
GRĂBIȚI PRĂȘITUL,
AU VENIT COMBINELE!

j HMU n cîteva unități a-
MV gricole din raionul

Turda, încă de ieri 
I' Pe unele sole au

intrat combinele.

IBWl în următoarele
zile, deci, secerișul 

va fi în toi. Se deschide un 
nou și vast front de lucru care 
impune concentrarea tuturor 
forțelor. De aceea, pînă atunci 
trebuie terminate lucrările de 
întreținere a culturilor. Întîr- 
zterile, așa cum ilustrează con
vingător exemplele din anul 
trecut, se măsoară în zeci și' 
sute de kilograme de boabe in 
minus la fiecare hectar.

Triteni colonie și Tritenii de 
jos sînt unități vecine. în am
bele in 1964 s-au . dat cîte 3 
prașile mecanice completate 
cu 3 manuale. Cu toate aces
tea, rezultatele au fost diferite. 
Prima a obținut în medie la 
hectar ci te 3 690 kg de porumb 
boabe, .cealaltă 2 560 kg. Și în- 
tr-o unitate și în cealaltă pra- 
șila întîi a fost începută și ter
minată în același timp. Deci, la 
v(reme. A doua prașilă cei din 
Tritenii de jos au început-o cu 
două zile mai tîrziu. A treia la 
fel. La'data de 8 iulie, cînd în 
prima cooperativă agricolă ci
tată prașila a III-a se termina
se pe întreaga suprafață, în cea 
de-a doua mâi erau de prășit 
peste 150 de hectare. A venit 
apoi secerișul, lucrările s-au 
aglomerat și calitatea a avut 
mult de suferit. Iată cit costă 
întinderile.

Astfel de exemple compara
tive i-au determinat pe specia
liștii consiliului agricol raional 
să studieze, atent și să reco
mande numărul de prașile și 
timpul optim pentru efectuarea 
lor. Conform prevederilor și în 
funcție de gradul de îmburuie- 
nare a terenurilor, s-a . ajuns la 
concluzia că este perfect posi
bil ca . pînă la începerea sece
rișului lucrările de întreținere 
a ■ culturilor prășitoare să fie 
terminate. Faptul acesta îl con
firmă rezultatele bune obținute 
de unitățile fruntașe ca cele 
din Triteni, Frata, Luncani și 
altele. O contribuție importan
tă la încadrarea acestor lucrări 
în timpul optim au adus-o or
ganizațiile U.T.M. La Frata, de

exemplu, organizația U.T.M. a 
propus, și consiliul de condu
cere al cooperativei agricole a 
aprobat, ca la cositul, trans
portul și depozitatul trifoiului 
să fie repartizați cei 30 de ti
neri din sectorul zootehnic și 
alții de la legumicultura. S-a 
creat astfel posibilitatea ca cei 
din brigăzile de cîinp să lucre
ze exclusiv la prășit. La.Vălen» 
și Călărași, r.ăspunzînd chemă
rii ■ consiliilor de conducere, or-

Turda se prezintă astfel: pra
șila a II-a mecanică a fost e- 
fectuată la porumb pe aproa
pe 9 500 de hectare din 12 050 
cultivate; la floarea-soarelui 
pe 543 hectare din 570, iar la 
sfecla de zahăr s-a aplicat și 
prașila treia pe 1 660 hectare 
din 1 736. La această dată pra
șila a III-a. mecanică la porumb 
trebuia să fie aproape gata.

Cauzele rămînerilor in urmă 
sînt mai multe. Ne vom opri

pierdut timp prețios așteptînd 
să avanseze prașilele manuale, 

în alte părți, ca la Turenî, 
de exemplu, participarea la 
muncă a unor țărani coopera
tori este sporadică ; unii vin 
azi, alții vin mîine și timpul 
trece. Printre cei ce procedea
ză astfel sînt și tineri. Comite
tul organizației U.T.M. se mul
țumește însă cu faptul că toți 
utemiștii din brigada întîi vin 
cu regularitate la muncă și nu 
acordă sprijinul necesar orga
nizațiilor U.T.M. din celelalte
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• Sînt încă

• Ori de cite

forțe disponibile

ori este nevoie —
redistribuirea brațelor de munca

ganizațiile U.T.M. i-au antre
nat pe tinerii țărani coopera
tori din brigăzile care termi
naseră lucrările, să vină'Tn 
sprijinul brigăzilor rămase în; 
urmă. Viteza zilnică de lucru' 
s-a menținut în aceste condiții' 
ridicată, s-a respectat timpul: 
optim.

Nu peste tot însă s-a acor
dat aceeași atenție justei re
partizări a forțelor de muncă. 
Din această cauză, la ora ac
tuală situația întreținerii cul
turilor prășitoare în raionul

numai la cîteva. In primul 
rind, în unele unități nu s-a 
analizat operativ mersul aces
tor lucrări pentru ca în func
ție de situația existentă la un 
moment dat să se procedeze 
operativ la o redistribuire a 
forțelor de muncă. De aceea, la 
Ceanu Mare, Crăiești, Petreșli, 
de, exemplu, în timp ce unele 
brigăzi terminaseră prașila in- 
tîi sau a doua, altele de abia 
o începuseră. Existind, după 
cum se știe, o interdependenta 
intre lucrări, mecanizatorii au

brigăzi.
Apoi, unii instructori ai co

mitetului raional U.T.M. își pe
trec cea mai mare parte a 
timpului in unități fruntașe, 
unde organizațiile U.T.M. des
fășoară o activitate mult apre
ciată, deplasîndu-se foarte rar 
și pentru puțin timp în coope
rativele agricole unde este ne
voie ca organizațiile U.T.M. să 
fie mult mai mult ajutate.

Măsurile pe care le impune 
situația actuală a întreținerii 
culturilor in raionul Turda sînt 
evidente: analiza operativă a 
mersului lucrărilor și redistri
buirea forțelor, stabilirea cu o 
zi înainte a planului de lucru 
pe ziua următoare, antrenarea 
tuturor brațelor de muncă la 
prășit.

I. TEOHARIDE

PRIMULUI
I AL REPUBLICII SOMALIA

Operativ, din cimp, recolta 
este transportată spre măgă
rii și spre bazele de recepție. 
(Imagine de la cooperativa 
agricolă de producție Vidra, 

regiunea București)

Foto : AGERPRES
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Miercuri dimineața, primul 
ministru al Republicii Soma
lia, Abdirazak Haji Hussein, 
a făcut o vizită, la Consiliul 
de Miniștri, președintelui Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Române, Ion Gheorghe 
Maurer.

Cu acest prilej au început 
și convorbirile oficiale ro- 
mâno-somaleze. La convorbiri, 
din partea română mai parti
cipă Gogu Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Mihail Petri, ministrul comer
țului exterior, Adrian Dimi- 
triu, ministrul justiției, Edu- 
ard Mezincescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Nicolae Ionescu, adjunct al 
ministrului industriei petrolu
lui și. chimiei, Jean Livescu, 
adjunct al ministrului învăță- 
mintului. Din partea somaleză

mai iau parte Ahmed Ysuf 
Dualeh, ministrul afacerilor 
externe, ' Ahmed Shire Egal 
Lawaha, șeful de cabinet al 
primului ministru, Hassan 
Nur Elmi, ambasador, dr. Sa- 
lah Mohamed Aii, consilier 
comercial, Abdulkadir Moha- 
mud Mohamed, consilier eco
nomic.

★
Președintele Consiliului de 

Miniștri al R. P. Române a o- 
ferit miercuri un dejun în 
cinstea primului ministru al 
Republicii Somalia și a per
soanelor care îl însoțesc.

Dejunul s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă cor
dialitate.

★
în cursul după-amiezii oas

peții somalezi au făcut o vi
zită prin București.

(Agerpres)

i

Lăcătușii Călin Cristea și Codreanu loan de la Combinatul 
de cauciuc sintetic din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej, sint 

evidențiați, lună de lună, in întrecerea socialistă
Foto: FL. ȚAGA

J La Galați

0 nouă fabrică de piine

In cadrul com
plexului alimentar 
din Galați, la numai 
trei zile de la intra
rea în funcțiune a 
Fabricii de produse 
lactate a început să 
producă cea de-a 
doua unitate — Fa
brica de pîine. Eveni
mentul marchează lin 
nou succes al con
structorilor gălățeni 
închinat Congresului 
partidului.

Noua întreprinde

re are 4 linii tehno
logice formate din in
stalații realizate la 
un înalt nivel tehnic, 
cu o capacitate de 
producție de 80 tone 
în 24 de ore. Insta
lațiile cu care este 
dotată fabrica asi
gură o calitate supe
rioară a produselor 
de panificație. Ma
joritatea operațiilor 
din lanțul procesu
lui de fabricație sînt

efectuate de utilaje 
de înaltă tehnicitate.

Proiectul noii fa
brici gălățene a fost 
realizat de institutul 
de specialitate al in
dustriei alimentare, 
iar la ridicarea ei au 
participat mai multe 
unități, printre care 
întreprinderea de 
construcții orășenești 
Galați, Trustul 21 in
stalații București.

(Agerpres)

Zxinalriculali 
monoTonia 
Jin labâră!

• SPRE El SE ÎNDREAPTĂ 
PRIVIRILE

a să faci’cunoștință cu Hunedoara trebuie să treci mai 
întîi prin marea ei poartă — Complexul de laminoare. 
De aici, din partea de jos a „Cetății de foc“, metalul 
laminat pornește, în trenuri de sute de vagoane pe zi, 
spre industria constructoare de mașini a țării.

Fortăreața cetății, în această parte a ei, este blumin- 
gul. Denumirea de fortăreață i se potrivește și la propriu

și la. figurat. Laminorul de 1000 mm — acest agregat masiv — mo
delează în valțurile sale nu mai puțin de 70 la sută din producția de 
oțel a țării. Blumingul „înghițea“ anual —- conform capacității de 
proiectare —■ circa un milion tone de oțel. Atunci cînd proiectanții 
au imaginat colosul Hunedoarei, capacitatea sa părea proporțională 
cu cea a oțelăriilor. Iată însă că, la circa cinci ani de la intrarea îri 
funcțiune, blumingul intră în „conflict“ ctx surorile sile din cetate 
— oțelăriile: „Noi producem mai mult oțel. Va trebui ca și tu să ții 
pasul cu noi".

Chemarea oțelarilor, și prin ei, a întregii țări, a fost recepționată

(Continuare în pag. a ll-a)

© INIMA VIE A UZINEI

■
 zina „Unirea"-Cluj. Cind rostești numele acestei uzine

iți apare în iată imaginea mașinilor textile suple și 
moderne fabricate aici. Dar, recent, colectivul acestei 
uzine a primit o comandă specială: executarea dis
pozitivului de detașare a știuletelui pentru combina 
de recoltat porumb pe care o construiește Uzina „Se
mănătoarea". Realizarea acestei comenzi, care purta 

mențiunea expresă : „foarte, foarte urgent“ nu era o treabă ușoară 
pentru muncitorii, tehnicienii și inginerii uzinei. Mai ales că în 
această perioadă aveau de realizat planul tehnic de modernizare 
a propriilor mașini. Încredințarea acestei comenzi în condițiile iri 
care trebuia executată foarte repede, era de fapt o prețuire a 
priceperii acestui colectiv, o confirmare a capacității lui de a asi
mila repede și bine ngile produse.

Comanda pentru Uzina „Semănătoarea" a iost primită aici, In 
Cluj, ca o sarcină de onoare. Întreaga uzină a fost pusă în miș
care. „Comanda pe care am primit-o noi — se discuta în adună
rile. de partid -— este inima combinei. Și fără ea, combina nu va 
putea fi realizată. Inima noastră de comuniști trebuie să bată

(Continuare in pag. a Il-a)

• OAMENI
DE INIȚIATIVĂ

|
| | ntram in secția forjă a Uzinei „Rulmentul“ din Bir- 
i| Iad. Același duduit continuu, apăsat, al ciocanelor 
; matrițoare, aceleași cuptoare care încălzesc oțelu

rile Ia temperatură înaltă, aceleași macarale care 
|i fac invariabilul du-te-vino. Aceiași sînt, numărați 

om cu om, și forjorii care lucrează în secție de 
cîțiva ani.

Cu toate acestea, angajamentul lor pînă la Congres, prevede ; 
75 000 de inele pentru diferite tipuri de rulmenți peste plan.

— Pe ce v-ați bazat în stabilirea acestui angajament ? — 
l-am întrebat pe șeful secției.

— Pe inițiativa oamenilor, în primul rînd a comuniștilor. 
Aveam să ne convingem repede de cele spuse de șeful secției.

Pînă nu demult, forjarea inelelor pentru rulmenți oscilanți se 
făcea cu ajutorul ciocanului matrițer. Un grup de muncitori 
fruntași și specialiști de la Bîrlad a făcut însă o vizită la uzina 
„soră“ din Brașov. Printre ei se aflau și comuniștii Nae Caleap, 
proiectant principal, Nicolae Mihu, inginer, Nică Ciurescu, teh
nolog, Alexandru Postolache, maistru principal. Vizitînd fabrica 
din Brașov, metalurgiștii bîrlădeni au descoperit acolo un pro
cedeu mai avantajos de forjare a inelelor. întorși Ia Bîrlad ei 
au propus conducerii aplicarea noului procedeu. Fiecare dintre 
ei a contribuit, de fapt, și la realizarea lui.

