incintă, neprotejate, 
sînt supuse degradării de plo
ile și diferențele de tempera
tură care acționează asupra 
calcarului.

interesant și
, chiar pe 
, probabil că

instructiv 
locul în 

a exi-

a 7 e întrebăm de ce cîteva 
ancore de proveniență 
modernă și care n-au ni

mic comun cu arheologia, des
coperite pe f undul mării, au 
fost expuse la poarta nr, 1 a 
pohului peste o lespede de 
criptă romană ? Ce asociație 
(decît una eronată) poate să 
facă un vizitator dornic să afle 
adevărul?

O astfel de remarcă e vala
bilă și pentru organizarea mu
zeului regional. Aici s-a ame
najat o sală (și e foarte bine 
că s-a procedat așa) dedicată 
tui Ovidiu, poetul exilat la 
Tomis. Ca urmare, aici trebu
iau expuse obiecte care să a- 
teste vremurile contemporane

La faleza din Galați 
ce se construiește pe 
malul Dunării, lucră
rile au fost terminale 
pe o distanță de o 
jumătate de km. în 
felul acesta, construc
torii și-au îndeplinit 
angajamentul luat în 
Cinstea Congresului

partidului. Prin fru
musețea ei, faleza 
captează încă de pe 
acum interesul vizita
torilor și locuitorilor 
orașului. Pe porțiunea 
amenajată, faleza este 
însoțită de o șosea as
faltată (care va asigu
ra, după terminarea

construcției, circulația 
autovehiculelor).

In final, faleza se 
va întinde pe 2,5 km, 
unind centrul orașu
lui cu cartierul con
structorilor Combina
tului siderurgic „Gh. 
Gheorghiu-Dej“.

(Agerpres)

Funeraliile acad

ALEXANDRU MYLLER
La Iași au avut loc marți fu

neraliile acad. prof. Alexan
dru Myller.

Prin aula „Mihail Eminescu“ 
a Universității „Al. I. Cuza“, 
unde a fost depus corpul de
functului, au trecut luni și 
marți prin fața catafalcului 
academicieni, cadre didactice 
și studenți.

La mitingul de doliu au ros
tit cuvîntări acad. Gh. Vrîn- 
ceanu, din partea prezidiului 
Academiei R. P. Române, prof. 
univ. I. Creangă, rectorul Uni
versității din Iași, din partea 
Minsterului Invățămîntului, 
prof. univ. Gh. Gheorghiev, 
decanul facultății de matema- 
tică-mecanică a Universității

din 
del 
și asistentul universitar Octa- 
vian Nanu. Ei au subliniat 
personalitatea eminentului om 
de știință care a lucrat, neobo
sit pentru progresul matema
ticii românești, pentru afirma
rea ei pe plan mondial.

După terminarea mitingului 
de doliu, cortegiul funebru 
s-a îndreptat spre cimitirul 
„Eternitatea“.

Aici conf. univ. Dan Papuc, 
de la facultatea de matemati
că mecanică a Universității ie
șene, a adus un ultim omagiu 
celui dispărut.

Iași, academicienii Men- 
Haimovici, Iuliu Nițulescu

(Agerpres)Televiziune CINEMATOGRAFE

naționafă amicală 
selecționatele R. 
Franței. în ambele jocuri victoria 
a revenit voleibaliștilor noștri. în 
meciul echipelor secunde rezultatul 
a fost de 3—1.

• Echipa bucureșteana de rugbi 
Rapid a susținut 
de la sosirea 
mană, 
cu scorul de 21—6 pe 
l.eipzig și cu 13—3 selecționata o- 
rașului Leipzig.

două meciuri 
în R. D. Ger- 

Riigbiștii români au învins 
Lokomotiv

lui Ovidiu — adică provenind 
din secolele I î.e.n. și 1 e.n. — 
ori, alături de opaițe, cera
mică, obiecte de sticlă, de fri
za cu divinități care datează 
din această perioadă, au fost 
expuse piese ca : inventarul 
unui mormînt datat prin mo
nedă că ar proveni de la mij
locul secolului II e.n., un capi
tel unic din secolul III e.n. des
coperit la Mangalia, și tot de 
la Mangalia și din aceeași e- 
pocă un basorelief care înfă
țișează un elev și un profesor, 
pentru a descoperi apoi alte 
două piese arhitectonice din 
secolul V e.n. Să fi uitat oare 
arheologii cînd a trăit Ovidiu?

*

Concluzia care se impune 
este aceea că în afară de pa
sionanta muncă de descoperire 
a vestigiilor trecutului, cei 
care fac această muncă tre
buie să acorde aceeași atenție 
conservării și valorificării, 
spiritul adevărului istoric, 
acestor piese.

m 
a

Secerișul
Tot prin gruparea raționalăTot prin gruparea raționala a 

combinelor, care atrage după sine 
organizarea transportului boabe
lor în flux și eliberarea paielor 
de pe miriști, în raionul Fetești 
din regiunea București s-a reușit 
«ă se realizeze încă în primele 
2—3 zile viteza planificată la se
ceriș — 3 800 de hectare.

în raionul Caracal,, regiunea 
Oltenia, cele mai multe coopera
tive agricole folosesc, pentru 
scurtarea perioadei secerișului, 
toate mijloacele de care dispun. 
La Studina, Amărăștii de Jos, 
Sloienești și în alte comune, in
ginerii agronomi au repartizat ju
dicios mașinile pe sole : combi-

MIERCURI 7 IULIE
19.00 Jurnalul televiziunii.

19.20 Pentru cei mici: „Poves
tiri din Rubovia“: Cavaler 
pentru o zi. Film: Omulețul 
de plastilină. 20,00 Teatru: 
„Surorile Boga“ de Horia Lo- 
vinescu. interpretează colecti
vul Teatrului de stat din Ga
lați. In pauză: Recital cu 
Ivlarta Mayerova și Jurg Wie- 
derman, soliști ai Operei, de 
stat din Bratislava. La pian: 
Jaroslav Meyer. In încheiere: 
Buletin de știri. Buletin me
teorologic.

JOI 8 IULIE
19,00 Jurnalul televiziunii.

19.20 Pentru copii și tineretul 
școlar: Aventurile echipajului 
Val-Vîrtej: „Pierduți în cos
mos“. 20,05 Film: „Un enoriaș 
ciudat“. 21,25 Atlas folcloric: 
Țara Vrancei. în încheiere: 
Buletin de știri. Buletin me
teorologic.

