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La cota 1 800, în parchetul Stu-

beana
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ÎNTRECERE

■ | e fapt în regiunea
Galați, la recoltatul

buie urgent rezol
vată rămîne realiza
rea vitezei de lu

cru Ia seceriș. Pentru că, deși 
pînă vineri recolta fusese strînsă 
de pe aproximativ jumătate din 
suprafața cultivată; iar secerișul 
a început masiv și în raioanele 
nordice (Focșani» Bujoru, Pan- 
ciu), viteza planificată de lucru 
nu se realizează decît în propor
ție de 85 la sută. Ea nu a fost 
atinsă decît rareori și cu totul 
accidental chiar și în raioanele 
din Lunca Dunării și Bărăgan 
(Galați, Făurei, Brăila), unde 
secerișul este mai avansat. For
țele, mijloacele de muncă sînt 
aceleași și totuși de la o zi la 
alta suprafețele recoltate sînt 
inegale. .Diferențele sînt destul 
de mari. în raionul Făurei de pil
dă, marți 6 iulie s-au recoltat 
927 hectare; 2 zile mai târziu 
3 646 hectare pentru ca vineri 
suprafața să scadă la 3 125 hec
tare. Evident, acest ritm ine
gal de lucru arată că mai sînt 
încă multe lucruri de pus la 
punct, pentru ca toate mijloacele 
de muncă să lucreze cu randa
ment sporit în fiecare zi, în fie
care oră. Experiența unităților 
agricole fruntașe demonstrează 
că acest lucru este pe deplin po
sibil. Cooperativa agricolă de 
producție din Băleni, raionul Bu
jorii, de pildă, are cultivate 1 050 
hectare cu grîu. Aici recoltatul

a început mai târziu, dar, prin- 
tr-o bună organizare a muncii 
500 de hectare au fost secerate. 
Cele 11 combine n-au putut intra 
încă în toate lanurile (griul nu a 
ajuns peste tot la maturitate de
plină). Ritmul de lucru în ulti
mele 4 zile s-a menținut constant 
— 100 de hectare pe zi. Nu în
tâmplător. Zilnic în această uni
tate sînt prezenți la secerat 
1 200—1400 de oameni. Vineri 
de pildă, erau Ia lucru 1 400 de 
oameni; 7 combine recoltau în 
punctele Valea Adîncă, Valea 
Rea și Rediu, 4 treierau staționar, 
la fel cele două batoze. La toate 
aceste puncte de lucru erau pre
zenți toți tinerii din unitate. Pen
tru ca griul predat la stat în con
tul obligațiilor contractuale să fie 
de calitate bună este întins în 
straturi subțiri în remize special 
amenajate unde este lopătat și 
selectat de echipe formate din ti
neri recomandați de organizația 
U.T.M. De altfel tov. Alecu Cră
ciun, președintele cooperativei, a- 
precia pozitiv activitatea organi
zației U.T.M. „ori unde sînt puși 
să lucreze — relata președintele 
—- tinerii își fac pe deplin dato
ria. Cu fiecare zi angajamentele 
luate de ei în ultima adunare ge
nerală devin fapte“.

Total diferit se prezintă situa
ția la cooperativa agricolă Inde
pendența, raionul Galați. Aici zil-

V. BARAC
T. OANQEA

țContinuare în pag. a II-a)

Au terminat recoltatul

Colectivele din întreprinderile industriei alimentare au depășit angajamentele 
luate în cinstea celui de al IV-lea Congres al partidului. In primele 6 luni ale 
acestui an au fost date peste plan 1 687 tone de ulei comestibil, 1 090 tone con
serve, 35 100 hl lapte de consum, 300 vagoane vin — în total produse a căror va
loare trece de 160 milioane lei. Producția realizată în această perioadă este cu 
14,1 la sută mai mare decit cea din primul semestru al anului trecut.

în dorința de a satisface cerințele sporite ale consumatorilor, lucrătorii din 
această ramură au îmbogățit gama produ selor alimentare cu noi sortimente de 
produse lactate, conserve, produse de panificație, zaharoase etc. In prezent se pro
duc circa 4 000 de sortimente.

• Iași
35 întreprinderi in

dustriale și unități e- 
conomice din regiu
nea Iași, printre care 
Fabrica de antibioti
ce, Fabrica de-trico
taje ..Moldova“, ate
lierele de reparat 
material rulant din 
Iași și Pașcani, Fa
brica de rulmenți din 
Bîrlad, au depășit 
angajamentele în 
cinstea celui de-al 
IV-lea Congres - al

partidului. Pe întrea
ga regiune s-a reali
zat peste plan o pro
ducție globală în va
loare de 54 milioane 
lei și economii supli
mentare la prețul de 
cost de aproape II 
milioane Iei. Produc
ția întreprinderilor 
regiunii în aceste 
șase luni este de cir
ca două ori și jumă
tate mai mare decit 
cea obținută în tot a- 
nul 1959.

A CONSTRUI
* Făgăraș

Combinatul chimic Făgăraș, intrat de mulli 
ani în geografia economică a țării, produce a- 
cum o gamă largă de produse chimice. La sfîr- 
șitul semestrului I, colectivul de muncă de aici 
raporta îndeplinirea tuturor angajamentelor a- 
sumate în cinstea Congresului partidului. Tra
duse în graiul cifrelor acestea arată că la pro
ducția globală s-a obținut o depășire de 
17 533 000 lei, față de 13 000 000 lei cît preve
dea angajamentul, iar la producția marfă, peste 
angajamentul luat, s-au dat produse în valoare 
de' 1 189 000 lei.

Tabloul sumar al realizărilor obținute pină 
la 1 iulie este însuflețitor. S-au produs peste 
plan 4 219 tone îngrășăminte azotoase, 320 tone 

Trocalcar, peste 120 tone fenol, 140 tone rășini 
tetice precum și alte produse a căror valoare 

uepășește 6 milioane lei. De aici, din aceste 
cifre se desprinde preocuparea colectivului de 
a folosi cit mai bine instalațiile și de a pune 
în valoare rezervele și posibilitățile de care 
mai dispune. Pe o astfel de bază s-a ajuns la 
un minuțios plan de măsuri, care, aplicat în 
producție, a dus la mărirea coeficientului de 
umplere a vaselor de nitrare la instalațiile de 
nitrobenzen, la mărirea capacității instalației 
de azotat de amoniu, la creșterea substanțială 
a producției instalației de paranitrotoluen etc.

• Craiova
Dintr-o altă regiu

ne — Oltenia — a so
sit vestea că între
prinderile din aceas
tă parte a țării au 
realizat o produc
ție suplimentară în 
valoare de peste 78 
milioane lei, repre
zentând mari can
tități de cărbune, 
petrol, ciment, che

restea, zahăr etc. Co
lectivele a numeroa
se întreprinderi din 
industriile minieră, 
petrolieră, a cons
trucțiilor de mașini, 
din transporturi etc., 
anunță îndeplinirea și 
depășirea angajamen
telor luate în cinstea 
Congresului partidu
lui. (Agerpres)

de Nicolae Țic

CRAIOVA (de la 
corespondentul nos
tru).

Pînă în seara zi
lei de 11 iulie coo
perativele agricole 
de producție din re
giunea Oltenia, au 
recoltat griul de pe 
50 la sută din su
prafața cultivată, tn 
raioanele Băilești și 
Corabia recoltatul a 
fost încheiat. încă 
vreo două, trei zile 
și secerișul va îi ter
minat și în raioanele 
Calafat, Craiova, 
Caracal și Vînju 
Mare.