Prin introducerea noului procedeu, productivitatea muncii 
crește cu 25 la sută. De la fiecare inel se economisesc, de ase
menea, 120 gr de oțel (înmulțiți această cantitate cu nr. inelelor 
care trebuiau realizate de la data punerii în funcțiune și veți 
afla că, din cantitatea de oțel economisită, se pot confecționa 
in plus 1700 rulmenți tip 308). Calitatea inelelor forjate astfel 
este incomparabil mai bună.

Succese

ale siderurgiștilor
Din ultimele date sosite 

miercuri la ministerul de resort, 
reiese că, în primul semestru 
din acest an, siderurgiștii din 
întreaga țară au realizat in plus 
față de plan 50 470 tone fontă, 
mai mult de 37 000 tone oțel, 
22 380 tone laminate finite pli
ne și 11630 tone cocs meta
lurgic. Producția de fontă cit și 
cea de oțel din perioada amin
tită depășesc pe cea obținută 
in întreg anul 1959.

Succesele obținute se dato- 
resc îmbunătățirii continue a 
indicilor de utilizare a agrega
telor și generalizării metodelor 
înaintate de lucru, cu efica
citate economică mare. La a- 
cestea se adaugă elanul cu care

muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii din unitățile siderurgice 
se întrec pentru a intîmpina 
cel de-al IV-lea Congres al 
partidului cu victorii noi in 
muncă. în fruntea acestei în
treceri se află siderurgiștii hu- 
nedoreni și cei de la Reșița, 
care și-au îndeplinit încă de pe 
acum toate angajamentele.

Concomitent cu sporirea pro
ducției, siderurgiștii au obținut 
rezultate bune pe linia îmbu
nătățirii calității produselor, 
lărgind gama de oțeluri mai 
durabile și de laminate cu pro- 
file cerute de nevoile industriei 
constructoare de mașini.

(Agerpres)

Ștrandul Tineretului. Sărituri ia trambulină 
efectuate de elevii școlii sportive

Foto: AGERPRES

Să participăm cu toate puterile noastre la înfăptuirea noilor obiective prevăzute în proiecte
le de Directive, să ne închinăm întreaga noastră energie traducerii lor în viată, spune ing. 
Vjorel Dănilă, șeful șantierului baraj de la Hidrocentrala „Gheorghe Gheorghiu-Dej". Aceas
ta este chemarea căreia noi, miile de tineri de pe șantierul Hidrocentralei „Gheorghe Gheor

ghiu-Dej“ îi vom răspunde cu cinste
Foto : ION CU CU

în numărul In pag. a III-a :
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de Directive.

— Știință : Criteriul recru
tării cadrelor (de eoni, 
dr. CL. NICOLAU).
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■
^i ădurile din jurul Capitalei 
Q și-au primit, ca în fiecare 
B vară, locuitorii zburdalnici fi 
■ gălăgioși. Taberele organizate 
■ de secțiile de învățămînt ra- 
HI tonale și de comitetele raio

nale U.T.M. vor găzdui, timp 
de 3 luni, inii de pionieri și școlari din 
București.

Pentru a face cit mai plăcută și mal in
structivă odihna copiilor, taberele au fost 
așezate în cele mai pitorești locuri. Pavi
lioanele aU fost decorate în culori vii, care 
..luminează" umbra și verdele intens al co
pacilor. Organizatorii au încercat să dea 
acestor ^orășele" un aspect plăcut, vesel, 
atrăgînd atenția copiilor prin culori vii și 
umorul figurilor pictate pe cabane si cor
turi, stimulind imaginația micilor locuitori 
prin scenete și istorioare. Sala de mese a 
taberei din Mogoșoaia, unde își petrec săp
tămânal vacanța cîte 100 de școlari din ra
ionul Grivița Roșie, găzduiește pe pereții 
ei povești și istorioare hazlii cu iepurași și 
urși, veverițe și ciocănitoare. La Pustnicii, 
copiii identifică corturile după capetele de 
animale pictate pe ele, iar în tabăra de la 
Snagov, care găzduiește, în prima serie, co
piii care fac parte din corurile Palatului 
pionierilor și ale Radioteleviziunii, cabanele 
au desenate la intrare iepuri, vulpi, urși cu 
instrumente muzicale...

De cea mai mare importanță pentru asi
gurarea unor zile plăcute de vacanță este 
întppmirea programului zilnic. Întregul pro
gram trebuie făcut în așa fel incit să sus
cite interes, imaginație, spirit creator. Sint 
respectate aceste cerințe ?

In tabăra de la Mogoșoaia, tovarășul di
rector 1. Budu.ru, ne prezintă un plan în 
care aceleași activități se repetă săptămînă 
după săptămînă: diinineața—plajă sau o 
excursie în împrejurimi, vizitarea palatului 
Mogoșoaia ; după prînz și după somnul o- 
bligatoriu, program de tabără — concurs 
de recitări, de cîntece, de povești, sau în
treceri sportive. Ani asistat la un astfel de 
concurs la tabăra de la Mogoșoaia și am 
remarcat că cel mai mare interes l-au ma
nifestat școlarii din clasele 1—4 .care au 
povestit, au recitat poezii. Cei mari însă 
nu numai că nu participau la concurs, dar 
împiedicau buna lui. desfășurare. La Pust
nica. în schimb, s-a întocmit un program 
pentru pionierii și școlarii mici și un alt 
program pentru cei mai mari. După-amlaza, 
cînd se poate organiza un program mai va
riat, elevii mari participă la competiții spor
tive, învață cum să instaleze un cort, fac 
jocuri de orientare turistică prin pădure. 
Cei mici ascultă basme sau povestesc ei în
șiși, sînt antrenați în jocuri specifice vîrstei. 
Această necesitate a varietății programului 
în funcție de vîrsta copiilor din tabără 
apare mai pregnant la Snagov.

Trebuie ținut cont că, totuși, ei vin după 
un an de școală și recreierea este prima ne
cesitate în aceste zile. Conducerea taberei 
de la Snagov ar fi putut să prevadă mai 
multe plimbări prin pădure, cu vaporașul 
pe lac, jocuri distractive, și să nu-i lase pe 
copii să-și petreacă timpul la voia întîm- 
plării.

In toate taberele, fără excepție, bibliote
cile sînt prost organizate. Cîteva cărți, pu
ține nu numai comparativ cu numărul ele
vilor din tabără (la Pustnica, de pildă, sînt 
250 de copii și în rafturi nu mai mult de 
50 de cărți), dat și cu gusturile și preocu
pările lor. Ni s-a părut că volumele sint 
alese fără nici un criteriu (probabil ceea ce 
nu se citește în bibliotecile raionale se 
transportă în tabere).

Săptămînă petrecută în tabără este o 
continuare a educației primite în școală și 
în familie și de aceea organizării timpului 
copiilor trebuie dată o importanță maximă. 
Profesorii, instructorii trebuie să depună 
toate eforturile pentru a oferi copiilor o va
canță frumoasă, odihnitoare și instructivă.

C. BĂDLLESCU

I

Budu.ru


1 lele 1 r s i t
ucureștenii — acei 
care sînt îndrăgostiți 
de sport — s-au o- 
bișnuit cu programul 
„universitarelor” : di
mineața, între 8 și 
11, și după-amiază,

după orele 17, iau drumul uneia 
dintre cele două baze mai impor
tante („Drept" și ,,I.M.F.*) sau al 
Stadionului Politehnica — atunci 
cînd e programat aci fotbalul. De 
ieri, numărul spectatorilor a deve
nit mult mai numeros, ceea ce se 
explică prin faptul că întrecerile 
au intrat. în etapele cheie. Iată, de 
altfel, situația „la zi"...

AZI — SEMIFINALELE LA FOT
BAL. După-amiază vom cunoaște 
cele, două echipe care sîmbătă î$i 
vor disputa finala. Petroșani (care 
în preliminarii a învins cu 2—0 pe 
Cluj), va juca cu Craiova (4—0 cu 
Timișoara), iar București l (7—0 cu 
Constanța) va disputa a doua semi
finală cu Galați (3—2 cu București 
II). Ambele meciuri se anunță deo
sebit de strînse și spectaculoase 
și, fără îndoială, spectatorii care 
vinerea trecută au aplaudat la 
scenă deschisă pe bucureșteiii si 
gălăteni pentru excelentul foc ami
cal, făcut în nocturna de pe Repu
blicii,, vor veni în număr mare să-i 
vadă din nou, într-o întîlnire ofi
cială.

ze și interesante. Ilustrativ in acest 
sens est» faptul că, exceptînd for
mația București I (care, neînvinsă 
pînă acum, candidează cu cele mai 
mart șanse la titlu), toate celelalte 
șase echipe djn seria A au dus 
pînă ieri o luptă tndîrjită, pe a- 
locuri chiar prea nervoasă, pentru 
locul II. Rezultatele de ieri au mai 
restrîns puțin plutonul acestor 
combatante : lașul (înregistrând a 
treia înfrîngere și avînd un singur 
punct în clasament) a ieșit se pare 
din cursă ; Petroșani (4 pct.), Ti

Petroșaniul — nemulțumind ambele 
echipe șl pe spectatori).

La feminin, aproape că s-au 
conturat primele trei clasate. Gala- 
țiul e virtuală ocupantă a locului 
HI (indiferent de rezultatul ce-l va 
înregistra cu București I), ceea ce 
e merituos pentru această echipă 
alcătuită numai din fete care abia 
au depășit (ori n-au depășit încă) 
vîrsta junioratului. Titlul de cam
pioană ii va cuceri sîmbătă după 
amiază formația învingătoare în 
meciul Timișoara — București I

Titlurile de campioni
se văd la orizont

HANDBALUL OFERĂ CELE MAI 
DISPUTATE PARTIDE. Onorat de 
prezenta în loturile echipelor a 
multor „nume", handbalul mascu
lin — avantajat din acest punct 
de vedere față de celelalte spor
turi, care înregistrează numeroase 
absente de jucători divizionari — 
oferă meciuri dintre cele mai dlr-

mișoara (5 pct.), Cluj (2 pct.), 
Galați (2 pct.) și Brașov (2 pct.) 
continuă însă disputa pentru locu
rile II—III, ceea ce înseamnă că 
vom mai vedea meciuri tari. Este 

. nevoie însă ca, la întîlnirile de 
handbal masculin (care toate au 
miză mare), să fie delegați numai 
arbitri competenți. Pentru că în ul
timele zile am asistat la cîteva 
arbitraje care au viciat rezultatele. 
Echipa din Brașov, de exemplu, a 
fost gratulată în ultima secundă a 
iocului cu Petroșani cu un gol 
(care a fost și cel cîștigător) mar
cat. dintr-o călcare de semicerc, 
iar ieri dimineață, Mihai Penescu 
ne-a făcut martorii unui arbitraj 
sub orice critică (în prima repriză 
a favorizat lașul,

(singurele neînvinse pînă in 
zent).

pie-

iar în a doua

IA VOLEI — LINIȘTE. Băieții de 
la București I și Brașov se îndreap
tă spre „linia de sosire", cîștigînd 
meci după meci — ceea ce în
seamnă că mîine după-amiază întîl- 
nirea dintre ei va decide pe cîȘti- 
gătorii titlului. Pînă una alta, bucu- 
reștenii și-au rotunjit setaveraiul 
(acum 12:2), iar concurenții lor 
principali au furnizat ieri un meci 
strins (era să fie — surpriză) cu 
echipa secundă a Capitalei, pe care 
abia a întrecut-o.

La fete, București I , „a scăpat" 
aproape sigur în ciștigătoare dacă 
nu cumva colegele lor de la echipa 
a II-a nu le vor face vreo „poznă",

LA PANOUL DE ONOARE

ȘI-A DESEMNAT

re
în formație dar cu 
la lot, au pierdut.

însă timp căci arbitrul 
sfirșitul cînd ei mai a- 
handicap do 8 puncte, 

cum se aude, timișorenii

cunt le-au făcut ieri clujencelor — 
care, cu Mareu 
Porumb plecată

HANDBAL. Galați — lași (F) : 
8—3; Petroșani — Iași (M) ; 10—8; 
Cluj — Timișoara (M): 13—14; Ga
lați — București I (M): 16—22.

TELEGRAMĂ

Ședința plenară a Comitetului
Uniunii Ziariștilor

- '..........

în EDITURA POLITICA

a apărut :

mulțumește pentru felicitările c8 
i-aii fost adresate cu ocazia ale
gerii sale ca președinte al Guver
nului Revoluționar Muncitoreso 
Țărănesc Ungar.

BASCHETUL
„PROBABILII" CAMPIONI. Mai si
gure de titlu decît băieții, sînt 
la ora actuală fetele de la Bucu
rești I. Aseară, în nocturnă, ele 
au întrecut comod pe clujence după 
un meci în care au beneficiat de 
5—6 realizatoare (în frunte cu 
Sanda Dumitrescu și Cornelia 
Gheorghe), spre deosebire de în
vinse care numai cu o realizatoare 
(Vagner — nr. 11 — cu 21 pct.) nu 
puteau spera Ia mai mult.