LALEAUA NEAGRA — film pen
tru ecran panoramic — rulează la 
Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30: 
19: 21,30). UN LUCRU FĂCUT LA 
TIMP (completare LA CEL MAI 
ÎNALT NIVEL1: Luceafărul (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Gră
dina „Doina" (Str. Doamnei nr. 9
- orele 20,15). ÎNTÎLNIRE LA IS- 
CHIA — cinemascop: Republica 
(completare 180 DE ZILE IN 
ATLANTIC — 8,30; 11; 13,30; 
16,15; 19; 21,40), București (comple
tare LA CEL MAI ÎNALT NIVEL
- 9,15; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15),

Grădina „Progresul" (Str. Ion Vidu 
nr. 5 — orele 20,30). AMERICA, 
AMERICA (ambele serii): Grivița 
(completare MÎINE ÎNCEPE AZI — 
10; 16; 19,30), Flacăra (16; 19,30), 
Miorița (10; 13,15; 16,30; 20). CA
BOTINUL: Carpati (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). SĂRITURĂ ÎN ÎN
TUNERIC: Capitol (completare
ARTA CHINEZĂ DE DECUPARE
— 9,30; 11,45, 14; 16,30; 18,45; 21;
la grădină — orele 20,30), Floreas- 
ca (11; 16; 18,15; 20.30). JUNGLA 
TRAGICĂ: Festival (9,45; 12; 14,15- 
16,30; 18,45; 21; la grădină — orele 
20,30). Feroviar (9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30), Flamura (10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30). CAIDUL (comple
tare GURA LUMII): Victoria (10; 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,45). IANO- 
ȘIK — cinemascop (ambele serii): 
Central (9,30; 13; 16,30; 20). BĂ
DĂRANII (completare NOI ȘI SOA
RELE): Lumina (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45). SPRE CULMI: 
Union (15; 17; 19; 21), Dacia (9-- 
17 în continuare; 19; 21). PROJ
GRAM PENTRU COPII; Doina fe
rele 10 
CE S-A 
ZILELE 
(11,30;
TREI GRĂSUNI — Că’iI ARABI — 
LA HOTARUL A DOUĂ LUMI 
ACOLO UNDE CARPATH ÎNTÎL- 
NESC DUNĂREA: Timpuri Noi 
(10—21 in continuare). CASA RI- 
CORDI: Giulești (15,30; 18; 20,30); 
FEMEIA NECUNOSCUTĂ: Stadio
nul Dinamo (Sos. Ștefan cel Mare
— orele 20,30), Arenele Libertății 
(Parcul Libertății — orele 20,30), 
Buzești (9,30; 12- 15,30: 18), Mo
dern (9,30; 12; 14,30; 17. La orele 
19,30 rulează PĂDUREA SP1NZU- 
RATTLOR — cinemascop — ambele 
serii). BUFONUL REGELUI: Grădi
na Buzești (Str. Buzești nr. 9—11
— orele 20,30). VESELIE LA
ACAPULCO (completare ARTIȘTI 
AMATORI): Cultural (10,30; 14,30; 
16.45; 19; 21,15). NEAMUL SOI- 
MĂREȘTILOR — cinemascop (am
bele serii): înfrățirea intre ponoare 
(completare ȘOPÎRLE — 10.30;
16,15; 19,30). CAN-CAN — cine
mascop: Excelsior (completare O 
CĂLĂTORIE SPRE INIMA REȘTTEI

- 9,30; 12.30; 16,30; 19,4.5). FER- 
NAND C.OW-BOY (completare CO-

în lanurile unde griul a I 
i'nacrrpy rlnnlinn. ■

I 

deși | 

în toate unitățile. In raionul 8 
Brăila, de exemplu, la cooperați- | 
vele agricole din comunele Sal- ”

I

I 

I 

I 

I 

I 

I 

Ik
IMORI DE ARTĂ ROMANEASCĂ): 

Crîngași (16: 18,15; 20,30). DE DOr 
BANI VIOLETE: Bucegi (10; 12.157 
16; 18,30; Ia grădină — orele 

120,“* ~ -------- ’
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CUTAREA ARA- _ 
ÎNDATĂ CE S-A I 
rt,’nvMrTî

nele — în
ajuns la coacerea deplină, sece- 
rătorile — pe solele unde boabele 
sînt în stadiul de coacere în pîr- 
gă. In felul acesta viteza zilnică 
de lucru este ridicată.

Asemenea măsuri bune, < 
sînt cunoscute, nu se aplică însă

eia, Rîmnicelu, Romanu și altele 
s-a exagerat gruparea combinelor 
pe sole foarte mici, ceea ce a 
dus la aglomerarea de forțe care 
se încurcă unele pe altele. In ast
fel de condiții media realizată de 
fiecare combină este mult sub 
posibilitățile reale.

In raionul Caracal situația se 
prezintă oarecum invers ; în co
mune ca Scărișoara, Fărcașele etc. 
combinele nu sînt folosite de loc. 
Se așteaptă coacerea deplină a 
boabelor. Este inexplicabil însă 
de ce n-au intrat încă în lan ce
lelalte mașini care pot și trebuie 
să recolteze cînd grîul este în 
pîrgă. Se pierde timp, se întîrzic 
secerișul, se vor pierde boabe.

Se reliefează din cele relatate 
experiența bună a unităților frun
tașe, privind folosirea rațională a 
combinelor și repartizarea judi
cioasă a celorlalte mașini. Se 
desprinde, totodată, în mod 
deosebit necesitatea următoarelor 
măsuri importante care trebuie să 
fie luate în cooperativele agri
cole rămase în urmă cu siringe
rea recoltei : GRUPAREA RA
ȚIONALA A COMBINELOR PE 
SOLE, FOLOSIREA TUTUROR 
CELORLALTE MAȘINI DE 
SECERAT, ANTRENAREA MAI 
MULTOR FORȚE LA STRÌN
GERLA PAIELOR DE PE MI
RIȘTI. EXECUTAREA 
TURILOR 1
ELIBERAT TERENUL.

dimineața). ASTA-I TOT 
ÎNTÎMPLAT (completare 
SIGHIȘOARE1) : Doina

J3.45; 16; 18,15; 20,30).

20,30). PĂDUREA SPÎNZURATH.OR
■ cinemascop (ambele serii) (com

pletare DELTA. RAIUL ALBINE
LOR): Unirea (16.30; la grădină — 
orele 20,30). FIUL CĂPITANULUI 
BLOOD — cinemascop: Tomis 
(completare SECOLUL GÎNDTPTI 
OMENEȘTI - 0,30: 11,30: 13.30:
16,30; 18,30; 20,30; la grădină - 
orele 20,30), Melodia tmmnletare 
O ZI DE IARNĂ LA ZĂBRAN! - 
9,15; 11.30; 13,45, 16; 18,15 : 20.30). 
DOUĂ ETAJE DE FERICIRE: Vitan 
(16; 18,15). BINE ATI VENIT '■ 
Munca (completare BALETUL NE
GRU DIN SENEGAL - 10 18.15;
20,30.



în dezbatere ;

PROIECTELE DE DIRECTIVE

în ziarul nostru, la rubrica „PROGRESUL TEHNIC - FORȚA INDUSTRIEI , 
au apărut articole, pe marginea proiectelor de Directive, ale unor cadre de 
conducere din marile întreprinderi, ale unor specialiști, care au propus 
realizarea unei mal stiînse legături între știință și producție pentru înde
plinirea cu succes a sarcinilor care revin industriei în viitorul cincinal.

Irt pagina de fată publicăm părerile unor specialiști din institutele de cer
cetări și din invătămîntul superior.

COLABORATORII ȘTIINȚIFICI Al UZINEI

Uzinele „Steagul Roșu* Brașov. Linia automată de prelucrare a blocului motor
Foto t AGERPRES

ndustria noastră 
constructoare de ma
șini este preocupată 
din ce în ce mai 
mult de dezvoltarea 
sectoarelor de con
cepție și înființarea

șî dotarea de ateliere de pro
iectare, ateliere de prototipuri, 
laboratoare pentru cercetări știin
țifice, atît în domeniul construc
tiv cît și cel tehnologic.