„în fața consiliu
lui agricol regional.

precum și a consilii
lor agricole raiona
le, ne spunea tov. 
ing. Constantin Bar- 
bu, vicepreședintele 
consiliului agricol 
regional, stau acum 
două sarcini urgente 
și importante:

1. Redistribuirea 
mașinilor de la uni
tățile care au termi
nat sau termină re
coltatul în aceste zi
le, către cele rămase 
in urmă. S-a întoc
mit în acest sens un 
plan minuțios con
form căruia tractoa
rele și combinele se 
deplasează pe cît po

sibil Ia unitățile ve
cine pentru evitarea 
drumurilor lungi și 
ca atare a timpului 
neproductiv.

2. Concentrarea 
forțelor pentru eli
berarea terenului de 
paie deoarece pină 
în prezent nu s-au 
executat arături de 
vară decît pe o su
prafață de 8 la sută 
din cea planificata.

în fiecare unitate 
socialistă, de îndata 
ce s-a terminat re
coltatul. se trece la 
eliberarea terenului 
în așa fel ca nici un 
tractor să nu stea".

0 li LA „TRACTORUL^
■ upă 6 luni, conslructorii de 

tractoare au raportat că

toate angajamentele luate 
în cinstea celui de-al 
IV-lea Congres al partidu
lui au fost îndeplinite și 
depășite. La producția 

marfă, peste sarcinile de plan ale pri
mului semestru, ei au , realizat 
18 418 000 lei — Ia producția globală, 
8 269 000 lei. Sarcina de creștere a pro
ductivității muncii a fost îndeplinită în 
proporție de 100,67 la sută față de 
100,3 la sută, angajament. Acestor suc
cese li se adaugă înaltele aprecieri pri
mite în semestrul I de colectivul uzi
nei brașovene pentru calitatea produ
selor sale și mai ales pentru „U-650“ 
— medaliatul de la Leipzig.

Prezent în uzină la 9 iulie, repor
terul a fost martor și cronicar al u- 
nei zile de muncă obișnuite, bogată în 
fapte de întrecere prin care, la suc
cesele închinate Congresului partidu
lui, se adaogă noi și noi realizări.

★
Ora 7: Pe linia de montaj general, 

la această oră a început asamblarea 
celui de al 35 555-lea tractor din seria 
„U-650“. Maistrul Victor Oprea, șeful 
secției, prezent ca în fiecare zi la punc
tul numărul 1, dădea indicații monto- 
rului Ion Cîndescu.

Aceste îndrumări își găseau cu atît 
mai mult justificarea cu cît lotul in
trat pe linia de montaj prezenta unele 
îmbunătățiri constructive solicitate de 
beneficiari.

După trei ore, prin mîinile lui Cîn
descu, care își pregătise cu multă aten
ție sculele și dispozitivele încă din 
ziua precedentă, trecea cel de al 14-lea 
tractor din seria respectivă. Graficul de 
producție arăta că la ora 10 se monta
seră cu două tractoare mai mult de- 
cît prevedea planul zilnic. Alături, tâ
nărul Iosif Vasilcon montase deja 30 
bare de direcție ; pînă la sfîrșitul schim
bului din planul zilnic îi mai rămăse
se de montat încă 5 bucăți.

Ora 8,30 : în secția vecină — șasiu — 
tinărul inginer Simion Săpunaru, șeful 
secției, ne vorbește despre un aspect 
important în îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de producție — disciplina.

— Îmhrăcînd forme diferite, întărirea 
disciplinei în producție are un rol im
portant în realizarea zilnică a sarcini
lor curente. Să luăm de pildă un aspect : 
absențele nemotivate. Atunci cînd se 
ivesc ele sînt ca un dezorganizator al 
producției. Fiecare reper executat pe o 
linie automată sau semiautomată de 
prelucrare este ca un schimb înlr-o 
ștafetă. Dacă la o anumită operație s-a 
produs o dereglare în acest angrenaj 
s-a pierdut ștafeta. Anul acesta, toc
mai datorită întăririi disciplinei, fieca
re schimb al ștafetei a ajuns „pe linia 
de sosire“ fără întîrziere. Spun aceas
ta pentru că, atît absențele nemotivate, 
care sînt cu 67 mai puține decit în peri
oada corespunzătoare a anului trecut, cît 
și cazurile de nerespectare a tehnologiei 
au devenit din ce în ce mai puține. Iar 
ca o consecință a acestui fapt, după 6 
luni planul a fost realizat în proporție 
de 103,6 Ia sută, productivitatea muncii 
crescînd cu 1,9 la sută.

Ora 10,45: Se terminase „operativa“ 
Ia secția turnătorie. Șeful secției ingi
nerul Nicolae Voicu își transcria in a- 
genda sa problemele reieșite din dis
cuții : „oprirea din fabricație a inelu
lui de etanșare pentru noul tip de trac
toare și pregătirea turnării lui după o 
nouă tehnologie“, „terminarea primului 
lot Ia reperele transmisiei din față pen
tru tractoarele ce vor fi exportate", 
„la ora 11, întrunirea comisiei de ana
liză a rebuturilor, în vederea stabilirii 
de noi măsuri" etc.

Oțelăria, una din secțiile primare ale 
uzinei, este într-un anumit fel seismo
graful după care-și reglează ritmul și 
celelalte sectoare. Și nu se poate spune 
că ea nu și-a îndeplinit cu cinste acest 
rol. în primul semestru aici s-a obținut 
o ritmicitate de 97 la sută, fapt care a 
făcut ca să se obțină peste 800 tone 
de oțel lichid peste pian și mai bine de 
87 tone piese turnate. în aceeași pe
rioadă productivitatea muncii a cres
cut cu 0,1 la sută, iar prețul de cost al 
unei tone de piese turnate a fost cu 
120 lei mai mic decît cel planificat.

V. DINULESCU

(Continuare în pag. a Il-u)

Instalația de puriiicare a aerului a iabricii de foioase din ca
drul Combinatului de industria Uzare a lemnu/ui Pitești

Foto: AGERPRES

Acțiuni de muncă patriotică
BACĂU (de la co

respondentul nostru) 
în aceste zile mii 

ie tineri din regiu
nea Bacău sînt pre- 
tenți pe numeroase 
șantiere ale muncii 
patriotice. Sîmbătă și 
duminică în orașul 
Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, zeci de ti
neri constructori de 
la I.S.C.M. din loca
litate au continuat

lucrarea la amenaja
rea plajei pe malul 
lacului Belci. în co
muna Roznov, tine
rii de la unitatea 
locală de industriali
zare a lemnului și 
din cooperativa agri
colă de producție au 
fost ajutori de nă
dejde ai electricieni- 
lor-instalatori de la 
întreprinderea re
gională de electrici
tate Bacău.