Mai interesantă a fost întîlnirea 
băieților. Clujenii au început fur
tunos și au condus, dar bucurește- 
nii au refăcut pe contraatac, au 
luat conducerea cu 12—11 și au 
controlat în continuare tot meciul, 
în repriza secundă scorul a luat 
proporții (24 pct. diferență), dar 
Ciujul a forțat, a jucat pe inter
cepție si a început să refacă; n-a 
mai avut 
a fluierat 
veau un 
Dacă, așa 
primesc în formație pe Pușcașu și 
Popovici, iar bucureștenilor le vor 
pleca 2—3 jucători în lotul pentru 
Universiadă, 
vor cunoaște 
ceste două

atunci campionii se 
în, meciul dintre a- 

redutabile formații.
G. MITROI

TO

Președintele Guvernului Revo
luționar Muncitoresc Țărănesc 
Ungar, Gyula Kallai. a trimis o 
telegramă președintelui Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Rotnâne, 
Ion Gheorghe Maurer, prin care

Miercuri a avut loc plenara Co
mitetului Uniunii Ziariștilor, con
sacrată dezbaterii proiectului de 
Constituție a Republicii Socialiste 
România. Lucrările ședinței ple
nare au fost conduse de tovară
șul Nestor Ignat, președintele U- 
niunii Ziariștilor din R. P. Ro-

(Agerpres)

N-a împlinit încă 19 ani fetita blondă cu șut 
năprasnic din echipa de handbal a Timișoarei 
și, totuși, are un stagiu da trei ani in divizia A, 
cîteva jocuri în lotul de tineret, cîteva selecțio
nări și trei turnee peste hotare. înainte de a veni 
la facultate a jucat la Școala sportivă de elevi 
și la echipa Banatul din Timișoara — ambele cu
noscute pentru locul ce-l ocupă în handbalul nos
tru. Din toamna trecută este studentă la Facul-

tatea de educație fizică și componentă a reduta
bilei formații Știința.

La finale este o jucătoare de bază a echipei 
sale și, împreună cu colega ei Ciosescu, coordo
natoare de joc și realizatoare principale.

Este, fără îndoială, prematur să facem noi, 
acum, pronosticuri în ceea ce privește performan
țele viitoare ale acestei tinere handbaliste. Tot ce 
putem spune este că are mult talent și că e deo
sebit de conștiincioasă în pregătire. Ceea ce, să 
recunoaștem, constituie o solidă premisă pentru 
cine dorește să atingă o înaltă valoare sportivă. 
Și Angela dorește!

VOLEI. București I —■ Craiova 
(F) : 3—0; București II — Cluj (F): 
3—2; București II — Brașov (M): 
2—3. ...

BASCHET. București I — Cluj 
(F): 46—39; București I — Cluj 
(M): 71—63.

Din programul
de azi

Antrenamente ale sportivilor r-eșițenî la Bara nautică Grebla 
Foto : AGERPRES

SECERIȘUL

PE SCURT* PE SCURT
• în cinstea celui 

de-ai IV-lea Congres 
al P.M.R., în zilele de 
11, 17 și 18 iulie 'u 
Capitală se vor desfă
șura numeroase, con-, 
cursuri sportive, la 
care vor participa un 
număr mare de tineri. 
Duminică 11 iulie, pe 
lacul Herăstrău vor a- 
vea loc întreceri nau
tice, iar pe circuitul 
din str. Maior Coravu 
se va desfășura un 
concurs de motoci- 
clism.

In zilele de 17 și 18 
iulie vor avea Ioc alte 
întreceri la fotbal, 
lupte, hallere, rugbi, 
volei, tir, ciclism etc.

<ș La Bled, în preli
minariile campionatului 
mondial de șah (sfer
turi de finală), Tall 
conduce cu 3,5—2,5 în 
meciul cu maghiarul 
Portrsch, iar danezul 
Larsen cu 4—t în dis
puta cu marele maes
tru iugoslav Bora 
kov.

Iv-

ta
• La Briansk (U.R.S.S.) 

se desfășoară un mare, 
turneu internațional fe
minin de șah, la care 
participă 12 jucătoare 
din R. I’. Română, R. S. 
Cehoslovacă, R.S.F. Iu
goslavia, R. P. Ungară, 
R. P. Bulgaria, R. P. 
Polonă și U.R.S.S. 
După consumarea pri
melor trei runde, în 
fruntea clasamentului 
se află șahista română 
Alexandra Nicolau
3 puncte, urmată 
Asenova (R.P.B.) 
Kozlovskaia (U.R.S. 
cu cîte 2,5 puncte fie
care.

l.a Geneva a avut 
tragerea

cu 
de 
și 

l.S.)

•
loc miercuri 
la sorți pentru alcătui
rea programului pri
melor jocuri din ca
drul noii ediții a „Cu
pei campionilor euro
peni" și „Cupei cupe- 
lor" la fotbal, 
campioană a R. P. Ro
mâne Dinamo 
rești va juca în primul 
tur cu formația dane
ză S. K. Odense 1909. 
în „Cupa cupelor" e- 
chipa care va cîștiga 
„Cupa R.P.R." va avea 
ca adversară în primul 
tur formația Wiener 
Neustadt (Austria).

vor desfășura între 20 
și 29 august la Buda
pesta vor antrena în 
întreceri 2 800 de spor
tivi și sportive din 41 
de țări. La startul tra
diționalei competiții 
vor fi prezenți nume
roși recordmani mon
diali șl campioni o- 
limpici.

Delegația italiană va 
avea în frunte pe cu- 

Vioscutul spfînteur I.i- 
rvio Berutti, iar cea ca

nadiană pe 
cordmanul lumii 
100 m plat Hary 
rome. Foarte puternică 
se anunță a fi si echi
pa S.U.A., care partici
pă pentru prima oară 
la Universiadă. Forma
ția de baschet cuprin
de mai mulți jucători 
din echipa campioană 
olimpică, printre care 
și pe căpitanul ei Bill 
Bradely.

Finala Cupei R.P.R.
• Finala „Cupei R.P.R.“ la 

fotbal și-o vor disputa anul a- 
casta. după cum se știe, două 
formații din provincie — Ști
ința Cluj și Dinamo Pitești.

PaTtida se va desfășura dumi
nică 11 iulie, în nocturnă, pe 
stadionul Republicii din Capi
tală.

HANDBAL. Teren „Drept“ : Cluj 
- Brașov (M), orele 18,50. Teren 

Galați — Petroșani 
București I — 

(Mj, orele 18,10.

,.Progresul“ : 
(M). orele 17,00 -, 
Timișoara

Teren ,,Drept“ : Cluj — 
(M), orele 16,30; Bucu-

Echipa

Bucu-

• Jocurile mondiale 
universitare care se

• Tradiționalul con
curs atletic „Memoria
lul Rosicki" se va des
fășura Ia sfirșitul aces
tei săptămîni la Praga. 
La întreceri participă 
și patru sportivi ro
mâni: Ana Sălăgeati,
Viorica Viscopoieanu, 
Kurt Sokol și Vasile 
Mureșan.

(Agerpres)

VOLEI.
Petroșani
rești I — București II (M), orele
17,30. Teren I.M.F. : Craiova — 
Cluj (F) orele 9.

FOTBAL. Teren Politehnica (fost 
C.A.M.) ■■ Petroșani — Craiova 
(orele 15,15) și București 1 — Ga
lați (orele 17,15).

In sudul țării, secerișul este în 
toi, în regiunea București, griul 
a fost recoltat de pe aproape 
140 000 ha. Mecanizatorii și ță
ranii cooperatori din raionul Zim- 
nicea, folosind întreaga capaci
tate de lucru a combinelor și 
mijloacelor cooperativelor, au 
strîns griul de pe aproape ju
mătate din suprafața cultivată, 
iar cei din raioanele Călărași și 
Drăgănești-Vlașca au secerat o 
treime din culturile de grîu.

Ritmul recoltării griului a cres
cut în ultimele zile și în regiu
nea Oltenia, în majoritatea ra
ioanelor cultivatoare de cereale

Caracal etc. 
raionul B.ă-

— Corabia. Calafat, 
se seceră intens. In

ilești, bunăoară, unde combinele 
lucrează din plin și cooperatorii 
au folosit și coasele, griul s-a 
recoltat de pe aproape jumătate 
din suprafața cultivată.

în regiunea Ploiești, la recolta
rea griului lucrează în afară de 
mecanizatori majoritatea țărani
lor cooperatori care folosesc, a- 
colo unde nu se poate lucra cu 
combina, secere, coase, seceră- 
tori. Ca urmare, orzul a fost 
strins de pe aproape 90 la. sută 
din suprafața cultivată. Raioane
le Buzău, Mizil, Rîmnicu Sărat 
și Ploiești, care au terminat 
printre primele aceste lucrări, 
grăbesc acum ritmul de strînge- 
re a recoltei de grîu. Numai în 
cîteva zile, unitățile agricole so
cialiste din aceste raioane, mari 
cultivatoare de cereale, au strins 
griul de pe aproape 17 000 hec
tare. Pe miriști, mecanizatorii e- 
xeeută în schimbul II arături și 
însămînțează culturi furajere.

Rezultate din ce în ce mai 
bune se obțin la recoltarea gri
ului în gospodăriile agricole de 
stat. Numai în cîteva zile ele au 
recoltat griul de pe aproape 
50 000 ha. Lucrătorii și-au con
centrat pentru următoarele zile 
activitatea spre folosirea combi
nelor cu întreaga lor capacitate 
pentru grăbirea recoltărilor și 
desfășurarea concomitentă a li
vrării producției, strîngerea pa
ielor, efectuarea arăturilor și în- 
sămînțarea unor suprafețe cit mai 
mari cu plante do nutreț.

(Agerpres)

În frunte, comuniștii
® Spre ei se îndreaptă 

privirile
(Urmare din pag. I)

aici, la bluming, pînă la ultimul om. Intr-o 
adunare deschisă a comitetului de partid, 
inginerul Ion Mihuț, ca în atitea alte rîn- 
duri, se adresa comuniștilor cu următoarea 
întrebare : cum vedeți mărirea capacității 
laminorului ?

Răspunsul nu s-a dat pe loc. Nimeni nu 
avea această pretenție. întrebarea, adresa
tă în acel moment, era de fapt o punere 
în temă. Era nevoie de judecata matură, 
bine chibzuită, era nevoie de o analizare 
și cercetare a lucrurilor pe toate fețele. Era 
nevoie de soluții care să asigure mărirea 
capacității laminorului cu investiții mini
me. Secretarul comitetului de partid pre
cizase clar: „Așteptăm, tovarăși, propuneri 
care să nu ne ceară să băgăm inimile în 
bani pînă la cot“.

Organizația de partid a format colecti
ve de specialiști care să studieze, în fiecare 
fază a procesului de producție, posibili
tățile certe de mărire a capacității blumin- 
gului. Aceștia, consultîndu-se, la rindul lor, 
cu toți muncitorii secției, se întorceau cu 
propuneri rodnice: „Mai verificați-le o 
dată, și încă o dată — li se spunea, de la 
comitetul de partid — să fim siguri că 
fiecare calcul e bine făcut“. Lucrurile se 
întorceau din nou pe toate fețele, se ana
lizau din nou din toate unghiurile, eu 
exigență și răspundere. Munca aceasta de 
cercetare, la care a participat aproape în
tregul colectiv, în frunte cu comuniștii, s-a 
oprit în fine asupra celor mai bune solu
ții : modernizarea cărucioarelor de tran
sport, montarea unor noi macarale și, cea 
mai importantă soluție, construirea unor 
cuptoare preîncălzitoare.

Cînd totul a fost judecat pînă la cele 
mai mici amănunte, cînd pentru fiecare 
măsură existau argumente certe, au fost 
chemați, să desăvîrșească acest „plan de 
bătaie", proiectanții (I. P. L. București). Ei 
au trasat pe calc, în linii precise, după cal
cule riguroase, dimensiunile gîndirii co
lective a comuniștilor, a laminatorilor. Dar

pentru proiectarea și construirea cuptoa
relor era nevoie de timp iax fiecare se
cundă pierdută în realizarea planului de 
modernizare „însemna — cum au calculat 
specialiștii — mii de tone de laminate“. 
Comuniștii, și, alături de ei, toți laminoriștii 
an cercetat noi soluții, au studiat noi po
sibilități pentru ca fiecare tonă de metal 
să fie cîștigată pentru producție, pentru 
industrie. Soluții s-au găsit: cu forțele 
secției au fost amenajate două cuptoare 
preîncălzitoare. Capacitatea de producție 
a blumingului creștea în acest fel cu 25 
la sută. A urmat apoi construirea celor
lalte două cuptoare. Torentul inovator a 
adus apoi alte și alte soluții. Numai în 
anul trecut și în primul semestru al a- 
cestui an au fost aplicate peste 50 de ino
vații care au fost fiecare dintre ele o pi
cătură în marele ocean al inițiativelor, al 
creației. Iar acum în dreptul tuturor a- 
cestor eforturi stă scrisă cu litere mari 
o cifră : capacitatea anuală a blumingului 
a atins 2 000 000 tone laminate.