Sîntem cu totul de acord cu 
părerea exprimată în cadrul a- 
cestei dezbateri de tov. Mircea
Bilă, directorul general al Uzi
nelor „Steagul Roșu“ din Brașov, 
ca în primul rind pe lingă fie
care întreprindere „să existe un 
centru de documentație foarte 
puternic“. Progresul tehnic în di
versele sectoare ale construcției 
de mașini — ca și în cercetarea 
științifică — nu poate exista și 
ființa pe o bază solidă, fără un 
asemenea centru de documentație. 
Considerăm ca fructuoasă și pro
punerea făcută de conf. univ. 
ing. Alexandru Bitang, directo
rul Uzinei de construcții de 
mașini Reșița, privind crea
rea în marile întreprinderi din 
țară a consiliilor tehnico-științifi- 
ce, formate din oameni de știin
ță, cercetători din institutele de 

cercetări și învățămîntul superior 
și din specialiști din întreprinde
rile respective. Pe aceeași linie se 
situează și propunerea făcută de 
tov. Nicolae Angliei, inginer-șef 
de concepție la Fabrica de ma- 
șini-unelte și agregate — Bucu
rești. Cadrele didactice din cen
trele de specialitate sînt întru-

Prof. univ.
GH. CAȘLER

șeful catedrei 
de mașini-unelte și scule 

a Institutului politehnic 
din Iași

totul de acord să colaboreze și 
să sprijine activitatea întreprinde
rilor atît în problema documen
tării cît și a colaborării tehnico- 
științifice. Considerăm că înfiin
țarea unor asemenea consilii ar 
permanentiza contactul ce trebuie 

să existe între institutele de în- 
vățămînt și de cercetări cu pro
ducția, deoarece în socialism pro
cesul de reînnoire al experimen
tului științific în sinul producției 
este un fenomen obiectiv, legătu
ra dintre știință și producție ne- 
maifăcîndu-se în afara produc
ției. Activitatea tehnico-științifică 
din întreprinderile noastre con
structoare de mașini, o dată cu 
creșterea bazei tehnice a științei 
din întreprinderi, ar da rezultate 
superioare dacă sectoarele de ac
tivitate ale întreprinderilor profi
late, pe anumite produse specifi
ce — motoare, strunguri si 
alte mașini-unelte — s-ar speci
aliza •— așa cum de altfel propu
neau tovarășii Marțian Fuciu, di
rectorul Uzinei de strunguri din 
Arad, și Adalbert Bularca, ingine- 
rul-șef al Uzinei „Timpuri Noi“.

In activitatea științifică de do
cumentație, cercetare și de intro
ducere a tehnicii noi există per
manent pericolul dispersării for
țelor pe probleme și teme variate. 
Specializarea întreprinderilor, pe 
lingă avantajele ei privind proce
sul de producție ar contribui în 
acest fel și la ridicarea pe o 
treaptă mai înaltă a cercetărilor 
științifice din fabrici și uzine.

I
n acțiunea de ex
tindere și promo
vare a tehnicii 
noi în industria 
construcțiilor de 
mașini sarcini deo
sebit de importan
te revin Institutului de cer
cetări tehnologice pentru pro

cese tehnologice specifice in
dustriei construcțiilor de ma
șini (I.C.T.C.M.) care, prin acti
vitatea sa de cercetare, proiec
tare, executare și experimenta- 

! re trebuie să promoveze intro
ducerea în producție a celor 
mai noi și moderne procedee 
tehnologice și utilaje.

Consider insă, la tel ca 
mulți alti participanti la 
discuțiile purtate la rubrica 
„Progresul tehnic — forța indu
striei“, că va trebui să se dez
volte corespunzător activita
tea de concepție șt cercetare 
din uzinele noastre și care să 
urmărească în principal menți
nerea produselor uzinei la ni
velul mondial. In realizarea a- 
cestei sarcini uzinele trebuie să 
solicite sprijinul institutelor de 
cercetări departamentale, ale 
Academiei și ale institutelor 
de învățămînt superior. Pentru 
aceasta va trebui ca uzinele să 
fie înzestrate cu ateliere de

e
Ing.

V. CHIRIȚÂ
director al Institutului de cer
cetări tehnologice pentru, pro
cese tehnologice specifice in

dustriei construcțiilor de 
mașini — candidat în științe 

tehnice 

prototipuri, cu laboratoare și 
personal competent de speciali
tate legat de problemele care 
preocupă producția. De aceea 
propunerea tovarășului ing. Bi
tang, directorul tehnic al U.C.M. 
Reșița, de a se înființa pe lin
gă marile întreprinderi consi
lii științifice, o consider foarte 
bună.

Perfecționarea prooedeelor 
tehnologice existente șf in
troducerea altor procedee 
noi, extinderea acestora in 
uzinele constructoare de ma
șini constituie una din mul
tiplele sarcini ale I.C.T.C.M. 
De obicei procesele tehno
logice noi sau perfecțio
nate se finalizează prin proiec
tarea și executarea de utilaje 
sau instalații specifice, așa că 
va trebui să existe o strinsă le
gătură intre cercetarea tehno
logică, proiectare și execuție. 
Ar trebui ca această practică 
bună de predare a procesului 
tehnologic ,,la cheie“ să se con
tinue și să fie extinsă.

Institutul va contribui în con
tinuare în mai mare măsură la 
ridicarea calității produselor 
prin perfecționarea și lărgirea 
metodelor și a instrumentelor 
de control prin cercetarea și 
execuția unor aparate și dispo
zitive de control. In acest do
meniu colaborarea cu uzinele 
va trebui să se accentueze și 
mai mult.

Pentru promovarea și extin
derea progresului tehnic în in
dustria construcțiilor de ma
șini, va trebui ca legătura din
tre știință și producție să fie 
bine coordonată pentru a se 
evita paralelismul din activita
tea de cercetare. Adică uzina 
prin specialiștii săi și cercetă
torii dn cadrul consiliilor teh
nice — propunere făcută de 
conducătorii unor întreprinderi, 
care mi se pare foarte bună 
— cu sprijinul institutelor de 
cercetări departamentale, să o- 
tere soluții pentru rezolvarea 
problemelor curente ale produc
ției (menținerea produselor la 
nivelul tehnic contemporan, să 
asimileze într-un timp cît mai 
scurt noile produse), iar insti
tutele specializate ale Acade
miei să efectueze cercetările 
fundamentale, care să ofere noi 
soluții constructive și tehnolo
gice care preluate de insitu- 
tele departamentale să fie ge
neralizate și aplicate operativ 
în producție. De asemenea, 
după părerea mea, intre activi
tatea de cercetare și cea de 
proiectare, execuție și experi
mentare trebuie să existe o 
legătură organică.

■
| upă părerea mea, 

colaborarea dintre

■ cadrele specializa- 
‘ te ale institutelor 
j politehnice și în-
i treprinderile in

dustriei construc
țiilor de mașini — propu
neri apărute la rubrica „Pro
gresul tehnic — forța indus
triei“ — are în prezent o în
semnătate deosebită. Această 
colaborare prin participarea 
efectivă a cadrelor didactice ia 
rezolvarea problemelor de 
producție oferă cele mai bune 
soluții de asimilare a unor 
produse cu performanțe su
perioare, de introducere a noi 
procedee, tehnologice și chiar 
de organizare după metode mai 
judicioase a producției.