Toate gropile pen
tru stîlpi au fost 
săpate prin muncă 
patriotică. De ase
menea, tinerii au 
răspuns la chemarea 
deputaților Mircea 
Simion, Gheorghe 
Mircescu, Elena Vă- 
caru și Ion Bucu- 
reșteanu participînd 
la amenajarea a pes
te 37 km drumuri.
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m fost, cu toții, și sintem martorii I 
unor înfăptuiri uriașe. Chipul țării I 
se schimbă mereu — țara intine- ’ 
rește ,• impresia aceasta de intine- I 
rire, de forță o ai pestei tot, in I 
noile centre industriale, in sate, 
in orașe-, nu există colț ,de țară I

unde să nu se facă simțit miracolul Întineririi. I 
Combinatul de aluminiu de la Slatina: produce. 
O secție a Fabricii de celuloză și hîrtie de Ia I 
Palas a fost dată in exploatare. Complexul mi- | 
nier Moldova Nouă a intrat în funcțiune. Aces
tea sînt doar citeva din știrile sosite in ultimele I 
zile din trei colțuri ale țării. O evidență a J 
realizărilor, a inițiativelor ar ii impresionantă. 
Cind spunem: Toate s-au înfăptuit sub condu- j 
cerea înțeleaptă a partidului I e mindrie și re- | 
cunoștință in glasul nostru. Partidul ne-a dat 
un țel nobil, ne-a condus în marea bătălie paș- 1 
nică de întinerire a țării.

tn scrisorile către prieteni și cunoștințe' între- > 
bam: Ce mai faceți voi, cum vă simțiți, cînd I 
ne vedem ? I Sint ani de zile de cind ne-am | 
obișnuit ca în scrisorile acestea să mai trecem , 
și alte întrebări: „Ce mai e pe la voi, cum a- I 
rată orașul, ce s-a mai construit E dorința | 
firească de a ști cum se transformă locurile pe . 
care le-am cunoscut cindva. De a avea o ima- I 
girte mereu proaspătă a țării. „Veniți la, noi. ] 
să vedeți!...“ ne Îndeamnă prietenii din toate 
colțurile țării. Au cu ce se niirtdri; Cu rodul I 
muncii lor. Și nu se mai simt uitați în cine știe | 
ce sat ori orășel, în drumuri desfundate pe . 
care mașinile nimereau din greșeală.

Un om trecut de 60 de ani îmi spune: „M-am ! 
născut și am trăit în București, i-am străbătut , 
toate străzile, ii știam casele, mă legau atîtea | 
amintiri de străzi și de case, de locurile unde | 
am șoptit primele cuvinte de dragoste. Da, pri- , 
mele cuvinte de dragoste le-am șoptit intr-o I 
seară de mai, pe Griviței, într-un decor sumbru. | 
In anii aceștia, am fost unul dintre cei care am

t la reconstruirea Căii Griviței. Niciodată I 
Grivița nu mi s-a părut mai aproape ca astăzi | 
și toate amintirile mele se înlănțuie în noul . 
decor; noi, cei care știam bine orașul, astăzi îl I 
redescoperim, tinăr- și mlndru.' Și n-am să uit | 
că prima mea sarcină de partid, in august 1941, . 
a fost să pun mina, pe armă și să apăr orașul I 
împotriva hitleriștilor...“; |

Ce ne puteți spune mai important din viața . 
dv. ? Răspunde un inginer petrolist, om la 38 I 
de ani: „Important... Cam tot ce e important in | 
viața mea se leagă de locurile astea, unde _ 
m-am născut și unde lucrez. M-am născut în I 
locuri sărace — sau așa credeam ea și,ai mei I 
— și iată că din aceleași locuri, de vreo doi- » 
sprezece ani se scoate o mare bogăției... Prima I 
mea răspundere de inginer a fost să suprave- | 
ghez forarea unei sonde. Este și prima mea 
mindrie de constructor. Important este că din J 
munca mea și a altora iese ceva. Și așa, de la 1 
o zi la alta, prin munca noastră, a tuturor, se | 
schimbă locurile și țara... 1".

Biografiile constructorilor noștri sint din ce I 
in ce mai bogate, ele se leagă slrins de ridi- ‘ 
carea atitor unități industriale de mare interes j 
național, de noile orașe care au apărut pe harta | 
țării, de sute de cartiere noi, de exploatarea u- * 
nor zăcăminte naturale, de tot ceea ce înseam- I 
nă mersul vertiginos înainte. Sintem bogați in | 
înfăptuiri, înlr-o țară bogată. Iar glasurile , 
noastre unite spun: Mulțumim din inimă par- I 
Udului pentru că a dat sens și demnitate omu- 
lui-constructor. I

S-a încheiat sărbătoarea 
sportului studențesc

Publicul sportiv bucureștean a aplaudat timp de 
zece zile numeroase dispute pasionante și spectacu
loase prilejuite de finalele campionatelor republi
cane universitare la fotbal, handbal, baschet și vo
lei. Cei 1 000 de studenți finaliști (selecționați din 
peste 60 000 de participanți la etapele de masă ale 
competiției) s-au străduit și au reușit să demonstreze 
că sportul nostru universitar urmează o linie ascen
dentă și constituie o permanentă pepinieră de cadre 
valoroase pentru echipele divizionare și loturile na
ționale. Din 74 de echipe, reprezentînd 14 centre uni
versitare, s-au evidențiat la finale formațiile din 
București (cîștigătoare a șase din cele șapte titluri 
de campioni), Cluj, Timișoara și Galați.

Despre ultimul act al acestei sărbători a sportului 
nostru universitar — festivitatea de premiere și fi
nala la fotbal — citiți amănunte în pagina a 3-a.

7n curtea Uzinelor „Steagul roșu“-Brașov
Un nou lot de autocamioane este pregătit pentru expediere
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S-a încheiat sărbătoarea
sportului studențesc

După ultimul 
act—aplauze 

pentru gălățeni

de atletism
pentru seniori

R. P. R.
Campionatele

PATIMA
VICTORIEI

G

La fileu voleibaliști studenti din Cluj și Brașov
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In ultimele zile, 
stadioanele și baze
le sportive din Capi
tală ca și cele din 
(ară au cunoscut o 
activitate intensă. 
Intr-un cadru festiv, 
s-au desfășurat nu
meroase concursuri, 
ștafete și competiții 
sportive organizate 
în cinstea celui de al 
IV-lea Congres al 
partidului.

• Pe stadionul „Progresul“ 
din Capitală s-a desfășurat, 
duminică, un interesant pro
gram sportiv, la care au par
ticipat numeroși tineri din 13 
asociații sportive, aparținînd 
de întreprinderile regionale 
București.

Competiția a fost inaugu
rată cu turneele de volei și 
fotbal, la care și-au disputat 
întîietatea 12 echipe, alcătuite 
de tineri muncitori și tehni
cieni. în primul meci al tur
neului de fotbal s-au între
cut formațiile A.S. Automo
bilul și A.S. Otopeni. Acestea 
au furnizat un joc viu dispu
tat și atractiv, victoria reve
nind, la limită, cu * *
(1—0), primei echipe.

Turneul de volei a fost do
minat de formația Unirea- 
București, care a reușit să 
cîștige primele 3 jocuri pro
gramate duminică.

2—1

• Peste 2 000 <le tineri din 
raiouul Giurgiu au luat star
tul la întrecerile competiției 
„Cupa Congresului“, care se 
desfășoară în 4 centre ; la 
Vidra, Călugăreni, Izvorul și 
Vedea. Această competiție, 
organizată de Comitetul raio
nal U.T.M. și Consiliul raional 
U.C.F.S. Giurgiu, cuprinde 
concursuri de atletism, ci
clism, jocuri de handbal, volei 
și fotbal. Primele întreceri, 
desfășurate ia baza sportivă 
din Călugăreni, au prilejuit 
o frumoasă sărbătoare a spor
tului de masă, care s-a în
cheiat cu un bogat program 
artistic.

Tot cu acest prilej, nume
roși tineri cicliști și motoci- 
cliști au participat la ștafeta 
„Irt întîmpinarea celui de-a! 
IV-lea Congres al partidului“, 
purtînd mesajele maselor de 
sportivi din raionul Giurgiu. 
La sfîrșitul săptăinînii trecute, 
ștafeta a fost predată, în
tr-un cadru festiv, pe stadio
nul „Olimpia“ din Giurgiu, 
unde au avut loc mai multe 
concursuri de atletism, jocuri 
de volei și handbal, la care 
s-au întrecut peste 500 de 
tineri.