Bucuria acestui succes nu a fost a unui 
singur om. A fost a tuturor. Dar ochii oa
menilor s-au îndreptat cu justificată mîn- 
drie către comuniști ca Vasile Văzdăucea- 
nu, Victor Muntean, Moise Bugaru, Teo
dor Bozdog, Stroe Dumitru, Ion Grigorea- 
nu, Vasile Deac și alții. Ei au fost inițiatorii 
și organizatorii acestui plan concret de 
modernizare a blumingului.

• Inima vie a uzinei
(Urmare din pag. I)

pentru acest nou șl foarte impor
tant produs al industriei noastre con
structoare de mașini“. Aceste cuvinte au 
circulat ca un mesaj din secție in secție, 
din comunist in comunist, și la serviciul 
constructor-șef. și la tehnolog-șef, și la 
sculerie. și in secția de prelucrări me
canice, și la montaj. în toate secțiile 
s-a rostit același cuvint de ordine: 
„Pregătirea fabricației pentru noul pro
dus să fie făcută cit mai repede și cit 
mai bine". în numele acestui imperativ, 
organizația de partid din serviciile de 
concepție a cerut tuturor comuniștilor, 
și celor care nu lucrau ca proiectanți.

să participe la întocmirea documentației 
pentru acest produs. Și nimerii n-a spus 
nu. Dimpotrivă. Proiectarea S.D.V.-urilor 
s-a făcut într-un timp record.

Eforturile proiectanți/or s-au multipli
cat in alte eforturi, unele chiar și mai' 
mari, în secțiile de execuție. Muncitorii 
de la sculerie s-au întrecut pe ei înșiși. 
Primul lot de 200 de dispozitive de de
tașare a știletelui a .pornit spre Uzinele 
„Semănătoarea“ în termenul prevăzut. 
Tovarășii de la „Semănătoarea", cînd au 
primit primul Iot de produse n-aveau de 
unde să știe că pentru executarea co
menzii lor Ia timp și în bune condiții, 
muncitorii de la Unirea au făcut multe 
nopți albe.

Operația de prindere pentru fabricarea 
fusului de la combină se repeta de cinci 
ori. Trebuie să găsim o soluție pentru 
perfecționarea acestui sistem altfel nu 
mai terminăm comanda în timp — și-au 
Spus comuniștii din secția care executa 
operația respectivă. Și au găsit. Nicolae 
Maticec, Iosif Nyaradi, Vasile Bolog, Ion 
Tacaci și Ștefan Sorcody și-au petrecut 
multe după-amiezi în uzină. Unii au pro
iectat schițele unui dispozitiv, alții l-au 
executat. Numărul prinderilor s-a redus 
la două.

Garniturile pentru axele mici ale com
binei, care erau foarte greu de. executat, 
au ridicat multe semne de întrebare : 
atît în uzina coordonatoare cit și la mi
nister. In timp ce se sugera soluția ca ele 
să fie repartizate altei uzine, comunistul 
Liviu Morarii, inginer șef adjunct, anun
ța ministerului: „Nu. Nu mai căutați. 
Am rezolvat noi".

„Am rezolvat noi" au spus comuniștii 
uzinei din Cluj și la alte greutăți care 
s-au ivit în asimilarea noului produs. Am 
rezolvat și vă vom trimite pină la 1 
august, cu trei săptămini mai devreme, 
încă 1 500 de dispozitive — au anunțat 
ei Uzina „Semănătoarea".

Și aceasta datorită faptului că orga
nizația de partid — inimă vie a uzi
nei — a dus pe toate arterele, pină la 
ultimul om, cuvintul partidului și a știut 
să adune de la oameni, pe aceleași ar
tere, propunerile, sugestiile și inițiativele 
valoroase.

Grupaj realizat de: R. LAL, 
Ion RUS, C. SLAVIC ?i C. PRIESCU

Unul din „Herculii" bascu
lanti folosiți la construcția 
digurilor noului port Con

stanța

Foto : AGERPRES

Secția pictură a fabricii Vi- 
trometan Mediaș. Tinerele 
Doina Moldovan șl Crucița 
Copindean, decorează o- 

biecle/e din sticlă

Foto : AGERPRES

mână.
Exprimîndu-.și adeziunea de

plină față de prevederile pro
iectului de Constituție, partici
panta la dezbateri au subliniat 
că proiectul noii legi fundamen
tale a țării constituie un strălu
cit tablou al cuceririlor și aspi
rațiilor poporului, al libertăților, 
drepturilor și îndatoririlor sale 
fundamentale, nivelului înalt de 
dezvoltare a economiei naționale, 
a vieții social-politice a țării pe 
drumul luminos al socialismului.

Scoțînd în evidență prevederea 
potrivit căreia Partidul Comunist 
Român este forța politică condu
cătoare a întregii societăți, vor
bitorii au arătat că aceasta ex
primă dragostea și recunoștința 
poporului față de partid, încre
derea lui nestrămutată în poli
tica partidului.

Referitor la prevederile ce ga
rantează libertatea cuvîntului, a 
presei, a întrunirilor, a mitingu
rilor și demonstrațiilor, expresie 
a profundului democratism al o- 
rînduirii noastre, vorbitorii au 
subliniat marea răspundere so-

cială ce decurge de aici pentru 
toți slujitorii presei. Ei și-au. luat 
angajamentul ca întreaga activi
tate a presei, a tuturor ziariștilor, 
să fie închinate intereselor fun
damentale ale patriei și poporu
lui, slujirii neabătute a politicii 
partidului.

Participanții Ia plenară au a- 
doptat o telegramă adresată Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Român, tovarășului 
Nicolae Geaușescu, în care, prin
tre altele, se spune : „Ne expri
măm hotărîrea de a ne consacra 
forțele și capacitatea de muncă, 
întreaga noastră pasiune de gaze- 
tari comuniști, luptei poporului 
român pentru dezvoltarea multi
laterală a României socialiste, 
pentru înfăptuirea obiectivelor 
ce vor fi stabilite de cel de-al 
TV-lea Congres al partidului".

(Agerpres)

K. Marx — F. Engels 
Opere, vol. 21

752 pag. 15 lei

Plecarea delegației 
parlamentare 

franceze
în cursul dimineții de 

miercuri, delegația parlamen
tară franceză condusă de Mau- 
rice Schumann, președintele 
Comisiei de afaceri externe a 
Adunării Naționale Franceze, 
a făcut o vizită prin București. 
La prînz, Comitetul de con
ducere al Grupului parlamen
tar pentru relațiile de priete
nie România—Franța a oferit 
un dejun în cinstea oaspeților, 

în aceeași zi, delegația par
lamentară franceză a părăsit 
Capitala. La plecare, pe aero
portul Băneasa, au fost pre- 
zenți Teodor Marinescu, preșe
dintele Comisiei de politică 
externă a M.A.N., Pompiliu 
Macovei, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, depu- 
tați ai Marii Adunări Națio
nale. Au fost de față Jean 
Louis Pons, ambasadorul Fran
ței în R. P. Română, și mem
bri ai ambasadei.

(Agerpres)

Informafie
Delegați din Albania, Bulga

ria, Grecia, Iugoslavia și Turcia, 
care participă la consfătuirea de 
la București privind reluarea ac
tivității Uniunii interbalcanice a 
matematicienilor, au fost primiți 
miercuri la amiază de acad. Gh. 
Mihoc, rectorul Universității din 
București.

Volumul cuprinde lucrările 
scrise de Engels în perioada 
mai 1883—decembrie 1889.

Cel mai important aport adus 
In acești ani de Engels la te
zaurul marxismului este lucra
rea „Originea familiei, a pro
prietății private și a statului", 
inclusă In volumul de față. în 
această lucrare se dă pentru 
prima oară o interpretare mate
rialistă științifică a istoriei 
omenirii Inceptnd din primele 
etape ale existentei el, se ur
mărește istoria apariției fami
liei, se dezvăluie cauzele apa
riției proprietății private, ale 
împărțirii societății in clase an
tagoniste și ale apariției statu
lui, se arată caracterul inevi
tabil al dispariției lui treptate.

O altă lucrare teoretică a lui, 
Engels publicată In volumul de 
față este „Ludwig Feuetbach 
și sfirșitul filozofiei clasice 
germane', 1n care procesul 
apariției concepției materialiste 
despre lume și esența acestei 
concepții slnt expuse cu o cla
ritate clasică.

„Rolul violentei In istorie’, 
n altă lucrare de proporții mari 
neterminată Insă, expune par
ticularitățile dezvoltării Germa
niei după 1848, explică premi
sele economice și 
unificării țării.

Volumul de iată 
o serie de articole 
face o caracterizare proiundă a 
situației și particularităților 
mișcării muncitorești engleze 
(„Anglia în 1845 și In 1885", 
„Abdicarea burgheziei“ ș.a.), 
precum și articole în care En
gels urmărește cu deosebită 
atenție lupta proletariatului din 
S.U.A. și arată că în condițiile 
creșterii conștiinței de clasă a 
proletariatului, 
mului științific 
bil în masele 
răsplndirea lor 
sitate stringentă.

politice ale

cuprinde și 
In care Se

ideile socialis- 
pătrund inevitd- 
muncitoare, și 
devine o nece-

(Agerpres)

CINEMATOGRAFE
LALEAUA NEAGRĂ — 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 NIVEL): Luceafărul (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Gră
dina „Doina" (Str. Doamnei nr. 9
— orele 20,15). 1NTILNIRE LA IS
CHIA — cinemascop: Republica 
(completare 180 DE ZILE ÎN 
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. CUM SE REUȘEȘTE 
ÎN DRAGOSTE: Capitol (9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,15; la grădină
— ora 20,30). SĂRITURA ÎN ÎN
TUNERIC : (Completare ARTA 
CHINEZĂ DE DECUPARE) Floreas- 
ca (ii-, 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). PRO
GRAM PENTRU COPII: Doina (o- 
rele 10 dimineața). ASTA-I TOT 
CE S-A INTÎMPLAT (completare 
ZILELE SIGHIȘOAREI): Doina
(11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).
TREI GRĂSUNI — CAII ARABI — 
LA HOTARUL A DOUĂ LUMI — 
ACOLO UNDE CARPAȚII ÎNTÎL- 
NESC DUNĂREA: Timpuri Noi 
(10—21 în continuare). CASA Rl- 
CORDI: Giulești (15,30; 18; 20,30). 
FEMEIA NECUNOSCUTA: Stadio

nul Dinamo (Șos. 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 LA PATRU PAȘI DE 
INFINIT). BUFONUL REGELUI : 
Grădina 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 ȘOI- 
MĂREȘTILOR — cinemascop (am
bele serii): înfrățirea între popoare 
(completare ȘOPIRLE — 10,30;
16,15; 19,30). CAN-CAN — cine
mascop: Excelsior (completare O 
CĂLĂTORIE SPRE INIMA REȘITF.l
— 9,30; 12,30; 16,30; 19,45). MOF
TURI 1900 (completare CO
MORI DE ARTĂ ROMANEASCĂ): 
Crîngași (16; 18,15; 20,30). DE DOI 
BANI VIOLETE: Bucegi (10; 12,15; 
16; 18,30; la grădină — orele 
20,30). PĂDUREA SPINZURAȚILOR
— cinemascop (ambele serii) (com
pletare DELTA, RAIUL ALBINE
LOR): Unirea (16,30; Ia grădină —■ 
orele 20,30). FIUL CĂPITANULUI 
BLOOD — cinemascop: Tomis 
(completare SECOLUL GÎNDIRII 
OMENEȘTI — 9,30; 11,30; 13,30;
16,30; 18,30; 20,30; la grădină - 
orele 20,30), Melodia (completare 
O ZI DE IARNĂ LA ZĂBRANI — 
9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15: 20,30). 
DOUĂ ETAJE DE FERICIRE: Vitari 
(16; 18,15). BINE ATI VENIT I: 
Munca (completare BALETUL NE
GRU DIN SENEGAL — 16; 18.15; 
20,30. REGINA CÎNTECELOR : 
Cosmos (13,45; 16; 18,15; 20,30), 
W1NNETOU : Arta (11; 14; 16,15; 
18,30; grădină ora 20,15), UMBRE
LELE DIN CHERBOURG : Grădina 
Lira (orele 20,30).

Televiziune
JOI 8 IULIE

19,00 Jurnalul televiziunii. 19,20 
Pentru copii și tineretul școlar ■ 
Aventurile echipajului Val-Virtej : 
„Pierduți în cosmos". 20,05 Film : 
„Un enoriaș ciudat". 21,25 Atlas 
folcloric Tara Vrancei. În încheie
re : Buletin de știri. Buletin me
teorologic.

VINERI 9 IULIE

19,00 Jurnalul televiziunii.' 19,20 
Pentru tineretul școlar : Vă place 
muzica ? 20,00 Săptămîna. 21,00 
Avanpremieră. 21,10 Seară de ope
retă românească. în încheiere: 
Buletin de știri. Buletin meteoro
logic,



Anela Ciobanu, hiena Albu și Cornelia J u(u, sirit trei din cele mai destoinice muncitoare din 
secția iilatură pieptănată a Fabricii de postav din Buhuși

Acțiuni în cinstea
Congresului

In cinstea Congre
sului al IV-lea al 
partidului, tinerii din 
regiunea Mureș-Au- 
tonomă Maghiară, 
deslășoară o boga
tă activitate. Rea
lizările obținute in 
ultimii ani, proiec
tele de viitor au 
fost larg populariza
te in rînduL tinerilor 
prin expunerile ținu
te și prin intîlnirile 
care au avut și au 
loc : ,,Oamenii mun
cii întîtnpină cu en
tuziasm cel de 
IV-lea Congres 
partidului“, 
fericită a 
Iui" și alte 
s-au ținut 
din orașele 
regiunii noastre.