Formele de colaborare pro
puse de uzine le consider ca 
foarte potrivite și cadrele di
dactice din institutul nostru 
așteaptă invitații concrete 
pentru a trece la lucru. Pentru 
noi, cadrele didactice din învă
țămîntul tehnic superior, aceste

Prof. univ.
E. BOTEZ

șeful catedrei de tehnologia 
construcției de mașini

Institutul politehnic „Gheotghe 
Gheorghiu-Dej" București

forme de colaborare constitu
ie calea directă de legare a 
muncii de cercetare de nevoile 
practice, concrete ale produc
ției. Atita vreme cît laborato
rul muncii de cercetare va fi 
uzina — progresul tehnic va 
pătrunde mai rapid și mai e- 
ficient în toate ramurile eco
nomiei naționale. In același 
timp, deplasarea centrului de 
greutate al cercetării în uzi
ne va avea un rol deosebit de 
important — dacă nu la fel de 
important — și pentru învăță- 
mint, pentru pregătirea viito
rilor specialiști. Legătura ne
mijlocită cu producția va per
mite o îmbunătățire substan
țială a conținutului cursurilor, 
a lucrărilor științifice, a pro
iectelor și în mod deosebit a 
practicii în producție a stu
denților.

Cum văd eu această inter
acțiune dintre școală și pro
ducție ? Cel puțin pe două 
planuri se pot obține rezultate 
foarte bune. Institutele de în
vățămînt superior prin con
tactul nemijlocit cu uzinele 
vor stabili tematici de cerce
tare științifică din planurile 
tehnice ale uzinelor, deci cu 
aplicabilitate imediată în pro
ducție. Iar contribuția pro
ducției — cu aparatajul pro
priu, cu atelierele de prototi
puri și bancurile de încercări 
va asigura promovarea progre
sului tehnic mult mai rapid și 
la un nivel superior.

Pentru ca specialiștii din 
institutele de învățămînt su
perior să poată aduce o con
tribuție cît mai substanțială 
la munca de cercetare a uzi
nelor, aș avea de făcut, în în
cheiere, următoarea propune
re: să se studieze de către 
conducerile rectoratelor ca 
profesorii, cadrele didactice — 
în special cei tineri — să nu 
fie supraincărcați cu prea 
multe sarcini străine preocu
pării lor de bază și care le ră
pesc o parte din timpul afectat 
cercetării.

[i 11, n dezbaterile pur-
J MM l! tale în presă pe

1 •' marginea proiecte-
JsS ■ lor de Directive,

; i specialiștii din in-
' | treprinderi au sub

liniat necesitatea 
unei legături mai strinse in
tre activitatea de cercetare și 
producție, a Întăririi sectoare
lor de concepție și proiectare, 
despre necesitatea pregătirii 
viitorilor ingineri la nivelul ce
rințelor producției moderne, a 
sarcinilor de viitor.

De fapt, aceste probleme ale 
participării cadrelor didactice 
la activitatea de cercetare ți 
de concepție a uzinelor, au » 
strinsă legătură, ele contribuind 
în bună măsură la insăși per
fecționarea cadrelor didactice. 
Socotesc că participarea noas
tră Ia activitatea de cercetare 
din întreprinderi ne va ajuta 
să pregătim și mai bine ingine
rul de mîine. Prezenta cadrelor 
didactice, a specialiștilor în ac
tivitatea de concepție, în consi
liile tehnice ale marilor între
prinderi va asigura o creștere 
a eficienței muncii de cercetare 
desfășurată de profesori.

Folosind laboratoarele de 
cercetare ale uzinelor dotate 
cu aparatura și instalațiile ne-

Prof. ing.
SUZANA 
GÎDEA

prorector, Institutul politehnic
..Gheorghe Gheorghiu-Dej" 

cesare, bancurile de probe și 
încercare ale acestora, cadrele 
didactice își vor putea dezvol
ta activitatea lor de cercetare,, 
vor accelera promovarea pro 
greșului tehnic în producție.

tn activitatea noastră trebuie 
să ne călăuzim după ideea că 
viitorul inginer este dator să 
fie un bun promotor al tehnicii 
noi. organizator al producției.

In legătură cu această cerin
ță un rol de seamă 11 au pro
iectele de an, proiectele de di
plomă și practica in producție.

De aceea in perfecționarea 
sistemului de organizare a pro
iectelor trebuie să urmărim 
cîteva principii toarte impor
tante și anume :

a) activitatea de proiectare a 
studenților trebuie să răspundă 
exigențelor științifice și didac
tice și să se efectuez» într-un 
mod cît mai apropiat condițiilor 
de muncă după absolvire.

b) în stabilirea temelor pro- 
iectelor. a gradului lor de com
plexitate, trebuie să se aibă 
in vedere studierea și însușirea 
succesivă a unor probleme teh
nice în raport de creșterea ni 
velului de pregătire a studenți
lor.

c) pentru o cit mai justă o- 
rientare a tematicii trebuie în
lăturată orice tendință de im
provizare ca și preferințele su
biective ale unor cadre didac
tice.

d) activitatea de proiectare 
trebuie să îmbine armonios 
munca de îndrumare desfășu
rată de cadrele didactice și ini
țiativa inovatoare a studentu
lui.

O altă verigă importantă a 
procesului de învățămînt este 
practica în producție.

Considerăm că pentru spori
rea eficienței practicii în pro
ducție a studenților este nece
sară intensificarea legăturilor 
dintre institutele de învățămînt 
superior și întreprinderile pro
ductive ; organizarea practicii 
la întreprinderile cele mai mo
derne, dotate cu utilaj la cel 
mai înalt nivel tehnic, îmbună
tățirea activității de îndrumare 
din partea cadrelor didactice și 
a conducerilor de întreprin
deri ; o încadrare pe cît posibil 
mai activă a studenților tn 
procesul de producție în echipe 
de lucru mixte (muncitori și 
studenți) sub conducerea maiș
trilor, tehnicienilor șf ingineri
lor, cu bogată experiență.

■
 revedera e clară, pe

înțelesul oricui : în 
următorii ani, Șan
tierul naval din Ga
lați va fi reorgani
zat la talia celor 
mai moderne șan

tiere de acest gen din lume. De 
un ajutor prețios în înfăptuirea 
acestui obiectiv poate fi cola
borarea specialiștilor din șantier 
cu cercetătorii din institutele de 
cercetare și cei din învățămîntul 
superior. Iată deci, însuși subiec
tul acestei intervenții.

Și pînă acum cadrele didacti
ce din cadrul Facultății de me
canică și-au adus o contribu
ție deosebită în ceea ce privește 
rezolvarea unor probleme dc vi
brația navelor (proi. ing. Con
stantin Năstase, conf. ing. Costică 
Alexandru) tehnologia fabricației 
navelor sau automatizări la bor
dul navei (șeful de lucrări, ing. 
Severin Bumbaru).