S. SPIREA

e fapt, spectacu
loasa și aplaudata 
întîlnire de fotbal 
dintre Galați și 
Craiova a consti
tuit nu numai o 
încheiere, a fina

lelor universitare, ci și o des
chidere, a festivalului fotba
listic oferit, în continuare, de 
către studenții clujeni celor 
35 000 de spectatori prezenti 
duminică pe „Republicii". Se
lecționata craioveană — în 
care a apărut peste noapte 
Marin Marcel, chemat în aju
tor de pe Valea Prahovei unde 
se afla la odihnă — a înce
put furtunos și golurile mar
cate de Bîtlan, Anton și Lo- 
vin în prima jumătate de oră 
anunțau că oltenii vor să cîș- 
tige titlul de campioni univer
sitari ai anului chiar dacă, în
tre timp, unul dintre ei (Stoe- 
nescu), vrînd să salveze totuși 
o minge ce se îndrepta spre 
gol, o împinsese și mai tare 
în propria-i poartă. Numai că 
gălățenii, care în 
zece zile îneîntaseră 
ori exigentul public 
talei, au fost de altă 
departe de a se descuraja, a- 
vînd de partea lor tribunele

(bucureștenii continuă totuși 
să nu-i ierte pe craioveni pen
tru cele „pățite" de „Progre
sul" la aceștia acasă în cam
pionat), au desfășurat cu calm 
jocul lor — cu pase lungi, pe 
contraatac, și cu schimbări în
șelătoare de ritm — au încc-

FESTIVITATEA

DE PREMIERE

ultimele 
de două 
al Capi- 
părere :

Sîmbătă seara, Teatrul 
vară al Complexului studențesc 
„Tei“ a găzduit festivitatea de 
premiere a campionilor univer
sitari pe anul 1965 la handbal, 
baschet și volei. Au fost de față 
Jean Livescu, adjunct al mi
nistrului invățămintului, Aurel 
Duma, președintele Consiliului 
general U.C.F.S., și Ștefan Bîr- 
lea, secretar al C.C. al U.T.M., 
președintele U.A.S.R.

Toți cei 1 000 de studenți par- 
ticipanți la finale au primit cal
de felicitări pentru întrecerile 
frumoase și colegiale ce le-au 
prilejuit iar campionii și cei 
care au ocupat locurile II—III 
au fost distinși cu cupe, pla
chete, diplome și numeroase 
premii.

de

put să bombardeze poarta lui 
Papuc și, dacă nu prima, nici 
a doua — a treia oară min
gea tot a intrat în poartă : 2— 
3, la pauză.

Repriza a II-a a fost rezer
vată în întregime recitalului 
gălățean dirijat cu virtuozita
te și fantezie de Neagu. Acest 
talentat fotbalist, care ne a- 
mintește și prin fizic și prin 
joc de regretatul Tabarcea, a 
demonstrat încă odată că pose
dă calități tehnice și tactice 
după care duc dorul multe 
vîrfuri de atac din divizia „A". 
După ce în prima parte în
scrisese el însuși un gol de 
toată frumusețea, s-a „mulțu
mit" acum cu două strașnice 
bări și cu multe excelente pa
se servite „pe tava" colegilor 
— dintre care Cojocaru și 
Cristian, fructificînd două, au 
consfințit rezultatul final al a- 
cestei finale: 5—2. Gălățeni- 
lor, care prin jocul desfășurat 
au îndreptățit atît așteptările 
publicului cit și pronosticul 
nostru din ziarul de dumini
că — un călduros și bineme
ritat BRAVO!

GH. MITROI

PE SCURT «PE
• Cu trei runde 

înaintea terminării tur
neului internațional fe
minin de șah de la 
Brlansk, reprezentan
ta noastră Alexandra 
Nicolau continuă sil 
conducă in clasament 
cu 6,5 puncte, urmată 
de concurentele sovie
tice Kozlovskaia 
puncte, Ranniku 
Kislova cu ci te 
puncte fiecare. Alexan
dra Nicolau a remizat 
partida întreruptă la 
Karakaș, iar în runda 
a 8-a a învin -o pe 
Filanovska ( 7.S.S.).
Alte rezultate ,i run
da a 8-a : Borisenko— 
Jurczinska 1—0 ; Koz
lovskaia — Asenova 
1—0; Eretova — Laza-

vingîndu-1 la Roma 
prin K.O. în rundul 13 
pe vest-germanul Peter 
Klaus Gumpert. La 
două zile după meci, 
Gumpert a fost inter-

nat într-un spital din 
Prankiart pe Mala su
ferind o comofie cere
brala

SCURT
susfinutâ împotriva lui 
Hayer (Olanda). Olan
deza Betty Sleove a 
obținut victoria în fi
nala probei feminine, 
dispunînd cu 6—4; 6—1 
de Berner (Canada).

Disputa pasionantă în cursa de 
urmărire, probă ciclistă desfă
șurată duminică in cadrul con
cursului internațional

„Dinamo"

revici 1—0; Ranniku—
Karakaș 1—0; Kislova 
— Kazmina 1—0.

(Ja- 
Car-

• La Kingston 
maica), pugilistul 
los Hernandez (Vene
zuela) și-a păstrat ti
tlul de campion mon
dial (clasa ușoară-ju- 
niori), invingîndu-i 
prin K.O. în rundul 3 
pe jamaicanul Percy 
Hayles.

s-a• După cum 
mai cuumiqt, italianul 
Rinaldi a redevenit 
campion al Europei la 
categoria semigrea, în-

• Turneul internati
onal de tenis de cîmp 
de la Dusseldorf a fost 
cîștigat de iucătorul 
australian Martin Mul
ligan, care în finală a 
dispus cu 6—2; 6—4 
de Ingo Burling 
(R.F.G.). La feminin 
primul loc a fost ocu
pai de Edde Budinci 
(R.F.G.) Învingătoare 
cu 6—2; 6—2 in fala
compatrioatei sale Hel
ga Schultze.

• Spaniolul Mantiei 
Sanlana a terminat în
vingător în turneul in
ternațional de tenis de 
la Baastad, întrecîn- 
du-l în finală cu 6—1: 
6—1; 6—4 pe Roy E- 
merson (Australia), cîs- 
tigă torul turneului rle 
la Wimbledon.

• Turneul internatio
nal de tenis de la 
Eindhoven (Olanda) a 
revenit australianului 
Stone Invingdtor cu 
6—4-, 6—1 in partida

0 zi la „Tractorul“
(Urmare din pag. I)

Ora 13,45 : Secția turnătorie 
fontă. Pe conveere formele a- 
vansează continuu spre punctul 
de turnare. Inginerul Constan
tia Petrovici, șeful atelierului 
de formare, ne vorbește despre 
cele mai recente tehnologii fo
losite aici.

Două dintre reperele mai im
portante, blocul motor și car
terul punții au dat mult de fur
că turnătorilor. Aceasta făcea 
ea procentul de piese bune să 
fie sub cerințele impuse. După 
noua tehnologie, prin care s-a 
schimbat sistemul de alimen
tare s-a eliminat defectul de 
umflătură care apărea in timpul 
turnării blocului motor. Ase
mănător s-a procedat și în ca
zul carterului punții din spate 
și a cutiei de viteze. Lucruri 
asemănătoare s-au petrecut și 
cu alte repere.