Au avut loc multe 
întilniri ale tinerilor 
cu activiști de partid 
și de stat. Activita
tea cultural-artistică 
și sportivă cunoaște 
in această perioadei 
o mare amploare în 
localitățile regiunii.

ri/ 
al 

..Viata 
tineretu- 
expuneri 
in multe 
și satele

tri fiecare oraș și sat. 
se organizează du
minici cultural-spor- 

. tive. La Ciba Nictl-
Iești, raionul Tg. Mu
reș, peste 2 000 de 
tineri și vîrstnici au 
participat nu de mult 
la o pasionantă în
trecere cultural-spor- 
tivă. Acțiuni asemă
nătoare au fost or
ganizate și la Ditrău, 
raionul Gheorghieni, 
Cosmeni, raionul 
Miercurea Ciuc, in 
raioanele Luduș, Re
ghin șt în celelalte 
raioane ale regiunii. 
în ziua de 11 iulie, 
in comunele Băla, ra
ionul Reghin și Valea 
Largă, raionul Luduș, 
vor fi organizate du
minici cultural-spor- 
tive cu participarea 
masivă a tinerilor 
din 16 comune.

Peste 7 000 de ti
neri din regiune au 
participat la diferite 
excursii prin țară or
ganizate de comitetul 
regional U.T.M. și

comitetele raionale. 
Au fost vizitate o- 
biective industriale, 
stațiuni balneo-cli- 
materice, monumen
te istorice, frumuseți 
ale naturii patriei de 
pe Valea Oltului. 
Valea Prahovei, Ar
geșului, Mureșului.

Cei 120 de tineri 
fruntași in acțiunile 
organizațiilor U.T.M. 
au participat la o 
excursie organizată 
de comitetul regio
nal U.T.M. vizitind 
orașul Brașov, Poia
na Brașov, Sinaia, 
Muzeul Doftana, ora
șele București, Pi
tești, Hidrocentrala 
..Gheorghe Gheor
ghiu-Dej'' de pe Ar
geș, Rimnicu Vilcea, 
Sibiu, Mediaș. Ex
cursii asemănătoare 
au organizat și ra
ioanele Gheorghieni, 
Miercurea Ciuc, O- 
dorhei și altele.

RÄCEANU ION

în dezbatere: PROIECTELE DE DIRECTIVE
Invățămint

recrutam
Așa cum arată proiectul de 

Directive este necesară îmbina
rea armonioasă a cercetării fun
damentale cu cea aplicată, în 
scopul obținerii unor rezultate 
utile și la nivel mondial.

Introducerea unui zid de ne
pătruns, între știința fundamen
tală și aplicată are consecințe 
destul de nefericite. Ea duce la 
ruperea de viață a științei zisă 
Fundamentală și la degenerarea 
în practicism îngust a, teslei apli+ 
cate. în condițiile progresului 
tehnic actual, al complexității 
tehnologiei moderne nu este po
sibilă o asemenea diviziune rigu
roasă și imuabilă. Știința este 
una și indivizibilă și în consecin
ță ea trebuie nu numai privită 
dar și practicată ca atare. Drumul 
către realizări importante tehni- 
co-științifice trece în mod nece
sar prin problemele cercetării 
fundamentale.

O importanță deosebită, aș 
spune hotărîtoare, o are calitatea 
cadrelor de cercetare. Problemele 
pe care le abordează știința as
tăzi sînt deosebit de complexe și 
necesită cadre foarte bine pregă
tite. Consider că la repartizarea 
cadrelor cu pregătire superioară 
în producție trebuie să se țină 
seama de înclinațiile fiecăruia, 
iar cei care au aptitudini spre 
activitatea migăloasă a cercetării 
să fie îndrumați spre sectoarele 
de cercetare, proiectare și con
cepții din marile unități. Cri
teriul principal de selecție a 
celor care vor lucra apoi în in
stitutele de specialitate, departa
mentale sau ale Academiei, tre
buie să-l constituie înclinațiile și 
aptitudinea pentru cercetare do
vedite de tînăr în cursul studii
lor și în laboratoarele uzinei. Pe 
aceeași linie se încadrează și pro
blema aspiranturii. Ea trebuie să 
devină — ca în multe alte țări — 
continuarea firească a studiilor. în 
acest fel s-ar institui un criteriu 
de selecție cu rezultate ce ar pu
tea fi foarte bune. în acest do
meniu mai este încă mult de 
realizat însă. Aș menționa numai, 
că de 17 ani, nu a existat posi
bilitatea trecerii unui doctorat în 
[ară, titlurile de doctor acordate 
fiind recunoașteri ale doctoratelor 
vechi sau trecute în străinătate.

Trebuie ca în cel mai scurt 
timp să fie posibilă trecerea doc
toratului și obținerea titlului de 
doctor la noii

Dezvoltarea multilaterală a 
științei, care a avut loc la noi în 
ultimii 20 de ani, a condus și la 
apariția unor discipline noi. Ne- 
existînd pentru unele dintre ele 
tradiții la noi este necesară tri
miterea în continuare — în nu
măr mai mare — a celor mai 
buni cercetători la specializarea 
peste hotare, folosindu-se toate 
posibilitățile existente (burse date

organizații internaționale, 
schimburi interuniversitare etc.). 

văzut în multe labora- 
mari și mici din strai-

Am 
toare 
nătate că. alături de cercetătorii 
laboratoarelor lucrau un număr 
de cercetători străini, pentru pe
rioade variabile de timp. Acești 
cercetători aveau calificări deose
bise, de la Laureat al Premiului 
Nobel și pînă la doctorand, 
proaspăt absolvent.

, Aș propune ca și la noi șâ se 
‘ găsească posibilitatea ca să "fie 

invitați, în unele institute, cerce
tători străini, pentru a lucra o 
perioadă de timp. Acest lucru ar 
stàbili un contact strìnsi absolut 
necesar, între cercetătorii noștri 
și cei străini, ar duce la un bo
gat schimb de experiență și. ar 
face bine cunoscute și realiză
rile noastre peste hotare.

Există în mod cert la noi insti
tute, care fiind la nivel foarte 
ridicat ar putea proceda în acest 
fel.

Tot pe linia valorificării reali
zărilor științei românești se în
scrie și problema publicațiilor 
științifice. Au apărut și apar la 
noi numeroase reviste, în româ
nește și în limbi străine, în care 
se publică rezultatele cercetări
lor întreprinse la noi.

Din nefericire însă, exigența 
comitetelor de redacție este ade
sea insuficientă, ceea ce duce la 
publicarea uneori a unor lucrări 
slabe, incomplete, învechite și 
care dăunează nivelului general 
al revistelor.

Mi se pare absolut necesar, 
ca exigența revistelor să crească, 
iar preocuparea autorilor să fie 
axată în primul rînd pe calitate 
și apoi pe cantitate. Acest lucru 
ar îmbunătăți în mod apreciabil 
presa noastră științifică de spe
cialitate. în redacțiile revistelor 
tehnice să fie numiți oameni de 
cea mai înaltă calificare. Practic 
nici un articol nu trebuie să fie 
publicat pînă ce nu are avizul 
specialistului care execută o se
rie de cercetări fundamentale în 
domeniul respectă'. în sfîrșit, aș 
vrea să mă refer și la problema 
legăturii strìnse, indisolubile, care 
trebuie să existe între cercetare 
și învățămînt.

Pentru aceasta aș propune ca 
din ce în ce mai mult cercetăto
rii cei mai valoroși în diferite 
domenii să fie chemați Ia cate
drele din învățămintul supe
rior, pentru că nimeni nu poate 
deschide orizonturi mai largi și 
mai luminoase studenților într-un 
domeniu, decît cei care au adus 
contribuții proprii în domeniul 
respectiv.

In următorii ani, industria 
chimică se va dezvolta — 
conform prevederilor proiec
tului de Directive ale Congre
sului al IV-lea al partidului 
— într-un ritm mediu anual 
de circa 18,5 la sută. Un ase
menea ritm presupune o dez
voltare impetuoasă a produc
ției globale a industriei chi
mice, urmînd ca aceasta să 
crească de circa 2,3 ori în 1970 
față de 1965. De aici sarcinile 
complexe care revin viitorilor 
chimiști, cei chemați să tra
ducă în faptă mărețele pre
vederi. în cele ce urmează, voi 
porni de la premiza că actua
lul sistem de pregătire a in
ginerilor 
punzător 
punzător, 
tul mai 
evoluție), 
sînt în așa fel pregătiți în fa
cultate, îneît la absolvire vor 
fi coordonatori pricepuți ai 
modernelor instalații și agre
gate cu care este înzestrată 
continuu industria noastră 
chimică. Pentru ca activitatea 
lor viitoare să crească pe sca
ra valorii — în special în do
meniul muncii de concepție — 
sînt, însă, necesare noi efor-

turi. Cred că cele mai multe 
trebuie îndreptate, în princi
pal, asupra cultivării la viito
rii ingineri a deprinderilor de 
muncă personală, a deprinde
rilor de-a gîndi mai mult, de-a 
emite judecăți de valoare în 
legătură cu materialul însu
șit. Personal, nu pot concepe 
noțiunea de cunoștințe temei-

spre cît mai largi investigații 
personale.

Consider- că și profesorii, ca
drele didactice universitare 
pot să folosească mai judicios 
posibilitățile oferite de pro
grame. Aici aș face cîteva su
gestii și anume ; a) introduce
rea mai cu curaj a aparatu
lui matematic în cursurile

Conf. dr. CL. NICOLAU 
directorul Centrului de Radio

biologie al M.S.P.S.

'■'Imi

CE SÂ FIU?

METALURG
rivită din lăuntrul ei fiecare pro
fesie este cea mai frumoasă. 
Alegerea însă — această hotă- 

i rîtoare alegere a profesiei, a 
activității menită să devină ca
talizatorul aptitudinilor ener
giilor și dorințelor tale de afir- 

muncă — o faci atunci cînd cu- 
foarte puțin... despre foarte multe 
mai ales, despre profesia ta.

arhitec-

chimiști este cores- 
cerințelor. (Cores- 
evident, în contex- 
larg al noțiunii de 

Viitorii specialiști

x(t„de ultimă oră
Acad, prof, Cristofor Simionescu

însușite, fără, ca acesteaTI iC 
să fie asimilate șî interpretate 
pe baza unui filtru propriu. 
Pentru aceasta trebuie, să-i 
obișnuim pe studenți cu me
todele de muncă, individuale, 
să le creăm o permanentă sete 
de cunoaștere, o curiozitate 
științifică menită să-i împingă

tehnologice ; b) predarea la un 
nivel mai ridicat decît pină 
acum a problemelor de auto
matică și electronică, absolut 
necesare în condițiile muncii 
în modernele combinate chi
mice ; c) în ceea ce privește 
cunoștințele de economie, tre
buie insistat pe cele de eco
nomie concretă.

Ji,

«

Cluj t in piața Mihai Viteazu

Poșta redacției
Terigan Constantin — Lunca 

Bîrzavei nr. 1, Reșița.

Adeverința solicitată pentru 
a justifica studiile pe care 
le-ați urmat în cadrul școlii 
de pe lîngă fabrici și uzine nu 
poate constitui un act de cali
ficare și nici de studii deoa
rece dv ați întrerupt cursurile 
și ca atare nu ați absolvit 
școala.

Dacă totuși doriți o adeve
rință pentru perioada cît ați 
frecventat cursurile, vă puteți 
adresa Ministerului Minelor și 
Energiei Electrice care deține 
arhiva fostelor școli de 
lingă fabrici și uzine.

tr-adevăr filmele documentare 
au fost prezentate spectatori
lor din Rm. Sărat, foarte rar și 
că pentru remedierea acestor 
lipsuri au fost luate măsuri. 
Astfel, I.C.R.S. Ploiești și ci
nematograful ^Progresul“ din 
localitate vor programa de 
fiecare dată pe lîngă filmul 
artistic cîte un film documen
tar. De asemenea, publicul 
spectator va fi informat din 
timp cu titlurile filmelor care 
vor rula în decursul unei luni.

aveți nevoie 
fapte. Ar fi 
vorbă cu ei, 
care vor putea stîrni interesul 
tinerilor noștri cititori. Aștep
tăm materialul refăcut.

pe

Benone Cherba — Oravița.

Çoman Fănică — 
rașca,. Rm. Sărat.