Deși frumoase, ele puteau fi 
mult mai bogate. Două cauze au 
împiedicat, însă, lucrul de va
loare care trebuia să se înregis
treze (pentru a atinge gradul op
tim de colaborare). Una se dato- 
rește Ministerului Invățămîntului, 
care, punînd un accent deosebit 
(pe undeva exagerat) pe cerce-

Ing.
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tarea fundamentală, nu aprobă 
teme de cercetare aplicativă- 
Cealaltă cauză se află în concep
ția unor tovarăși din șantier, care 
nu înțeleg întotdeauna așa cum 
se cuvine colaborarea cu noi, ca
drele didactice. Dînșii ne solicită 
deseori la rezolvarea unor pro
bleme urgente, strict actuale de 
producție. Evident, și această 
formă de colaborare este nece
sară. Dar asta nu înseamnă ca 
noi să facem proiectele, să efec
tuăm calculele pe care foarte 
bine le pot face inginerii specia
lizați ai șantierului.

Coordonatele acestei colaborări 
ar trebui să constea în rezolva
rea unor probleme mari ale șan
tierului, de perspectivă — pri
vind reorganizarea, moderniza
rea lui. Un exemplu. S-au intro
dus în activitatea șantierului u- 
nele instalații moderne de trasaj 
fotooptic, ca și altele, la nivelul 
tehnicii mondiale actuale. Cine 
oare și-ai putea aduce în acest 
sens, o contribuție mai substan
țială dacă nu cadrele didactice 
care predau toate aceste lucruri 
studenților la curs, care sînt la 
curent cu întregul fenomen teh
nic de specialitate, (ca să nu 
mai amintim că unii profesori au 
avut ocazia să vadă asemenea in
stalații în cadrul viziteloi făcute 
în străinătate, să le studieze în 
funcționarea lor, observîndu-le 
calitățile, posibilitățile de perfec
ționare etc.).

Exemplele ar putea continua. 
Un lucru rămîne limpede ; că o 
asemenea colaborare este posi
bilă, necesară, iai noi, cadrele 
didactice, o așteptăm, o solicităm. 
Așadar, ia stabilirea direcțiilor de 
dezvoltare ale viitorului șantier 
naval trebuie să-și spună euvin- 
tul specialiști, cadre didactice, oa
meni cu multă competență știin
țifică și practică. Aceasta colabo
rare trebuie să existe în cadrul 
tuturor unităților care urmează 
să se dezvolte sau care se con
struiesc. Formele de realizare sînt, 
desigur, multiple, variind in 
funcție de specificul fiecărei în
treprinderi. Una o consider de pe 
acum demnă de reținui și 
anume, crearea în cadrul fiecărei 
întreprinderi mari a consiliilor 
tehnice-științifice, formate din 
oameni de știință, cercetători din 
institutele de cercetare și de in- 
vâțămînt superior, alături de spe
cialiști din întreprinderea respec
tivă. Propunere care a mai îost 
tăcută și de alti specialiști.



P e

Ta

la Ba GiaNou atac

„scaunului gol

c onflictul dintre 
aviație și marină, 
oare tulbură via
ța politico-mili- 
tară a Braziliei 
de peste 8 ani, 
a fost eclipsat de 
o confruntare, în 
care cei doi ri

vali tradiționali se opun, de 
astă dată, unui adversar co
mun — președintele Castelo 
Branco. Intenția acestuia de 
a introduce în textul reformei 
administrative — ce urinează 
să fie prezentată în scurt timp 
Congresului — proiectul cre
ării unui minister al apărării 
întîmpină o aprigă rezistență 
atît din partea marinei cît și 
a aviației. Reprezentanții celor 
două arme își exprimă teme
rea că prin crearea unui mi
nister centralizat al forțelor 
armate este exclusă prezența 
unui amiral sau general de 
aviație în fruntea acestui for. 
Reacția cea mai vehementă a 
provenit din partea amiralului 
Augusto Rademacker. Fost 
ministru al apărării și unul din 
semnatarii faimosului „act in
stituțional“, amiralul s-a opus 
intenției președintelui afir- 
mînd că „Brazilia nu poate 
să se preocupe ' de crearea 
unui minister al apărării în
tr-o perioadă cînd corupții și 
subversivii se pregătesc să re
vină la putere“. Evident că 
argumentarea este facilă și de 
pură circumstanță ; realitatea 
este că ori de cîte ori se pu
nea problema „integrării“ for
țelor armate, conducătorii mi
litari recurgeau la tactica de
misiei în serie pentru a-și 
exprima onoziția.

Numai că de data aceasta, 
președintele a ordonat aplica
rea strictă a regulamentelor 
militare t amiralul Rademac
ker a fost condamnat de două 
ori la arest disciplinar pentru 
nesupunere. Măsura severă 
luată de președinte în acest 
caz a permis presei să remar
ce că o dată cu arestarea lui 
Rademacker se observă o 
schimbare a politicii autorită
ților federale, care pînă acum 
au evitat arestările în rîndu
rile comandanților armatei. A- 
ceastă schimbare a fost con
firmată și de arestarea colo
nelului Osnelli Martinelli, 
membru al faimosului grup al 
coloneilor însărcinați cu cerce
tarea „corupției și subversiu
nii", președintele organizației 
de dreapta „Lider“. El a fost 
arestat sub acuzația că a cri- 
ticat politica guvernului și a 
făcut publice o serie de docu
mente secrete. Presa mențio
nează că sancționarea celor 
doi. intervine într-un moment 
în care reprezentanții „liniei 
dure“ acuză guvernul că ma
nifestă prea multă blîndețe 
față de adepții fostului pre
ședinte Goulart și cer noi mă
suri de „mînă forte".

Se observă, așadar, că 
disputa declanșată în jurul le
gii cu privire la crearea mi
nisterului apărării nu se rezu
mă la opoziția cîtorva căpete
nii militare. Constatăm, în 
fond, o nouă manifestare a 
pretențiilor promotorilor „liniei 
dure" de a se impune. S-ar 
părea că deținătorii puterii nu 
sînt dispuși să cedeze din nou 
în fața ultrareacționarilor. 
Coalizarea acestora este un 
simptom al înfruntărilor care 
se amplifică în viața politică 
braziliană.

SAIGON 6 (Agerpres). — 
Marți dimineața, forțele patrio
tice sud-vietnameze au atacat 
din nou poziția iortiiicată de 
la Ba Gia (provincia Quang 
Ngai), situată la 70 mile sud de 
baza aeriană americană de la 
Da Nang.

Numai cu o zi Înainte, patrio- 
ții sud-vietnamezi au ocupat 
timp de cileva ore acest' avan
post, capturind o cantitate im
portantă de arme și muniții și
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PE SCURT
V.N.A. anunță că Mi

siunea de legătură a înaltului 
comandament al Armatei 
Populare Vietnameze a adresat 
Comisiei internaționale de su
praveghere și control din Viet
nam un mesaj în care protes
tează împotriva sosirii unei 
noi escadrile de avioane de 
bombardament americane „A-4 
Skyhawks“ la baza aeriană An 
Tan, regiunea Chu Lai. în me
saj se subliniază că aducerea 
de efective de aviație ameri
cane în Vietnamul de sud, fo
losite la atacurile lansate îm
potriva teritoriilor Vietnamu
lui de sud și R. D. Vietnam, 
reprezintă o gravă încălcare a 
acordurilor de la Geneva di - 
1954 pentru Vietnam.