Iordache Miloiu și Vasile 
Păun lucrează de circa două 
luni la formarea volantului. De 
cind folosesc noua tehnologie, 
turnarea în forme obișnuite, re
butul este ca și inexistent la 
acest reper. Nu se mai vorbește 
acum de incluziuni de pfimînt, 
care apăreau în mod frecvent 
Ia turnarea acestor piese. Pa
ralel cu asigurarea condițiilor

pentru Îmbunătățirea calității, 
noua tehnologie a dus și la 
creșterea substanțială a pro
ductivității muncii la acest re
per. La ora 13, de pildă, cei 
doi tineri formatori, executa
seră 128 forme față de 114 cît 
este norma zilnică, iar la ora 
14,30, la terminarea schimbului, 
în dreptul realizărilor ei înscri
seseră cifra 150. Depășiri ase
mănătoare înregistrase și Ere- 
mia Paloșanu 
tin precum și 
tori.

Ora 14,30: 
un schimb părăsea uzina, 
altul își lua locul ducînd 
departe ștafeta realizărilor 
scrise pe graficul întrecerii so
cialiste. Ele se adaugă celor 
obținute pînă acum.

Secvențele surprinse sint ga
ranții care atestă că, aici, în 
marea uzină brașoveană fie
care zi de producție este judi
cios folosită, ea marclnd o nouă 
etapă în obținerea unor re
zultate cît mai bune în produc
ție. Obligațiile sînt mult mai 
mari atunci cind vrei să păs
trezi titlul de fruntaș cîștigat 
în întrecerea socialistă pe țară 
și medalia de aur a unei tradi
ționale competiții tehnice inter
naționale.

și Iosif Constan- 
alți tineri forma-

La această oră, 
Un 

mai 
in-

jalnică a lui Țîrcovnicu și Naghi, le-au tăiat 
aripile, deși jocul a continuat să fie deschis 
pînă la sfîrșit.Timișcwa va găzdui la sfîr- 

șitul acestei săptămâni, finale
le campionatului republican 
individual de atletism pentru 
seniori. Programate în zilele 
de 16—18 iulie, finalele vor 
chema la startul probelor pe 
cei mai buni atleți seniori din 
țară. De asemenea, pe lîngă 
atleții seniori va participa și 
lotul republican de juniori.

Pregătirile atleților sînt pe 
terminate, ultimele zile fiind 
folosite pentru acumulare de 
energie, pentru odihna nece
sară competițiilor importante. 
Pentru participarea la aceste 
finale, pe lîngă prezența obli
gatorie la fazele anterioare, 
mai este necesară îndeplini
rea în cursul acestui an a u- 
nor performanțe standard, 
fixate de forurile de speciali
tate. Astfel dintre elevii care 
au participat la finalele cam
pionatelor școlare de la Cluj, 
au reușit să-și obțină drep
tul de participare pentru pri
ma oara la campionatele se
niorilor s Dinu Viorica și Anca 
Gheorghe (100 m.), Constan
tin Pintea, Aurel Munteanu și 
Ioan Nicolae (800 ra.), Victo
ria Pulpea și Erika Stoenes- 
cu (înălțime), Stelian Giube- 
an și Teodor Peca (suliță), 
Ion Măceacă (400 m), Tatia- 
na Bucura (suliță) și Mircea 
Olteanu (lungime).

Printre cei ce au șanse în 
acest an la cucerirea titlu
lui de campion remarcăm și 
cîțiva atleți tineri: Gheorghe 
Costache (ciocan), Alexandra 
Anghelescu (80 m.g.), Iosif
Naghi (disc), Viorel Suciu (110 
m.g.), Șerban Ion (înălțime), 
Leontina Frunză (800 m.).

Concursul se va desfășura 
după amiezele și va cuprinde 
toate probele „clasice“, în a- 
fara decatlonului — bărbați 
și pentatlonului — femei, 
care se vor disputa la 5—6 
august în Poiana Brașov, o- 
dată cu campionatele juniori
lor.

Finala campionatelor R.P.R. 
va constitui și criteriul prin
cipal de selecție în vederea 
alcătuirii formațiilor care ne 
vor reprezenta în Cupa Eu
ropei, Ia Jocurile Balcanice de 
la Atena, și la Universiada de 
la Budapesta.

naintea meciului vedetă, am asis
tat la confruntarea celor mai buni 
juniori. Din nou clujenii au emo
ționat spectatorii prin dragostea 
cu care joacă fotbal. Cei 11 ju
niori ai „Științei“, toți elevi și 
studenți, i-au întrecut categoric 

pe cei de la „Progresul“ intr-un meci care, 
în ceea ce privește spectacolul, a și < 
Meciul a fost „închis“, dur, incilcit, viciile se
niorilor împiedicînd parcă picioarele adoles
cenților, ca niște fantome.

Cert este că „Știința“ Cluj are pentru viitor 
rezerve bune, dintre care S. Bretan, Curuț și 
Mustețea ar putea fi de pe acum folosiți. S-a 
văzut limpede că acestor băieți modești și se- 
roși le place fotbalul, că fiecare 1 
90 de minute de pe teren ca un actor distri
buit pe scenă într-o dramă intensă. Cineva 
povestea că după ce au ajuns în cabine, 1 
cei 11 jucători au vărsat lacrimi de emoție și 
au sărutat cupa ca pe o i 
trenori și jucători seniori! Aveți grijă și păs- 
trați-le vie în suflet această patimă curată și 
sfîntă pentru mingea de fotbal și pentru 
victorie !,

I
I

meci care, | 
dezamăgit. II

I
I

trăiește cele I 
actor distri- I 

eva ! 
toți I

invi uv vinuțiv
icoană. Tovarăși an- I 
i ! Âvpfi errila, ei nas- ■

I
I

I Itima rundă fotbalistică s-a în- 
1 cheiat duminică noaptea cu car- 
I navalul clocotind de zgomot și 
j entuziasm al cîtorva sute de clu- 
; jeni care au invadat terenul și 
■ i-au purtat pe brațe pe jucătorii 

„Științei" cu cupă cu tot. Festi
vitatea de premiere și-a. ratat astfel fastul, 
înmînarea trofeului efectuîndu-se la înghe
suială, ceea ce n-a stricat cu nimic din far
mecul evenimentului. Echipa universitarilor 
de pe Someș (de ce nu-și ia Știința vechea 
denumire „Universitatea", că prea sînt multe 
„Științe" în titulaturile fotbalului nostru 1) 
care acum cîteva săptămîni nu era prea de
parte de sinistrul „ochi de pisică" al retro
gradării, ne-a apărut în fața ochilor ca o 
echipă serioasă și deținătoare a unui joc 
robust, modern și spectaculos. Care să fie 
atunci explicația de-a făcut o figură atît de 
modestă în campionat ? Cert este că a me
ritat cupa. Echipa e la ora actuală bine pusă 
la punct, cu o apărare energică și o înaintare 
agresivă, capabilă de fantezii. Echilibrul jo
cului l-au creat duminică, după părerea mea, 
fundașii laterali. Cîmpeanu a tras la poartă 
periculos și a înscris printr-o „bombă", iar 
Marcu și-a adus și el foarte des „tunul“ în 
apropierea careului de 16 metri al adversa
rilor, mobilitatea apărării dovedindu-se, de 
altfel, cheia jocului modern în toată lumea. 
Înaintarea a contat în cea mai mare măsură 
pe Ivansuc, fără îndoială maturizat și cu o 
manieră proprie din ce în ce mai distinctă, 
și eficace. El are o siguranță de jucător mare 
și acea imprevizibilitate a miș
cărilor și fentelor (i-ar trebui 
un colaborator mai sensibil în 
această privință), „materie" la 
care profesorul titular a fost 
și va rămîne Ozon, Mi s-a pă
rut însă puțin îngîmfat, iar 
gestul cu lovirea „la cotonoa- 
gă" a adversarului fără minge 
a fost ieșirea tipică a vedetei 
care se enervează cînd e lovită 
cu cotul de unul mai mic. 
După cîte am văzut pe la te
levizor, Pele, care, ce să mai 
vorbim, e o super-vedetă, nu 
lovește pe nimeni cînd e îm- 
brîncit. Noblețea jocului e 
mare lucru în fotbal. Golgete- 
rul Adam, venit direct de la 
nuntă, n-a strălucit și ni
meni nu s-a supărat pentru 
asta. Esențial e că echipa a 
cîștigat cupa pe merit.