Cant Ba-

publicată 
București

La propunerea dv, 
în nr. 4936, Oficiul 
din cadrul Direcției rețelei ci
nematografice și difuzării fil
melor ne-a comunicat că în-

Ultimele două materiale 
„Gata de drum“ și „Aprecieri 
meritate“, deși au o temă in
teresantă sînt sărace în date. 
Portretul tinerilor despre care 
ne scrieți nu se conturează a- 
proape deloc. Conștinciozita- 
tea în muncă, grija 
transportul în bune 
a sutelor de călători 
demonstrate. Pentru

pentru 
condiții 
trebuie 
aceasta

de cît mai multe 
bine să stați de 
veți afla lucruri

Tănase Săpunaru — comu
na Deleni, raionul Adamclisi.

Institute agronomice există 
în orașele Iași, Cluj, Bucu
rești, Timișoara, Craiova, iar 
institute medico-farmaceutice 
la București, Iași, Cluj, 
șoara și Tg. Mureș, 
bele la examenul de 
tere la facultățile de 
cultură și horticultură: chi
mie, matematică (scris) și bo
tanică (scris și oral). La facul
tățile de medicină generală, 
pediatrie, se dau probe scrise 
la anatomie și fiziologia omu
lui, fizică (electricitate, struc
tura atomului), biologie gene
rală, chimia organică și anor
ganică (scris și' oral).

Timi-
Pro- 

admi- 
agri-

mare prin 
noști, încă 
profesii și

Intuiești, fie și parțial, „poezia1 
furii; înțelegi destul de ușor pasiunea prie
tenului tău pentru științele medicale; dar 
îți va fi destul de greu să întrevezi mobilu- 
rile interioare ale metalurgului care, întrebat 
ce-ar fi făcut dacă n-ar fi existat metalur
gia, a răspuns, mai mult decît firesc : „ar fi 
trebuit s-o creez“.

Răspunsul amintit — oarecum anecdotic
— ascunde însă un adevăr: un pasionat, un 
cunoscător real al „tainelor“ profesiei sale, 
un om care a învestit în activitatea sa de 
fiecare zi marea convingere a vocației îți va 
putea demonstra oricînd, cu argumentele cele 
mai intime ale profesiei, că el a știut să 
aleagă. Și într-adevăr a știut.

Dar d-ta, tînărul de 18 ani, aflat în pragul 
admiterii în învățămintul superior și care 
ne întrebi „dacă metalurgia spre care te 
simți atras încă de acum un an cînd ai vi
zitat Hunedoara“, va rămîne sau nu „cea mai 
frumoasă profesie“ — ne pui într-o situație 
grea... Va rămîne cea mai frumoasă numai 
dacă îi vei dărui cei mai frumoși ani, dacă 
vei ridica actul muncii la înțelegerea șî sem
nificația unui act creator. Dar pentru asta 
ar fi trebuit să citești zeci și sute de cărți 
și în loc să ne întrebi... să ne oferi argu
mente. Pentru că ele există... Și că sfătuin- 
du-ne cu foarte mulți metalurgi, ingineri cu 
îndelungată practică productivă și cercetă
tori pasionați, vom încerca dificila pledoarie 
a cărei mari temeiuri nu pot veni de fapt 
din afară ci din lăuntrul tău.

Noile furnale de 1000 mc produc fiecare 
în parte, anual, cam de 2,5 ori mai multă 
fontă decît se producea pe planul întregii țări 
în 1938. Producția de oțel a anului 1955 a 
dublat producția anului 1949 ; producția anu
lui 1959 întrecea și ea în aceeași proporție 
producția anului 1955. Producția șesenalului
— 3,3 milioane tone oțel — depășind de mai 
mult de două ori producția anului 1959 ne 
ridică în sfîrșit în rîndul țărilor cu o impor
tantă industrie metalurgică. Prevederile 
proiectelor de Directive pentru anul 1970 
stabilesc o producție de 6,3 milioane tone 
oțel, adică peste 300 kg oțel de fiecare lo
cuitor. Să adăugăm aici că industria noastră 
siderurgică produce azi peste 400 mărci de 
oțeluri cu caracteristici superioare față de 
numai 250 în 1959 și de numai cîteva zeci 
în 1938. Marele combinat siderurgic de la 
Galați va intra din plin în funcțiune în anii 
viitorului cincinal. Oțelăriile sale moderne 
cu convertizoare, cu oxigen, vor realiza în 
anul 1970 două treimi din sporul producției 
de oțel. Furnalele sale de mare capacitate, 
mecanizate și automatizate în întregime, vor 
folosi minereuri omogenizate și aglomerate, 
ceea ce va asigura un consum redus de cocs 
la producerea fontei.

Cît privește cunoștințele tehnice de care 
vei avea nevoie pentru a urmări și conduce 
procesele metalurgice din agregatele noului 
combinat vei avea o mare surpriză. Intensi
ficarea proceselor implică dobîndirea unor 
cunoștințe serioase în domeniul combustibi
lilor și radioizotopilor, a tehnicii vidului. Se 
prevede de pe acum folosirea statisticii ma
tematice și a calculului operațional, ceea ce

va permite conducerea pe baze științifice * 
noilor agregate. Vor fi introduse pe măsura 
necesităților și mașinile electronice de 
calcul... Și aceasta e doar începutul 1

Siderurgia implică și o însemnată activi
tate de proiectări. „IPROMET“-ul — Insti
tutul de proiectări de uzine și instalații me
talurgice și I.P.L.-ul — Institutul de proiec
tări pentru laminoare — au elaborat în anii 
noștri multe mii de proiecte, contribuind di
rect la modernizarea și dezvoltarea instala
țiilor existente. Institutul de cercetări meta
lurgice a participat eficient la punerea la 
punct a procedeului de fabricare a semi- 
cocsului, la elaborarea unor noi mărci de 
oțeluri înlocuindu-le pe cele deficitare, la 
fabricarea unor noi materiale refractare, 
piese sinterizate din pulberi metalice, aliaje 
neferoase etc. Cercetări științifice de mare 
însemnătate au fost efectuate și în secțiile 
de cercetare ale marilor combinate siderur
gice. Pretutindeni metalurgii] modern este 
dublat de spiritul întreprinzător al proiec
tantului, de clarviziunea cercetătorului.

Pe plan mondial se discută azi tot mai 
asiduu de imperfecțiunile actualelor proce
dee de elaborare a oțelului implicînd o mul
țime de „trepte“ tehnologice de la extragerea 
minereului la șarja de oțel. în fața metalur
gilor se pune pentru prima oară problema 
extragerii fierului din oțel pe o cale mai di
rectă și într-un proces continuu. Problema 
pare de perspeotivă îndepărtată și totuși 
într-o zi, cine știe...

Introducerea și dezvoltarea elaborării oțe
lului în convertizoare ridică și ea dificile 
probleme tehnologice. Cuptoarele Martin își 
pot și ele dubla și chiar tripla productivi
tatea prin folosirea gazului metan și a oxi
genului, prin perfecționarea construcției cup
toarelor și, mai ales, prin automatizarea lor. 
Din nou e nevoie de cunoștințe...

Nu am vorbit aici de perfecționarea con
tinuă a laminoarelor — la fel de pasionantă 
pentru un viitor inginer — de dezvoltarea 
producției de țevi (800 mii tone în 1970), de 
dublarea producției electrice în următorii 
cinci ani... Fiecare în parte e un drum.-o 
perspectivă, pretutindeni sînt necesari spe
cialiști în stare să îmbine cunoștințele lor 
metalurgice, cu succesele chimiei, termoteh- 
nicii, electronicii.

Ăm mai amintit că furnalul poate deveni 
în viitor o adevărată uzină termică prin uti
lizarea puterii calorice a sgurei incandes
cente. (S-a și realizat o primă uzină Undeva 
în apropierea cercului polar). Furnalul poate 
deveni și uzină electrică utilizînd gazul de 
furnal comprimat la acționarea paletelor 
unor turbine producătoare de electricitate. 
Furnalul poate deveni, în sfîrșit, o uzină chi
mică utilizînd ca materie primă același gaz 
de furnal

Din sute și mii de drumuri care se deschid 
azi metalurgiei n-am putut aminti decît două 
sau trei.-Iți rămîne să te gîndeștî, să te do
cumentezi, și să întrevezi tu singur locul și 
drumul tău.

Privită din lăuntrul ei, fiecare profesiune 
este „cea mai frumoasă“. Cererea de specia
liști, pasionați de profesia lor, hotărîți să. . 
contribuie printr-o temeinică ucenicie știin- 
țifică la realizarea importantelor obiective 
ale anilor viitori — e în creștere.

Iți stă în puterile tale să devii unul din 
cei 110 000 specialiști de înaltă calificare de 
care vom avea nevoie în anul 1970 !

Institutul politehnic »Gheorghe Gheorghiu-Dej" 
din București

FACULTATEA DE METALURGIE

Calea Griviței nr. 132

Cursuri de zi (durata de studii: 5 ani)

D. D.

Secții: Furnale și oțelării; Turnătorie de fontă, oțel și metale neferoase ; Prelu
crări plastice și tratamente termice; Metalurgia neferoasă.

Cursuri serale (durata de studii: 6 ani)

Secții: Turnătorie de fontă, oțel și metale neferoase; Prelucrări plastice și tra
tamente termice.

Pe urmele materialelor publicate
La articolul „CUM RĂS

PUNDE COMERȚUL LA ÎN
TREBĂRILE DE SEZON?“ 
publicat în nr. 4 988 ne-au 
răspuns:

Direcția generală 
a marilor magazine

depozite. In acest fel în raf
turile magazinelor se vor găsi 
în măsură mai mare articolele 
solicitate de cumpărători“.

Întreprinderea comerțului 
cu ridicata pentru 
textile-încălțăminte

„Materialul ridică probleme 
importante privind asigurarea 
magazinelor din subordinea 
noastră cu mărfuri de sezon 
în sortimente variate.

Defecțiunile semnalate au 
fost cercetate la unitățile cri
ticate și s-au luat măsuri o- 
perative pentru aprovizionarea 
cu imprimeurile solicitate de 
cumpărători, inclusiv țesături 
cu buline.

O atenție mai mare se va a- 
corda aprovizionării magazine
lor cu confecții măsuri mai 
mari — pentru femei (50, 52, 
54). Acest lucru se va avea în 
vedere și la contractările de 
mărfuri care vor avea loc în 
cursul lunii iulie a.c. Direcția 
generală va urmări respecta
rea de către merceologii ma
gazinelor a obligației de a 
merge de cel puțin două ori 
pe săptămînă la întreprinderi
le cu ridicata pentru a se a- 
proviziona cu întreg sortimen
tul de mărfuri existente în

„Lipsa țesăturilor de vară 
din bumbac iuni și imprimate 
din magazine se datorește, în 
special, nerespectării de către 
furnizori a termenelor de li
vrare. întreprinderile „Mă
tasea roșie“-Cisnădie, Fabrici
le de confecții Oradea, „Mon- 
diala“-Satu-Mare, I.I.S. „Arta 
Modei“, „Drapelul roșu“-Sibiu, 
Fabrica de confecții și trico
taje „București“ nu au livrat 
comerțului un număr mare de 
bluze din bumbac mercerizat 
pentru bărbați, jachete, scam- 
polo etc. In acest sens s-au 
făcut demersuri la forurile 
tutelare superioare. A existat 
și o altă situație care a contri
buit la aprovizionarea insufi
cientă a magazinelor și anu
me faptul că unele produse 
sosite 
trunit 
tea și 
pinse.
întîmpinat din partea unită
ților „Luceafărul“, „Tînăra 
gardă“ din București, Fabrica 
de confecții din Călărași, „So- 
lidaritatea“-Oradea etc.

de la furnizori n-au în- 
cerințele privind calita- 
la recepție au fost res- 
Asemenea necazuri am

Pentru a opri pătrunderea în 
circuitul comercial a mărfuri
lor necorespunzătoare din 
punct de vedere al calității și 
sortimentului a 
cat controlul 
mărfurilor atît 
și în depozitele

In ce privește 
mai operativă a primirii arti
colelor de sezon continuăm să 
facem demersuri la furnizori, 
mai cu seamă prin deplasări 
ale tehnicienilor serviciilor co
merciale, la fabricile din Ca
pitală și din țară.

în cadrul serviciilor comer
ciale și la nivelul secțiilor, a- 
ceste probleme au fost dezbă
tute pe larg deoarece neefec- 
tuarea la timp a comenzilor 
prejudiciază întreaga rețea 
comercială a Capitalei. S-a 
organizat un control mai exi
gent și operativ care să asi
gure efectuarea în minimum 
de timp a comenzilor benefi
ciarilor. Pentru secțiile care se 
găsesc în inventar s-au orga
nizat secții tranzitorii asigu- 
rîndu-se în acest fel rezolva
rea comenzilor. La articolele 
de sezon s-au făcut mutații de 
la secțiile în inventar la 
tranzitorii.

Prin planul de acțiune 
mun, încheiat cu direcția 
mercială a Sfatului Popular al

fost intensifi- 
recepționării 

la fabrici, cît 
noastre.

rezolvarea

cele

co
co

Capitalei și Direcția generală 
a marilor magazine s-au sta
bilit și alte măsuri care să a- 
sigure o aprovizionare cores
punzătoare a populației în a- 
ceastă perioadă.

Vă mulțumim pentru spriji
nul acordat“.

Sesiune 
de referate 
a l. C. Z.

N.R.