Continuă 
bombardamentele 

asupra R.D. Vietnam
HANOI. — In mesajul de 

protest trimis de șeful misiu
nii de legătură a Înaltului co
mandament al armatei popu
lare vietnameze Comisiei in
ternaționale de supraveghere 
și control din Vietnam, se a- 
rată că la 5 iulie, avioane mi
litare americane au pătruns în 
spațiul aerian al R. D. Viet
nam și au bombardat și mi
traliat mai multe regiuni 
populate și centre industriale 
din provinciile Ninh Binh, 
Thanh Hoa, Nghe An, 
Tinh și Quang Binh.

provocind pierderi grele trupe
lor guvernamentale. Încercă
rile de a debarca noi trupe în 
sprijinul garnizoanei de la Ba 
Gia, relatează agenția A.P., au 
fost abandonate. Elicopterele 
care și-au făcut apariția in a- 
ceastă regiune au fost supuse 
luni unui tir intens de mortiere. 
Forțele patriotice continuă să-și 
mențină Încă pozițiile ocupate 
in jurul avanpostului Ba Gia.

upă eșecul încercărilor de a rezolva „dosarul 
verde“, Piața comună se ailă în iața unor noi 
dificultăți. Hotărîrea Franței de a-și retrage 
experții din organismele Comunității Econo
mice Europene, intr-un moment în care Co
misia executivă a C.E.E. încearcă să-i aducă 
pe parteneri Ia masa negocierilor pe baza u- 
nor proiecte încă nedefinite, este apreciată 
de comentatorii occidentali de presă, ca fiind

un nou episod al „crizei de mare amploare' a acestui 
organism vest-european. încercările de a ieși din acest 
impas constituie subiectul unei intense activități diplo
matice occidentale al cărui rezultat este greu de pre
văzut.

„Pesimiștii cîștigă
//

Deși, după ultima sesiune a Consiliului 
ministerial al Pieței comune, mulți obser
vatori prezenți la Bruxelles vedeau in 
eșecul tratativelor intre cei șase doar un 
episod, fără urmări prea adinei, totuși luă
rile de poziție ulterioare în capitalele oc
cidentale au arătat că negocieri intr-un 
viitor apropiat sint greu de presupus.

Părerile unor specialiști, mai optimiști, 
care luau în considerare o revenire a 
Franței asupra hotărîrii sale de săptfi- 
mîna trecută, s-au dovedit iluzorii. Luni 
seara „FRANCE PRESSE" sublinia chiar că 
„pesimiștii sint în curs de a cîștiga par
tida". Pesimismul și-a mărit brusc breșa 
în aceste zile în care Comisia executivă a 
Pieței comune desfășoară o intensă activi
tate. în cadrul acesteia au loc ședințe se
crete menite a reevalua propunerile ini
țiale care au dus la eșecul tratativelor din 
cursul săptămînii trecute. Emisari trimiși 
în aceste zile la Paris, Bonn, Roma, Haga 
cer reînceperea negocierilor. Dar ițele in 
loc să se descurce, mai rău s-au încurcat. 
Cercuri bine informate au dezvăluit in 
cursul zilei de luni că reprezentantul per-

manent adjunct al guvernului francez, a 
adus la cunoștința partenerilor din Piața 
comună că „NICI O PERSOANĂ OFICIA
LĂ FRANCEZĂ NU VA MAI PARTICIPA 
LA ACTIVITATEA GRUPURILOR DE LU
CRU PE PROBLEME CURENTE"

Furtuna nu s-a potolit...
în cercurile diplomatice din capitala 

Belgiei circulă, de asemenea, informații 
(care devin tot mai persistente) despre ho
tărîrea Franței de a nu participa la nici o 
reuniune a „celor șase" indiferent de ni
velul la care s-ar organiza. Se face‘apre
cierea că această politică a „scaunului 
gol" ar putea fi prima din urmările juri
dice, economice și politice pe care guver
nul de la Paris le avea in vedere pentru 
cazul eșecului tratativelor privind politica 
comună in finanțarea „pieței verzi". Ulti- 

1 mele știri anunță că reprezentantul per
manent al Franței a fost „invitat" la Paris. 
Se pare că politica „scaunului gol" a și în
ceput să fie pusă în practică...

Veto-ul francez opus acordării unor îm
puterniciri executive Parlamentului vest- 
european în ceea ce privește administra
rea fondului comun agrar își are rădăci
nile in atitudinea negativă a generalului 
de Gaulle față de tot ce ar putea afecta

suveranitatea națională. Respingerea „Eu
ropei supranationale“ este numai una din 
laturile impasului politic, complex al Pie
ței comune. Sînt și alte obstacole. Fiecare 
partener caută să depună in seiful comun 
cit mai puțin, căutînd însă, să recupereze 
cît mai mult. Pe de altă parte, unii parte
neri (Italia și Olanda, de exemplu) exerci
tă presiuni asupra Franței pentru accele
rarea unilicării politice europene, proiect 
care nu este privit cu căldură la Paris. 
Aspectele se complică și mai mult dacă se 
ține seama că Tratatul de la Roma preve
de ca numai pînă la 1 ianuarie 1966 luarea 
hotărîrilor să fie bazată pe principiul una
nimității, cu dreptul implicit de veto. De 
la acea dată, ar urma să se treacă la 
principiul majorității, ceea ce ar putea 
duce la impunerea unor măsuri sau soluții 
pe care unele țări nu le doresc. în fața 
unei asemenea situații devine evident de 
ce partea franceză a blocat orice hotărîre 
de principiu care o dată adoptată, i-ar pu
tea leza interesele în viitor.

Furtuna declanșată după eșecul înregis
trat joia trecută la Bruxelles nu dă semne 
de liniștire.

„PARIS JOUR" consideră că „hotărirea 
retragerii experților francezi este conse
cința logică a crizei care a izbucnit la 1 
iulie la Bruxelles. Această hotărîre a gu
vernului Franței a provocat de altfel emo
ție în sinul celorlalte delegații, care se în
treabă dacă această măsură nu înseamnă 
punerea în hibernare totală, la o dată mai 
mult sau mai puțin apropiată, a Pieței co
mune însăși".

Ziarul ,,L’AURORE" privește problema 
dintr-un alt unghi: „Cei cinci parteneri ai 
noștri (ai Franței din Piața comună — n.r.) 
nu au uitat că numai Franța s-a opus ade
rării Angliei la comunitatea celor șase. In 
consecință, nimeni nu-i va putea împiedica 
să facă acum apei la Anglia să ocupe 
locurile noastre goale".

• Misiunea de legătură a înaltu
lui comandament al armatei popu
lare vietnameze a trimis la 6 iulie 
un mesaj de protest Comisiei in
ternaționale de supraveghere și 
control din Vietnam în legătură cu 
hotărîrea guvernului sud-coreean 
de a trimite o divizie de luptă în 
Vietnamul de sud.

Această acțiune, se 
mesaj, reprezintă un 
agresiune întreprins 
S.U.A. și guvernul
care constituie nu numai o încălca
re a independenței și suveranității 
poporului vietnamez, ci și o violare 
a acordurilor de 
1954 cu privire la

subliniază în 
act grav de 
de guvernul 
sud-coreean,

la Geneva din 
Vietnam.