„Dinamo" Pitești a jucat 
deschis și cu ambiție, dar 
echipa lipsită de individua
lități, nu rezistă la încercări 
grele. Mingea scăpată de Nicu- 
lescu printre degete și ratarea

ION BĂIEȘU

văzuți de NEAGU RĂDULESCU

a doua a

Graham
- Îh48‘ 
Brabham
1115002"

• In grupa __
tnrneului international 
de lotbal de la New 
York. West Bromwich 
Albion (Anglia) a ter-

De la stingă Ia dreapta : antrenorul principal Șepci, antreno
rul Cosmoc, Grăjdeanu, Neșu, Szabo, Adam, juniorul Sorin 
Bretan, dr. Georgescu, Marcu, Suciu, Cimpeanu, V. Alexan

dru, Ivansuc, Ringheanu și Moguț

SILVIU DUMITRESCU

(Urmare din pag. I)

• în împrejurimile 
orașului Rouen s-a dis
putat un mare concurs 
internațional de auto
mobilism cu participa
rea unora dintre cei 
mai valoroși alergători 
mondiali. Disputat pe 
circuit de-a lungul a 
46 de tururi, cu un to
tal de 300,935 km, vic
toria a revenit lui Jini 
Clark (Anglia), care c 
realizat timpul de Iii 
48'29" 1 10 (medie orarii 
166,437 km). Au urmat 
în clasament 
Hill (Anglia) 
48"6H0. Jack 
(Anglia) — 
9/10 etc.

minat la egalitate: 1—1 
cu Ferencvâros Buda
pesta. Cu același rezul
tat s-a Încheiat meciul 
Kilmarnock (Scolia) - 
Polonia Bytom.

Prin teatrele cu mii de locuri
In rindurile ce urmează ne

am propus să facem scurte vi
zite la cîteva din „scenele bucu 
reștene" situate in aer liber.

Casa de cultură a raionu
lui Tudor Vladimirescu
este, se pare, cea mai 

favorizată în ceea ce privește 
dotarea cu spații în aer liber 
destinate culturii de masă. 
Chiar în curtea sa se află o 
admirabilă estradă în aer li
ber, bine utilată pentru orice 
tip de spectacol artistic, cu o 
capacitate de 400 locuri. Casa 
de cultură mai are „în subor
dine“ estrada din Calea Văcă
rești nr. 44 și, în fine, cunos
cuta estradă din Parcul Vitan 
a cărei capacitate este de 
aproape 2 000 locuri. Mii de 
cetățeni ai raionului, printre 
care foarte mulți tineri, se pe
rindă săptămînal prin fața 
scenelor așezate în aer liber. 
La grădina de vară din strada 
Mircea Vodă nr. 5 se desfă
șoară un ciclu de conferințe 
intitulat „Patria noastră socia
listă“. Au fost ținute expuneri 
ca „Realizări și perspective în 
domeniul învățămîntului“, 
„România — Orizont 1970“. 
Astfel, la recentul simpo

• Trei estrade și toate trei active

• Campioni ai Reprezentărilor

zion intitulat „Spre noi culmi 
ale progresului“, realizat în 
colaborare cu comisia oră
șenească pentru răspîndirea 
cunoștințeloi’ științifice, au 
luat cuvîntul numeroși specia
liști, printre care ing. Adrian 
Virgil, adjunct al ministrului 
industriei constructoare de 
mașini, S. Dem. Loghin, pro
rector al Institutului de teatru 
și artă cinematografică, acade
mician profesor 
Constantinescu.

Estrada din Calea 
găzduiește activități 
tineretului. Aici au 
cile seri 
de sîmbătă și duminică sau 
joile tineretului. Am întîlnit în 
programul estradei din Calea 
Văcărești și medalioane muzi
cale, concursuri „Cine știe, răs
punde“ (dintre care unul în
chinat festivalului filmului ro
mânesc de la Mamaia), con-

Gherasim

Văcărești 
destinate 

loc clasi- 
cultural-distractive 

și duminică

cursuri „Cine compune mai re
pede și mai frumos un catren 
pe rime și teme date“, întîl- 
niri cu scriitori, actori, ci
neaști etc. Cu asemenea acti
vități bogate nu este de mirare 
că estradele din raionul Tudor 
Vladimirescu cunosc o mare 
afluență de spectatori.

Directorul casei raionale de 
cultură, tovarășul Ion Vasileș- 
cu, ne spunea că „oamenii vin 
aproape singuri, fără nici o 
altă mobilizare prealabilă de- 
cît afișarea în cîteva locuri a 
programelor de Ia cele trei es
trade“.

Un scurt raid întreprins în 
cadrul raionului V. I. 
Lenin, pentru a urmări 

activitățile desfășurate pe es
tradele permanente, ne-a adus 
același bogat tablou al preo
cupărilor pentru o cultură de 
masă activă, subordonată ne-

Un scurt raid între 
cadrul raionului

cesităților educative. In cins
tea celui de al IV-lea Congres 
al P.M.R. s-a organizat lecto
ratul „Slavă partidului“ și ci
clul de conferințe „Să ne cu
noaștem patria“, urmărite cu 
mare interes de cetățenii raio
nului. Prezenței masivă a spec
tatorilor la activitățile desfă
șurate pe estradele acestui ra
ion îi corespunde însă o slabă 
prezență a formațiilor artistice 
de amatori. Din cele 86 forma
ții planificate să apară pe es
tradele raionului în perioada 
care s-a scurs, 28 nu s-au pre
zentat, lăsîndu-i pe spectatori 
să aștepte în zadar. Campioni 
ai neprezentărilor la spectaco
lele planificate sînt artiștii 
amatori de la „Vulcan“, „Elec
tromagnetica“, „Spirt Fulger“, 
„Frigocom“, „Tricotajul Roșu“, 
„I.T.B. Panduri“ (motivînd că 
n-au mijloace de transport!!), 
Spitalul Brîncovenesc, „Tînăra 
Gardă“. Este necesar ca orga
nele sindicale, organizațiile 
U.T.M. din întreprinderile în 
care activează formațiile res
pective, să analizeze cu toată 
răspunderea cauzele ce au de
terminat situațiile relatate.

ATANASIE TOMA

la muncă sînt antrenați doar 
350 de oameni. Deși dispun de 
18 combine numai într-o singură 
zi viteza s-a apropiat de 100 hec
tare. Iu rest 75—85 de hectare. 
Numărul tinerilor prezenți la 
muncă este redus. De fapt în a- 
ceastă perioadă comitetul U.T.M. 
nici nu s-a preocupat să stabi
lească modalitatea de a-i antre
na mai activ la muncă. „De an
trenarea lor la muncă se ocupă 
brigadierul, șeful de echipă. Nu-i 
sarcina noastră“ — au spus cîți
va din membrii comitetului. Nu 
știm ce sarcini mai urgente are 
comitetul U.T.M. în această cam
panie, dar faptul este evident : 
numărul oamenilor care vin în 
cooperativa Independența la 
muncă este mic. Ar putea fi însă 
de cinci ori mai mare. Ca urma
re ritmul de lucru este cu mult 
sub posibilități și inegal. — eînd 
crește la 100 hectare pe zi, cînd 
scade la 75—80 hectare.