Problemele ridicate în 
materialul respectiv so
licitau răspuns și din 
partea magazinelor din 
Calea Griviței nr. 88, 
sport de pe strada Lip
scani, din B-dul Muncii 
99, Magazinul Universal 
„Victoria“, Magazinul 
cu produse pentru copii 
din Calea Victoriei nr. 
23 și a celorlalte unități 
comerciale criticate pen
tru lipsa de interes în 
aprovizionarea cu pro
duse de sezon.

Și, așa cum este firesc, 
așteptăm să aflăm mă
surile pe care le-au luat 
întreprinderile „Dacia", 
„7 Noiembrie“, „Țesăto- 
riile Reunite“ din Bucu
rești, „Teba“ și „30 De
cembrie“ din Arad pen
tru a respecta termenele 
contractuale.

Sperăm să nu aștep
tăm prea mult.

întîmpmarea celui 
Congres al parti-

scos ! pregnant în

Principalele rezultate din ulti
mii ani ale cercetărilor științifice 
fundamentale și aplicative în do
meniul creșterii animalelor și 
sarcinile în următorul plan cinci
nal au fost prezentate miercuri 
în sesiunea de referate a Institu
tului de cercetări zootehnice, or
ganizată în 
de-al IV-lea 
dului.

Sesiunea a
evidență principalele sarcini ale 
cercetărilor, subliniindu-se nece
sitatea amplificării lucrărilor de 
genetică în vederea fundamentă
rii pe această bază a acțiunii de 
selecție pentru ridicarea calita
tivă a efectivului de animale, 
intensificarea studiilor privind 
creșterea animalelor și păsărilor 
în complexe de tip industrial 
etc. Se vor lărgi, de asemenea, 
cercetările în domeniul produ
cerii nutrețurilor combinate.

(Agerpres)
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Zori de zi pe 
pista de la Da 
Nang... (Rămăși
țele unui avion 
american distrus 
de partizani).

Luptele din zona Ai

din R.D. Vietnam Noi succese ale partizanilor sud-vietnamezi

in apărarea
patriei sale

A-HANOI 7 (Ageipres). — 
genția V.N.A. relatează că Fam 
Van Dong, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. D. Vietnam, 
a făcut cunoscut instrucțiunile 
cu privire la formarea „brigăzi
lor de tineri voluntari pentru 
lupta împotriva agresiunii ameri
cane, pentru salvarea națională“, 
în instrucțiuni se arată că ameri
canii „au intensificat și au extins 
treptat războiul de distrugere îm
potriva R. D. Vietnam, vizînd 
crearea de dificultăți în construc
ția economică și întărirea apărării 
naționale. în această situație, este 
necesară înființarea unor forma
țiuni de tineri muncitori cu o 
conștiință politică ridicată, cu o 
organizare și o disciplină strictă 
pentru a face față sarcinilor ur
gente care se află în fața țării“.

„Comitetul Central al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam și 
Consiliul de Miniștri au hotărît 
să încredințeze Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Mun
citor din Vietnam sarcina formă
rii acestor brigăzi“.

Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Muncitor din Viet
nam a adresat tineretului un apel 
prin care îl cheamă să se înroleze 
în aceste brigăzi. Tinerii din toa
te regiunile R. D. Vietnam an 
răspuns cu entuziasm acestui 
apel. Numărul voluntarilor care 
cer să fie înrolați depășește eu 
mult planul de recrutări.

SAIG0N 7 (Agerpres).— Eforturile trupelor 
americane și ale guvernului de la Saigon de a 
degaja așa-numita zonă „D“ de partizani, prin 
acțiuni „de depistare“ sau bombardamente se 
dovedesc infructuoase. Agenția U.P.I. relatează că 
în dimineața zilei de 7 iulie, 25 de bombardiere 
strategice B-52 au lansat importante cantități de 
bombe în această zonă, fără a reuși să provoace 
pierderi trupelor de partizani. în schimb, forțe 
ale Frontului de eliberare națională au atacat în 
aceeași zi, prin surprindere, la 35 mile nord de 
Saigon în perimetrul zonei „D“ un convoi militar 
compus din trupe americane, australiene și sud- 
vietnameze. Partizanii au declanșat un puternic 
foc de mitraliere împotriva convoiului inamic. 
Potrivit unui purtător de cuvînt american „tru
pele atacate de partizani au suferit pierderi“. Nu
mărul morților și răniților n-a fost dezvăluit de 
purtătorul de cuvînt american deoarece după cum

s-a exprimat el „operația este în curs“. în noaptea 
de marți spre miercuri, postul întărit de la Ba 
Gia, unde se găsesc trupe guvernamentale, a fost 
supus din nou unui puternic tir al forțelor 
F.N.E. „Primele detașamente ale partizanilor, nota 
A.F.P., au luat poziție la 300 m de post, după 
care au deschis focul.

Patrioții sud-vietnamezi înregistrează succese 
de proporții și intr-o serie de localități situate în 
regiunea platourilor înalte. In ultimele 48 de ore, 
forțele F.N.E. au ocupat postul întărit de la 
Dak Tog, la 400 km de Saigon, unde se găseau 
aproximativ 150 de soldați guvernamentali. Co
municațiile radio cu localitatea din apropierea 
postului au fost întrerupte. Agenția France Presse 
subliniază că în aceeași regiune, unități ale gar
nizoanei de la Tan Canh, care se îndreptau spre 
Dak Tog spre a acorda sprijin celor atacați, au 
căzut într-o ambuscadă organizată de partizani.

Viața politică ate
niană cunoaște în 
ultimele săptămîni 
o stare de tensiune. 
Ministrul apărării 
Garoufalias, care se 
opune măsurilor a- 
nunțate de premie
rul Papandreu pri
vind epurarea din 
armată a elemente
lor de dreapta, con
tinuă să refuze să-și 
dea demisia. Se aș
teaptă cu interes în
trevederea dintre 
premier și rege, în 
cadrul căreia se va 
hotărî fie accepta
rea de către rege a 
epurărilor din arma
tă și înlăturarea mi
nistrului apărării, 
fie demisia guvernu
lui și organizarea 
de noi alegeri.

F

Confruntări pe scena
politică greacă

Papandreu i-a cerut. în aceste 
circumstanțe, ministrului apărării 
să demisioneze. Acesta nu numai 
că a refuzat dar, așa cum relevă 
ziarul „TO VIMA“, a început o 
febrilă activitate printre deputății 
Uniunii de centru pentru a-i de
termina să-l sprijine în preluarea 
de către el a conducerii guver
nului.

în esență este vorba, așa cum

centru, ca și organul E.D.A., 
„AVGHI“, calificau atitudinea 
guvernului în problemele mai sus 
amintite drept „un compromis" 
și „un rezultat al tîrguielilor cu 
dreapta“.

Cit de departe țintesc actualele 
presiuni ale dreptei e greu de 
precizat. în presa greacă se acre
dita ideea că în cazul în care 
regele va continua să refuze epu-

Garoufalias refuză să demisioneze

diile din Uniunea de centru pen
tru a avansa ideea unui guvern 
de centru-dreapta. Dată fiind însă 
lipsa de viabilitate a unei aseme
nea formule, foarte puțini sînt 
observatorii greci care văd posi
bilitatea înfăptuirii ei.

într-un comunicat al E.D.A. 
se subliniază că declarația pre
mierului, potrivit căreia va întâm
pina neclintit atacurile forțelor de 
dreapta constituie „un nou anga
jament categoric luat de șeful l 
guvernului în fața poporului“. 
Comitetul executiv al partidului 
E.D.A. a solicitat guvernul să nu 
ezite în aplicarea practică a mă
surilor anunțate în legătură cu 
epurarea armatei.

Din Atena, corespondentul A- 
gerpres relatează că acțiunile 
populare de sprijinire a măsuri
lor pentru neutralizarea forțelor 
dreptei din armată iau noi forme 
de la scrisori și telegrame adre
sate guvernului pînă la mari mi
tinguri de masă organizate de 
partidele Uniunea de centru și 
E.D.A.

Problema care rămîne deschisă 
este dacă dreapta va cîștiga te
ren sau dacă premierul grec va 
merge înainte cu aplicarea mă
surilor anunțate fără alte amînări 
și compromisuri. Pentru că, în ul
timă analiză, așa cum arată fap
tele, tocmai compromisurile, și 
tergiversările Uniunii de centru 
oferă dreptei „combustibil“, faci- 
litîndu-i manevrele și presiunile.

• 0 întrevedere la palat așteptată 
cu deosebit interes

• Manevrele dreptei

aptul în jurul căruia 
s-au polarizat ele
mentele de încorda
re îl constituie botă- 
rixea anunțată de 
premierul ~ 
dreu de 
prevederea 
care acordă guver

nului dreptul de a înlocui în fie
care an o cincime din cadrele ar
matei. Potrivit presei de centru, 
se intenționează trecerea în re
zervă a unor elemente de dreap
ta cunoscute pentru activitatea 
lor ostilă guvernului, printre care 
actualul șef al statului major, ge
neralul Ghenimatos, care a patro
nat fraudele electorale din no
iembrie 1961. Hotărîrea premieru
lui s-a lovit însă de împotrivirea 
palatului, de reacția puternică a 
aripei de dreapta a centrului, 
condusă de ministrul de finanțe 
Mitsatokis și din care face parte 
și ministrul apărării Garoufalias.

Papan- 
a aplica 

legală rările din armată, demisia guver
nului ar fi aproape inevitabilă, 
într-o declarație făcută ziariștilor, 
premierul Papandreu a subliniat: 
„Dacă am demisiona, ar exista o 
singură soluție: alegerile“. El a 
adăugat că exclude posibilitatea 
unui guvern de centru-dreapta. 
Or, tocmai în alternativele ce se 
desprind din declarațiile premie
rului grec rezidă și problemele 
nevralgice care se pun în fața 
dreptei. Partidul de dreapta 
E.R.E. nu vădește nici un fel de 
entuziasm pentru noi alegeri, dat 
fiind că prestigiul lui a fost adus 
la un nivel foarte coborît după 
scandalurile dezvăluite recent în 
parlament. E.R.E. preferă să evite 
alegerile și să speculeze discor-

apreciază mulți comentatori, des
pre o recrudescență a presiunilor 
unor cercuri influente pentru a 
orienta spre dreapta viața politică 
a țării. Unii observatori sînt ten
tați să facă o legătură între vi
rulența presiunilor exercitate de 
cercurile de dreapta și concesiile 
repetate făcute în ultima perioa
dă de guvern acestor cercuri. Se 
relevă, astfel, schimbarea de ati
tudine a guvernului în chestiunea 
pedepsirii penale a foștilor mi
niștri ai E.R.E. care au delapidat 
milioane de drahme din fondurile 
statului.. E amintită în acest, sens 
și amînarea votării proiectului de 
lege guvernamental privind abo
lirea măsurilor excepționale. Coti
diene ale partidului Uniunea de
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NANOI 7 (Agerpres).— Șeful 
misiunii de legătură a Înaltului 
comandament al Armatei Popu
lare Vietnameze a protestat ener
gic pe lingă Comisia internațio
nală de supraveghere și control 
din Vietnam împotriva raidurilor 
aeriene efectuate la 6 iulie de 
avioanele militare americane in 
spațiul aerian al Republicii De
mocrate Vietnam.

ROMA 7 (Agerpres). — Într-o 
singură zi, guvernul italian a fost 
pus de două ori în minoritate în 
Parlament în urma divizării coa
liției de centru stînga. Astfel, în 
cursul dezbaterii în Camera de- 
putaților a problemei creării or
ganelor locale de dezvoltare a 
agriculturii în Sicilia, socialiștii 
împreună cu deputății partidelor 
de opoziție au votat împotriva 
proiectului do lege propus de de- 
mocrat-creștini. fn Senat, la vo
tarea unui articol al proiectului 
de lege privind situația pensio
narilor, socialiștii s-au pronunțat 
în favoarea unui amendament 
propus de comuniști și de sena
torii din partea Partidului socia
list italian al unității proletare, în 
timp ce democrat-creștinii au vo
tat contra. în legătură cu cele 
două voturi, presa italiană vor
bește deSpre „o zi neagră“ a coa
liției guvernamentale de centru 
stînga.

CONVORBIRILE

POLONO-FINLANDEZE

HELSINKI 7 (Agerpres).— La 
Helsinki s-aii încheiat convorbi
rile dintre Edward Ochab, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.P. Polone, și dr. Urho Kekko- 
nen, președintele Finlandei. A' 
fost semnat un comunicat comun.

în comunicat se arată, printre 
altele: „convorbirile au contri
buit la lărgirea înțelegerii și au 
vădit unitatea de păreri în prin
cipalele probleme ale întăririi 
păcii și securității internaționale“. 
Cele două părți urmăresc cu 
deosebită neliniște evoluția peri
culoasă a evenimentelor din Asia 
de sud-est.

S-a căzut de acord ca orga
nele guvernamentale corespunză
toare ale celor două părți să stu
dieze posibilitățile încheierii unei 
convenții consulare polono-finlan- 
deze.