Acțiuni ale patrioților

congolezi

• După cum relatează agențiile 
de presă, în unele localități din 
provincia congoleză Kwilu se sem
nalează în ultimele zile lupte pu
ternice între forțele patriotice și 
trupele guvernamentale care în
cearcă să reocupe regiunile contro
late de răsculații conduși de Mu- 
lele. S-au înregistrat o serie de 
pierderi de partea trupelor guver
namentale atacate prin surprindere 
și în dese rînduri de detașamen
tele de răsculați concentrate în 
junglă.

• La 5 iulie, la Berlin s-a deschis 
cea de-a 7-a olimpiadă internațio
nală de matematică. Participă tineri 
matematicieni din R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă, Finlanda, R. D. 
Germană, R.S.F. Iugoslavia, R. P. 
Mongolă, R. P. Polonă, R. P. Ro
mână, R. P. Ungară și Uniunea 
Sovietică.

Un interviu al lui Kim Ir Sen

IOAN TIMOFTE

In Consiliul
Intervenția șefului

delegației

R. P. Române

ur- 
a

Economic și Social 0. N. U

săpat pe sub Mont

la BonnSaragat

Agenția France Presse anunță 
Blanc intre Franța și Italia va
Iul are o lungime de 12 km și 
m. El va putea ii utilizat și 
abundent. Se prevede că pe această autostradă 
400 000 de autovehicule anual, adică aproximativ 1 500 pe 
O jumătate din lucrare a fost realizată de Italia, iar cealaltă 
de o societate franceză, in fotografie : vedere parțială a tune

lului

că tunelul
ii inaugurat la 16 iulie. Tune- 
a fost săpat la cotele 12.00—1300 
iarna, chiar atunci cind ninge 

vor circula 
zi.

GENEVA 6 — Coresponden
tul Agerpres, Horia Liman, 
transmite : Consiliul Economic 
și Social al O.N.U. a început 
dezbaterea punctelor de pe or
dinea de zi referitoare la De
ceniul Națiunilor Unite pen
tru dezvoltare, tendințele e- 
conomice mondiale și reeva
luarea rolului și funcțiilor 
Consiliului.

în cuvîntarea sa, șeful dele
gației R. P. Române, Mircea 
Malița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, după ce a 
arătat că delegația română sa
lută referirile secretarului ge
neral al O.N.U. cu privire la 
problema educației tineretu
lui, a remarcat că România a 
acordat întotdeauna acestei 
probleme un interes primor
dial. în continuare, el a subli
niat că bilanțul primei jumă
tăți a Deceniului Națiunilor

Unite pentru dezvoltare este 
de natură să faciliteze fixarea 
direcțiilor principale de 
mat în activitatea viitoare 
Consiliului.

Reprezentantul român a 
subliniat că condiția indispen
sabilă pentru ca procesul de 
dezvoltare să devină simbolul 
epocii noastre este ca viața in
ternațională să se bazeze pe 
principiile respectului pentru 
independența și suveranitatea 
națională, egalității, neames
tecului în treburile interne ale

celorlalte state, respectării 
dreptului fiecărei țări de a 
dispune de propriile sale bo
gății naturale.

După ce s-a relevat pe larg 
experiența țării noastre în do- | 
meniul dezvoltării industriale, | 
ilustrată de proiectul de Di- I 
rective ale planului de dezvol- I 
tare a economiei pe perioa- g 
da 1966—1970, vorbitorul a I 
declarat că România este gata I 
și pe mai departe să dezvolte ■ 
relațiile de colaborare econo- I 
mică cu toate țările, pe baza ■ 
egalității în drepturi și avan- B 
tajului reciproc. Noul proiect B 
al Constituției noastre întă- B 
rește principiile constante ale B 
acestei politici.

Vorbitorul a insistat apoi a- B 
supra importanței factorului B 
uman în dezvoltarea economi- B 
că, formarea omului, educația B 
și formarea lui profesională. ■

• După cum transmite Agenția 
Coreeană de Presă, Kim Ir Sen, 
președintele Cabinetului de miniș
tri al R.P.D. Coreene, într-un in
terviu acordat unor ziariști cubani 
a declarat că „obstacolul principal 
în calea unificării Coreei îl con
stituie ocuparea Coreei de sud de 
către S.U.A. și »politica lor de «- 
mestec în problemele interne ale 
Coreei". Kim Ir Sen a exprimat, de 
asemenea, sprijinul pentru lupta 
poporului din Vietnamul de sud 
împotriva agresiunii americane și a 
subliniat hotărîrea guvernului 
R.P.D. Coreene de a acorda po
porului vietnamez ajutor material 
și moral.

• Adunarea Națională a Kuwei
tului a aprobat marți proiectul de
pus de un comitet parlamentar, 
prin care se respinge aderarea a- 
cestei țări la piața comună arabă. 
Observatorii de presă apreciază că 
„această poziție a Kuweitului a 
provocat pieței comune arabe pri
ma dificultate de proporții, înainte 
ca ea să fi putut obține rezultate 
practice'.

Val neobișnuit de căldură

in Grecia

Ieri a sosit la Bonn, într-o 
vizită oficială, președintele 
Republicii Italia, Giuseppe 
Saragat, însoțit de ministrul 
afacerilor externe, Amintore 
Fanfani. Cei doi oameni de 
stat italieni vor avea convor
biri cu oficialitățile vest-ger- 
mane, îndeosebi în legătură cu 
criza care s-a ivit în Piața 
comună după eșecul tratative
lor de Ia Bruxelles cu privire 
la finanțarea politicii agricole 
a „celor șase“. După cum sub
liniază agenția Reuter, convor
birile italo-vest-germane, care 
se vor desfășura timp de cinci 
zile la Bonn, „vor permite 
Italiei și R. F. Germane să se 
unească împotriva „boicotului“ 
Franței la sesiunea Consiliu
lui ministerial al C.E.E. și să

caute căile prin care s-ar pu
tea pune capăt impasului“. 
După cum se știe, Amintore 
Fanfani ocupă în prezent 
funcția de președinte temporar 
al Consiliului ministerial al 
Pieței comune.

întrevederile președintelui 
Saragat cu cancelarul vest- 
german, Ludwig Erhard, și cu 
alte personalități din R. F. 
Germană, au o importanță 
deosebită și datorită faptului 
că, la 16 iulie, Saragat se va 
întîlni cu președintele Fran
ței, de Gaulle, cu ocazia inau
gurării oficiale a tunelului 
care traversează frontiera 
franco-italiană pe sub Mont 
Blanc. Cu acest prilej, cei doi 
oameni de stat vor avea con
vorbiri.

Impas in tratativele
de la Santo Domingo

SANTO DOMINGO 6 (A- 
gerpres). — Tratativele duse 
la Santo Domingo de către 
comisia O.S.A., pentru regle
mentarea situației încordate 
din Republica Dominicană au 
ajuns într-un nou impas, re
latează agențiile de presă. 
Membrii comisiei au avut luni 
întrevederi cu șefii celor două 
grupări ostile, conduse de 
Caamano și Imbert Barreras. 
Colonelul Caamano, șeful for
țelor constituționaliste, a pre
zentat comisiei O.S.A. un pro
iect de „act instituțional“, 
care ar urma să înlocuiască 
constituția pe perioada în care 
țara va fi condusă de un gu
vern provizoriu. El a declarat,

totodată, că există între acest 
proiect și actul 
O.S.A. deosebiri 
posibilă o bază
Totodată, Caamano a spus că 
gruparea sa „este dispusă să 
accepte ca fostul ministru de 
externe din guvernul Bosch, 
Hector Garda Godoy, să con
ducă un guvern provizoriu“, 
pînă la organizarea de alegeri 
generale. Propunerea făcută 
de O.S.A. ca Godoy să formeze 
guvernul provizoriu a fost însă 
respinsă de generalul Imbert 
Barreras, șeful juntei militare, 
care consideră că el este sin
gurul îndreptățit să formeze 
noul guvern.

propus de 
care nu jac 
de discuții.