Combinele staționează adesea 
nu numai din cauza defecțiunilor 
tehnice ci și pentru faptul că u- 
nitatea nu are saci suficienți. Cu 
cîteva zile în urmă (de ce tocmai 
acum ?) conducerea cooperativei 
a cerut Consiliului agricol raio
nal Galați încă 1 000 de saci. Răs
punsul a fost negativ : „nu avem 
de unde". In schimb în baza de 
aprovizionare, așa cum afirma 
tov. inginer Mircea Samoil — 
vice-președinte al consiliului a- 
gricol regional, se află 8 000 saci 
pe care nu-i ridică nimeni. Cum 
de nu cunoaște acest lucru con
siliul agricol raional și chiar coo
perativa de producție Indepen
dența ? De fapt, în regiunea Ga
lați am întîlnit mai multe coo
perative care nu au saci sufioi- 
enți, fapt care îngreunează recol
tatul. Consiliul agricol regional 
trebuie să i-a imediat măsuri 
pentru distribuirea celor aflați în 
bază.

Firește, creșterea vitezei de re
coltare depinde în primul rînd de 
modul cum sînt folosite combi
nele. Utilizarea lor la întreaga 
capacitate depinde înainte de 
toate de priceperea mecanizatori
lor, de grija eu care aceștia lu
crează și le întrețin. In cei peste 
200 de km parcurși de-a lungul 
regiunii Galați, în aproape fiecare 
unitate am întîlnit combine care 
stăteau în lan nefolosite. La „In
dependența“ — 7, la Umbrărești, 
raionul Tecuci — 5,1a „11 Iunie“, 
Codalbi același raion — din 4 
stăteau 3. Exemplele ar putea con
tinua. In ultimele 4 zile în regiu-

nea Galați, nu au funcționat 
întreagă (fără a mai adăuga 
filmările, defecțiunile accidentale, 
care însumează și ele multe ore), 
din cauza defecțiunilor tehnice, 
în medie cîte 190 de combine. 
Un calcul sumar arăta că în a- 
ceste patru zile la peste 3 000 de 
hectare s-a întîrziat recoltatul.

De ce apăr atît de des defec
țiuni la combine ? în primul rînd 
pentru că nu au fost bine repa
rate. Diversele comisii de contrai 
au făcut o recepționară formală 
și iată că încă de la primele 
zile de lucru multe combine s-au 
defectat. Dar staționările apar și 
din cauza unor exploatări neco
respunzătoare. Iată ce ne decla
ra tov. Dumitru Chirițoiu, preșe
dintele cooperativei agricole Um- 
brărești. „Mecanizatorii se lăco- 
mesc să „bată“ cît mai multe 
tone pe zi, Pentru aceasta for
țează mașinile, le exploatează ne
rațional. Firește, combinele se de
fectează. De fapt lucrînd în a- 
cest mod, într-un fel își fură 
singuri căciula. Nu realizează de- 
cît 11 000—-12 000 tone pe zi, în 
timp ce Marin Ghiță, de exem
plu, care merge mai încof, dar 
toată ziua recoltează căte 20 000 
de tone. Combina lui nu a avut 
nici o oră de staționare“. Iată, 
deci un obiectiv —' exploatarea 
rațională a combinelor — căruia 
grupele U.T.M, trebuie să-i acor
de cea mai mare atenție ajutînd 
pe toți tinerii mecanizatori ca în 
această perioadă să poată folosi 
la întreaga capacitate mașinile.

Defecțiunile accidentale sînt 
remediate cu întîrziere, și se 
pierd astfel ore și chiar zile în
tregi extrem de prețioase acum. 
La brigăzile de tractoare nu sînt 
suficiente piese de schimb. Ate
lierele nu sînt bine dotate. La 
Umbrărești, de pildă, nu s-a pu
tut repara lagărul din toba com
binei pentru că atolieiul mobil 
nu era suficient dotat. Pentru 
un lucru mărunt a trebuit să se 
meargă tocmai la atelierul S.M.T. 
iar combina nu a fost folosită 
două zile. Asemenea cazuri sini 
numeroase. Pentru ce au ma 
fost amenajate atelierele mobile 
dacă nu pot să repare ; ca să fie 
doar pe hîrtie ?

Aceste neajunsuri pot și trebuie 
să fie remediate acum. Se cere, 
însă, mai multă operativitate 
pentru că în regiunea Galați la
nurile au ajuns aproape peste tot 
în faza de coacere deplină și ori
ce oră de staționare, înseamnă 
acum pierdere de boabe.

o zi 
șta-
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Eficiență maximă 
amenajărilor 
pentru irigații

PROGRAMĂ 
MODERNĂ, 
ACTUALĂ

Importanța irigații
lor în agricultură 
a fost subliniată 
în nenumărate o- 
cazii. în țara 
noastră, mai ales 
în condițiile cli

mei din cîmpia de sud și Do- 
brogea, în care căldurile mari 
și precipitațiile insuficiente 
și nesatisfăcător repartizate 
în timpul anului compromi- 
teau ani de-a rîndul recolte
le — irigațiile asigură în mod 
științific, Ia timp și în canti
tățile prescrise, umiditatea ne
cesară culturilor. în acest fel 
se obține siguranța recoltelor 
și o producție mult mai mare 
l'a hectar. Această creștere de 
producție variază după felul 
culturilor, în medie de la 50— 
200 la sută. Transportul apei 
de la sursă la terenul irigat 
și difuzarea ei pe rețelele de 
distribuție se poate face prin: 
canale căptușite, jghiaburi 
prefabricate de beton precom- 
primat sau conducte sub pre
siune.

Transportul apei prin con
ducte sub presiune — metoda 
cea mai nouă în această ma
terie — prezintă cîteva as
pecte deosebite. în primul 
rînd, prețul mediu la hectar 
irigat este cu circa 50 la sută 
mai mare decît la celelalte mij
loace de transport arătate, 
spargerile de conducte se de
pistează mai greu, iar repara
țiile necesită cheltuieli mai 
mari. De asemenea, întreține
rea și exploatarea anuală și 
sezonieră a sistemului cere un 
aparat permanent de cadre cu 
o bună calificare tehnică. A- 
vantajele acestei metode con
stau în faptul că nu are 
pierderi de apă prin infil
trații și evaporare, instalația 
permite o automatizare com
pletă și se elimină complet 
pierderile de suprafețe agri
cole. Este evident că din punct 
de vedere al exploatării agri
cole, conducta reprezintă mij

„Duminica culturii poloneze“ 
la București

Devenită tradiție, 
sărbătorirea 
„Duminicii 

culturii poloneze“, a 
fost marcată și în a- 
cest an de o serie de 
manifestări.

In pavilioanele din 
Parcul Herăstrău, au 
acut loc vernisajele a 
patru expoziții.

Edificatoare pentru 
ritmul de dezvoltare 
al industriei și recon
strucția capitalei po
loneze este expoziția 
„700 de ani ai ora
șului Varșovia“. Vizi
tatorul face cunoștin
ță, prin intermediul 
panourilor, reprodu
cerilor după desen de 
epocă cu istoricul a- 
cestui oraș distrus în 
întregime de două 
ori: în 1657 și în cel 
de al doilea război 
mondial. Ruine în 
1945, Varșovia a fost 
reconstruită aproape 
în întregime: moder
ne blocuri de locuit, 
17 școli superioare,

250 școli elementare, 
18 teatre, 75 cinema
tografe, 22 muzee, 
118 biblioteci etc.