EM. RUCÄR

Neînțelegerile din Piața comună

Guvernul laburist britanic a fost pus marți seara 
in minoritate in Camera Comunelor, la dezbaterile 
pe marginea unor articole ale legii financiare. Cu 
180 de voturi pentru și 166contra, Camera Comu
nelor a adoptat două moțiuni ale opoziției conser
vatoare referitoare Ia modul de impozare a benefi
ciilor

Primul 
Wilson, a 
frîngerile 
tehnic, nu pot ridica problema 
demisiei guvernului sau orga
nizarea de noi alegeri.

Guvernul a mai fost pus în 
minoritate și la prezentarea 
de către opoziție a moțiunii 
prin care Camera Comunelor 
a fost invitată să-și amine 
dezbaterile. Ședința a fost, în 
consecință, pe loc ridicată, 
deși ministrul de finanțe, Ja- 
mes Callaghan, a cerut con
tinuarea dezbaterilor.

Corespondentul agenției 
„FRANCE PRESSE“ relata că 
șala de ședințe a Camerei Co
munelor s-a golit în aclama
țiile tumultuoase ale deputați- 
lor conservatori și ale unor 
deputați liberali, care cereau 
demisia guvernului.

Observatorii politici consi
deră însă că cele două înfrân
geri suferite de guvernul 
britanic ar putea fi luate 
drept un accident, ele ne- 
fiind atit de importante în- 
cît să forțeze guvernul să de
misioneze.

yemenită
• O soluție provizorie?

• Punțile reconcilierii

• Originea dificultăților

c riza yemenită a luat sfîr- 
șit cu formarea guver
nului condus chiar de 
președintele Abdullah 
al Sallal? Noua iormație 
de la Sanaa are o com
ponență simptomatică : 
13 militari și numai 2 
civili. Promovarea de

către Sallal a vîrfurilor armatei 
survine după experiența care a 
durat doar nouă săptămîni a 
guvernului lui Ahmed Mohamed 
Noman. Oare schimbările surve
nite amenință să năruie edificiul 
reconcilierii yemenite pe care fac
torii de răspundere de la Sanaa 
începuseră să-l înalțe cu o lăuda
bilă migală ? Edificiul acesta abia 
își precizase primele linii.

In lunile.din urmă s-a încercat să se., 
arunce o punte între cele două forte beli-

gerante din Yemen. „Congresul păcii 
la Khamer, localitate situată la 30 km de 
Sanaa, a reunit triburi ce în cursul sînge- 
roaselor bătălii din ultimii ani s-au găsit 
pe baricade opuse. Intr-un decor pitoresc 
pe care reporterii l-au descris cu lux de 
amănunte (ședințele plenare ale congresu
lui s-au desfășurat la poalele unui deal, 
în aer liber, iar pentru a evita întrerupe
rile nocturne se aprindeau mari focuri, de
oarece lumina electrică nu a pătruns la 
Khamer) s-a reușit să se definească poziția 
comună a participanților în. problema nr. 1 
a țării: recunoașterea necesității de a se 
pune capăt războiului fratricid. Drumul de 
la recunoașteri și pînă la măsuri practice, 
eficiente, s-a dovedit (și se dovedește în 
continuare) extrem de anevoios. Dificultă
țile sînt numeroase, legate fie de ambi
țiile unor personalități temătoare că ar 
putea dispare de pe scena politică, fie de 
jocul unor state străine pentru care Ye
menul nu reprezintă decît o zonă de in
fluență disputată cu prețul multor sacrifi
cii. în această ordine de idei a fost sem
nalată poziția ■ oscilantă a reqelui saudit 
Feisal, caro ezită să pună' capăt ajutorului 
dat guerillei imamului, deși este silit să 
la act de realitatea consolidării regimului 
republican din Yemen. Feisal practică un 
joc cu multe necunoscute — simulează do
rința unei. împăcări cu Cairo, dar întărește 
legăturile, cu. Anglia, oferă promisiuni ver
bale în privința pacificării Yemenului, însă 
se oprește în pragul împlinirii lor. Tără
gănările care au rezultat, modificările de ul
timă oră devenite o obișnuință la El Ryad, 
au blocat orice.progres pe calea reglemen
tării problemei yemenite. Luptele continuă 
și această înseamnă sînge yemenit vărsat 
în mod inutil.

înmulțirea dificultăților l-a împins pe 
Noman (pe care „Le Monde" îl înfățișa 
drept „un reformist liberal“) la demisie. 
Observatorii au-remarcat un element pro-

MOSCOVA l Corespondentul 
Agerpres, S. Podină. transmite : 
La cinematograful ’7“"u“ 
Casa de cultură a 
„Krasnîi proletar“ 
festival al filmului 
ganizat de Comitetul pentru ci
nematografie și Asociația de prie-

tenie sovieto-română. Iu cadrul 
acestui festival mosOoviții au 
prilejul să cunoască cinci produc
ții ale studioului de filme „Bucu
rești" — „Un șurîs în plină va
ră“. „Vîrsta dragostei“, „La patru 
pași de infinit“, „Vacanță la 
Mare“ și „Pisica de mare“.

REAFIRMAREA POZIȚIEI FRANCEZE
Miercuri a avut loc la Pâris o ședință a Consiliului de Miniștri 

al Franței, prezidată de generalul de Gaulle. La sfârșitul ședin
ței ministrul informațiilor Alain Peyrefitte a făcut o declarație 
corespondenților de presă în care a subliniat că în ce privește 
criza care s-a creat în cadrul Pieței comune, la Paris nu a in
tervenit nici un element nou. El a menționat, totuși că Franța 
nu va participa Ia sesiunea Consiliului Ministerial al C.E.E. de 
la sfîrșitul lunii iulie.

Au rămas doar cinci...
Corespondentul din 

Bruxelles al agenției 
France Presse rela
tează că cei cinci re
prezentanți perma- 
nenți ai țărilor mem
bre ale Pieței comu
ne au hotărît marți 
după-amiază să ami
ne ședința de miercuri

întrucit reprezentan
tul Franței ambasado
rul Boegner, se află 
la Paris pentru noi 
instrucțiuni.

La Geneva s-a a- 
nunțat că experții 
francezi au primit in
strucțiuni de la Pa
ris de a nu mai par-

ticipa pentru moment 
la reuniunile de coor
donare a „celor șase“ 
cu privire la căutarea 
în comun a unei o- 
rientări asupra aspec
telor tehnice ale ne
gocierilor agricole din 
cadrul G.A.T.T.

• „LA NATION": Avertismentele n-au fost ascultate...
Eșecul înregistrat la Bruxelles de miniștrii Pieței comune la tratativele 

privind crearea unui fond agricol comun și rechemarea de către guvernul 
francez la Paris a reprezentantului său permanent pe lingă C.E.E., Jean 
Marc Boegner, continuă să rețină atenția observatorilor din capitala 
Franței. „Rechemarea" la Paris a lui Boegner blochează, de fapt, funcționa
rea Pieței comune și pune în lumină gravitatea crizei", scrie într-un co
mentariu agenția FRANCE PRESSE. In continuare, aceeași agenție subli
niază că, totuși, „rechemarea" lui Boegner nu înseamnă ruperea relațiilor 
diplomatice cu Piața comună pentru că, delegația franceză rămîne la 
Bruxelles, iar Maurice Ulrich, adjunctul lui Boegner, îndeplinește, de 
fapt, funcția de însărcinat cu afaceri. Atribuțiile sale sînt, însă, limitate. 
El nu poate lua parte la reuniunile celor șase reprezentanți permanența 
Așadar, concluzia care se poate trage, scrie A.F.P., este că, o dată oprită 
mașina Pieței comune, Franța nu va mai participa la nici una din acti
vitățile C.E.E. de la Bruxelles.

Ziarul „LA NATION" (guvernamental) subliniază că „partenerii Fran
ței trebuiau să asculte cu mai multă atenție avertismentele pe care le 
dădea Parisul de fiecare dată".

cedural cu profunde semnificații. Noman 
nu și-a transmis demisia președintelui Al 
Sallal, ci comisiei care a primit mandat să 
realizeze deciziile conferinței de la Kha
mer, comisie ce îndeplinește provizoriu 
funcții de adunare consultativă. Gestul 
pare a scoate în relief dezacordurile dintre 
ex-premierul și șeful statului. Noman, după 
părerea unor comentatori, ar fi acționat 
în sensul limitării prerogativelor președin
telui. La rîndtil său, Sallal a constituit un 
„consiliu suprem al forțelor armate“ ale 
cărui atribuții afectau, după opinia acelo
rași observatori, sfera de activitate guver
namentală. Se crede că un element de dis
cordie l-ar fi produs și prezenta în forma
ția ministerială demisionată a unor oameni 
politici cu simpatii baasiste.

După demisia lui Noman, la Cairo, unde 
se află fostul prim-ininistru, au sosit înalte 
personalități yemenite care l-au solicitat 
să revină asupra hotărârii sale. 13 membri 
ai comitetului înființat la Khamer au pur
tat îndelungate convorbiri cu Noman. 
Fruntașii yemeniți s-au declarat optimiști 
în ceea ce privește șansele demersului în
treprins pe lingă Noman. Abdul Iriani, 
conducătorul comitetului de la Khamer, 
afirma: „Deși nu am ajuns la' nici un 
acord precis cu Noman, noi sîntem opti
miști și sperăm că el va reveni în funcția 
sa după toate demersurile care s-au făcut 
pînă acum". Probabil că. renunțarea la de
misie era condiționată de satisfacerea
cerințe privind libertatea de acțiune spre 
a realiza programul său, cerințe care 
fost socotite acceptabile de-Sanaa.

Formarea noului guvern pare a fi o mă
sură urgentă, cu o notă de provizorat, 
destinată să pună capăt temporar crizei 
care în condițiile complexe din Yemen 
poate avea ample implicații. Obiectivul 
reconcilierii rămîne însă presant.
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EUGENIU OBREA

R. F. GERMANĂ. In 
Hannstettin s-a deschis re
cent o expoziție de minia
turi care prezintă imitații fi
dele ale unor curiozități din 
toate colțurile R. F. Germane

PE SCURT
• CU PRILEJUL celei de-a 

treia aniversări a proclamării 
independenței Algeriei, colo
nelul Flouari Boumedienne, 
președintele Consiliului Re
voluției din Algeria, i-a pri
mit pe membrii Corpului di
plomatic acreditați la Alger. 
In discursul rostit cu această 
ocazie, colonelul Boumedienne 
a subliniat, printre altele, că 
„Algeria va dezvolta relații 
prietenești cu toate țările pe 
baza respectului reciproc, a 
suveranității, a neamestecu
lui în treburile interne, orica
re ar fi natura regimului po
litic și social.

• UNIUNEA GENERALĂ 
A STUDENȚILOR din Quebec
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• „TIMES": Noi orizonturi pentru Anglia
„Paralizia care a cuprins instituțiile de la Bruxelles va putea atrage 

după ea o lungă perioadă de incertitudine care ar leza interesele Eu
ropei“, menționează ziarul englez „TIMES". EI este de părere că Piața 
comună nu poate rămîne mai mult timp „într-un punct mort. Dacă nu 
avansează, criza se va adinei tot mai mult". în viitorul apropiat scrie 
ziarul, Anglia nu are de cîștigat de pe .urma crizei de la Bruxelles, dar 
s-ar putea ca mai tîrziu să se deschidă noi orizonturi.

• „NEW YORK TIMES": Cauza imediată si cea reală...
Ziarul „NEW YORK TIMES“ publică un-editorial în care se spune prin

tre altele: „Comunitatea Economică Europeană se află din nou în ghea
rele crizei. Cauza imediată rezidă în dezacordul dintre Franța și ceilalți 
membri ai Pieței comune cu privire la politica agrară, dar în realitate 
lupta se dă pentru deținerea controlului puterii și ritmului integrării 
economice“.

a cerut primului ministru al 
Canadei, Lester Pearson, re
cunoașterea guvernului Re
publicii Populare Chineze. Ce
rerea a fost adresată primu
lui ministru în numele celor 
55 000 de membri ai Uniunii.

• ÎNTREPRINDEREA CO
MERCIALĂ „Tehnoimport“ din 
Bulgaria și firma austriacă de 
export „Fest-Linz“ au semnat la 
7 iulie un acord prin care firma 
austriacă va livra mașini și uti
laje pentru fabrica de celuloză 
din localitatea Iskăr (R. P. Bul
garia).
• ASUPRA TERITORIULUI 

R.F. Germane s-a abătut un val de 
frig însoțit de ploi torențiale. în 
numeroase regiuni ale țării s-a 
înregistrat o temperatură sub 13 
grade. In masivul muntos Zug
spitze (Bavaria) luni noaptea a 
nins.

• ÎN NOAPTEA de marți 
spre miercuri a fost din nou în
călcat acordul de încetare a fo
cului la Santo Domingo. între 
forțele constituționaliste și cele 
inter-americane s-a produs un 
schimb de focuri apreciat ca fiind 
cel mai puternic, începînd 
15 iunie.

de la

oficiat 
în re-

• LA DELHI s-a anunțai 
cit trupele indiene dislocate 
giunea de frontieră Kutch au În
ceput să se retragă în conformitate 
cu prevederile acordului de înce
tare a focului încheiat recent între 
india și Pakistan. Totodată s-a 
arătat că și trupele pakistaneze 
au început să se retragă de pe 
pozițiile pe care le dețineau în 
această regiune.

PE SCURT