• Un val de căldură neobișnuit 
s-a abătut asupra Greciei. In unele 
regiuni, ca de pildă, în orașul La
rissa, din partea centrală a țării, 
termometrul a înregistrat 45 de 
grade.' Căldura a silit sute de mii 
de atenieni să-și țaute refugiul pe 
plajele care înconjoară capitala, 
iar zeci de mii de persoane au pă
răsit Atena, plecînd spre insulele 
golfului Salonic din apropiere.

• Agențiile de presă au fă
cut cunoscut marți seara că 
președintele Yemenului, Ab
dullah. al Sallal, a format un 
nou guvern. Funcția de prim- 
ministru a fost preluată de 
președintele Sallal. Noul cabi
net cuprinde 13 militari și 2 
civili.
• In legătură cu deschiderea, la 

10 iulie, a lucrărilor Congresului 
Mondial al Păcii pentru indepen
dență națională și dezarmare ge
nerală, primul ministru al Finlan
dei, I. Virolainen, a făcut presei o 
declarație subliniind satisfacția au
torităților finlandeze în legătură 
cu faptul că acest forum al păcii 
va fi găzduit la Helsinki. „Vedem 
în aceasta, a declarat el, o mani
festare a încrederii care se acor
dă poporului finlandez. Guvernul si 
poporul finlandez, a declarat el, 
acordă o deosebită importanță miș
cării mondiale pentru pace.

URUGUAY: Tineri demon- 
strînd pe străzile din Monte
video Împotriva acțiunilor 
agresive ale S.U.A. in Viet

nam

Incordare la Khartum
KHARTUM 6 (Agerpres). — 

în capitala Sudanului situația 
politică s-a agravat. Guvernul 
este supus acum unor critici 
virulente din partea partide
lor democratice datorită elibe
rării, la hotărîrea Curții Su
preme, a unui grup de mem
bri ai fostului Consiliu Suprem 
al țării din timpul regimului 
dictatorial al generalului Ab- 
boud. Duminică și luni pe 
străzile capitalei sudaneze au 
avut loc manifestații împotri
va deciziei adoptate de Curtea 
Supremă. Autoritățile poliție
nești, relata agenția REUTER, 
au folosit gaze lacrimogene 
pentru a-i împrăștia pe de
monstranți.

ptimismul premie
rului japonez Sato 
s-a dovedit exage
rat. Modificînd 
formula cabinetu
lui său în ajunul 
alegerilor, el era 
convins că va ob
ține „o victorie ca

tegorică'. Cîteva ceasuri după 
ce urnele au fost despuiate iar 
rezultatele nu mai reprezentau 
o necunoscută, Sato a devenit 
mai reținut. „Victoria catego
rică" devenea o majoritate lip
sită de glorie. Premierul nu pu
tea să nege faptul că partidul 
său a suferit un regres vizibil 
iar beneficiarii lui sînt socia
liștii.

Cifrele sînt clare. Duminică 
s-au reînnoit mandatele a 127 
deputați. Distribuția lor: libe- 
ral-democrații — 72, socialiștii 
— 36, partidul Komeito — 11, 
partidul socialismului democra
tic — 3, partidul comunist — 3, 
independenții — 2.

Partidul guvernamental con
stată o pierdere de trei man
date, dar principalii săi adver
sari — socialiștii înregistrează 
un spor de opt deputați. Acea
stă deplasare de voturi a căpă
tat un caracter deosebit de 
spectaculos la Tokio unde can- 
didații guvernamentali n-au 
reușit să cîștige nici măcar un

singur mandat. Este pentru pri
ma oară în istoria politică post
belică cind capitala japoneză 
nu trimite pe băncile parlamen
tului nici un deputat al parti
dului liberal-democrat. Autori
tățile au încercat să anuleze 
semnificația politică a alegerii. 
Ele au atribuit orientarea ale
gătorilor repulsiei lor față de 
corupția de care s-au făcut vi- 
novați mai multi lideri liberali

rientarea externa, mai ales in 
privința Vietnamului.

1) Economia. Experții semna
lează un impas pe planul dez
voltării economice. „Miracolul 
economic al Japoniei care a săl
tat această țară din ruina pro
vocată de război în rîndurile ță
rilor dezvoltate, este acum in
tr-un adevărat regres“ — scria 
revista „U. S. News and World 
Report“, iar opinia ei era con-

Lecția urnelor

locali. A limita implicațiile vo
tului la un scandal de acest 
gen înseamnă a nu tine seama 
de realitate în întreaga 
plexitate. Insuccesele 
lui liberal-democrat 
puse în legătură cu o 
care pe unele planuri s-a dove
dit a 
Reuter 
votului „în fruntea probleme
lor susceptibile să influențeze 
pe alegători“ două din cele mai 
acute: starea economiei și o-

ei corn- 
partidu- 
trebuie 
politică

fi deficitară. Agenția 
menționa în preajma

firmată și în paginile altor pu
blicații bine informate. într-o 
singură lună la Tokio peste 500 
societăți au intrat în stare de 
faliment. Surse oficiale indică 
o scădere a volumului produc
ției industriale, deși avertizea
ză împotriva „exagerărilor pe
simiste“.

2) Politica externă. Există o 
tendință manifestată în sferele 
guvernamentale „de a nu mai 
apare ca fiind legate de Statele 
Unite“ (New York Times). Ten-

dința este determinată de cu
rentul de opinia publică și m 
unele reorganizări din sistemul 
diplomatic japonez se între
vede dorința unei „mai mari 
flexibilități“. Insă în liniile e: 
sențiale (și nu numai în aceste 
linii), politica japoneză urmează 
Washingtonul. Ziarul „Hokkai- 
do Simbu” oferea un exemplu 
concludent: „peste 90 la sută 
din bombele cu napaltn folo
site de S.U.A. în Vietnamul de 
Sud sînt de producție japo
neză".

Firește, alegătorii au judecat 
pe candidați prin prizma unui 
ansamblu de probleme pe care 
nu le putem îngrădi în zona 
economică și a politicii exter
ne. Cert, formația guvernamen
tală a suferit ceea ce agenția 
Reuter aprecia ca „o lovitură 
acută“. Cu sensibilitatea carac
teristică, 
reacționat 
cursului
cele mai mari din ultimii 5 ani.

în partidul guvernamental se 
caută vinovății. Se vorbește 
(bineînțeles, in declarațiile pu
blice) despre „grave neglijen
te“. Poate că în cadru închis 
lecția alegerilor va prilejui un 
examen mai serios. Rămine r;-> 
văzut.

bursa din Tokio a 
prin scăderi ale 

acțiunilor, care sint

E. O.
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