Expoziția „Mărcile 
aniversării a 20 de 
ani ai R. P. Polone', 
reflectă prin interme
diul filatelici imagini 
din toate domeniile 
de activitate ale po
porului prieten în cei 
20 de ani de orîndui- 
re democrat - popu
lară. Sălile pavilioa
nelor mai găzduiesc 
expoziția consacrată 
vieții și creației lui 
Chopin și „Expoziția 
afișelor poloneze pre
miate în "nul 1964“.

La Casele de cul
tură din raioanele Ni- 
cole Bălcescu, V. I. 
Lenin și 16 Februarie 
au fost amenajate 
standuri de cărți, fo
tomontaje, albume. 
Standuri asemănătoa
re, cuprinzînd tipări
turi din R. P. Polonă, 
au fost amenajate și 
în bibliotecile din

CINEMATOGRAFE
LALEAUA NEAGRĂ — film pen

tru ecran panoramic rulează la Pa
tria (orele: 9; 11,30; 14; 16,30: 
19,00; 21,30). INTÎLNIRE LA IS
CHIA — cinemascop: rulează la 
Republica (orele 8,30; 10,45; 13,15; 
16; 18,45; 21,15), București (orele: 
9,15; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15),
Excelsior (orele: 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,30), Grivița (orele: 10; 12,30; 
15; 17,30; 20), Modem (orele: 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30). UN
LUCRU FĂCUT LA TIMP — rulea
ză la Luceafărul (orele 9,30: 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45), Festival 
(orele: 9,15; 11,30; 13,45; 16,15;
18,45; 21,15). Feroviar (orele: 9; 
11,30; 14; 16,15; 19; 21,30). CUM 
SE REUȘEȘTE ÎN DRAGOSTE — 
rulează la Capitol (orele: 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,15), Floreasca
(orele: 11; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Flamura (orele: 10; 12,15; 16; 18,15; 
20,30). WINNETOU — cinemascop 
— rulează la Victoria (orele: 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21). PACE 
NOULUI VENIT — rulează la Cen
tral (orele: 10,15; 12,15; 14,15; 
16,15; 18,15; 20,30). JUNGLA TRA
GICĂ — rulează la Lumina (orele- 
9,15; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). 
Flacăra (orele: 15,45; 18; 20,15). 
DE DOI BANI VIOLETE — rulează 
Ia Union (orele: 15,30; 18; 20,30; 
duminica ora 11. Program pentru 
copii — dimineață, UMBRELELE 
DIN CHERBOURG — după-amiază 
la Doina (orele; 11,30; 13,45; 16; 

locul de transport cel mai bun 
deoarece, șîrțt înlăturate pro
blemele legate de traversarea 
canalelor sau jghiaburilor, iar 
organizarea teritoriului nu 
mai este condiționată de nu
mărul mare de obstacole pe 
care-1 constituie prezența aces
tor canale și jghiaburi. Din 
punct de vedere economic, in
vestiția necesară este mai 
mare dacă se folosește con
ducta.

Executarea unui volum atît 
de măre de irigații prevăzute 
în proiectul de Directive, 
pune în fața muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor din 
unitățile Comitetului de Stat 
al Apelor și din alte sectoare 
ale economiei, sarcini deose
bit de importante.

în primul rînd, alegerea me
todelor de irigație va trebui 
să se facă diferențiat pentru 
fiecare sistem în parte, pe 
baza unor studii temeinice 
asupra tuturor condițiilor hi- 
drogeologice, de sol, climă, 
relief, felului de culturi indi
cate etc, Un larg cîmp de ac
tivitate se deschide în fața 
cercetătorilor și proiectanților 
chemați să dezvolte cercetări
le și studiile cu privire la re
gimul și tehnica irigațiilor, la 
agrotehnica culturilor irigate 
precum și la crearea de soiuri 
adaptate condițiilor de irigare.

Ținînd seama de extin
derea lucrărilor de irigații în 
viitorii ani și de faptul că 
alături de metodele clasice 
care și-au dovedit eficiența, 
vor fi folosite metode moderne 
de irigare, propun ca industria 
să organizeze de pe acum pro
ducția de mare serie a con
ductelor cu toate accesoriile de 
înnădire, ramificații, coturi, 
aparataj de protecție, aripi de 
ploaie, aspersoare, precum și 
fabricarea unor noi tipuri de 
pompe cu înălțimi mari de re- 

ț urile „Libertății“, 
„Herăstrău“, „Cișmi- 
giu“.

„Duminica culturii 
poloneze“ a prilejuit 
o serie de manifestări 
culturale și artistice. 
Astfel, în Parcul He
răstrău, a avut loc un 
recital de poezie po
loneză susținut de 
membrii cenaclului 
literar al Casei de 
creație populară a 
Capitalei urmat de o 
audiție de muzică 
poloneză, iar biblio
teca orășenească „Mi- 
hail Sadoveanu“ a 
organizat la Casa de 
cultură a raionul V. I. 
Lenin o seară literară 
cu tema „Aspecte 
din proza contempo
rană poloneză“.

Orchestra „Big- 
Band“ din Varșovia 
a susținut un reu
șit concert-spectacol 
pe scena teatrului de 
vară.

N. ADAM 

18,15) 20,30). NUNTA CU PERIPE
ȚII — rulează la Giulești (orele: 
16; 18,15; 20,30). ARENA CIRCULUI 
— rulează la Cultural (orele: 16; 
18,15; 20,30). FIUL CĂPITANULUI 
BLOOD — cinemascop — rulează 
la înfrățirea între popoare (orele: 
11,30; 15,45; 18; 20,15), Miorița
(orele: 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45). CÎND MARTIN AVEA 14 
ANI — rulează la Dacia (orele: 
9,15—21 în continuare). NEAMUL 
ȘOIMĂREȘT1LOR — cinemascop

(ambele serii) — rulează la Bu- 
zești (orele: 15,15; 18,30), Popular 
(orele: 10,30; 16,15; 19,30). ALERG 
DUPĂ O STEA — rulează la Crin, 
gași (orele: 16; 18,15; 20,30). IA» 
NOȘIK — cinemascop (ambele 
serii) — rulează la Cosmos (orele: 
16,15; 19,45). BĂDĂRANII — rulea
ză la Bucegi (orele: 10; 12,15; 16; 
18,30). SPRE CULMI — rulează la 
Unirea (orele: 16; 18,15), Colentina 
(orele; 15; 17; 19; 21). SĂRITURĂ 
IN ÎNTUNERIC — rulează la Tomis 
(orele: 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45),

Volga (orele: 9,45: 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21). DOI BĂIEȚI CA P1INEA 
CALDĂ — rulează la Vitan (orele: 
16; 18; 20). SCARAMOUCHE — 
cinemascop — rulează la Munca 
(orele 10,30; 14; 16,30; 10; 21,15). 
HOCHEIȘTI1 — cinemascop —• ru
lează la Arta (orele: 16; 18,30). 
ROȘU ȘI NEGRU — ambele serii
— rulează la Moșilor (orele; 15,30;
19.15) . ANIMALELE — rulează la 
Viitorul (orele: 16; 18,15; 20,30), 
Rahova (orele: 16; 18,15; duminica 
ora 10,30). FEMEIA NECUNOSCU
TĂ — rulează la Melodia (orele: 
9,45; 12,30; 14,30; 16,15; 21). MICUL 
PESCAR — cinemascop — rulează 
la Progresul (orele: 15,30; 18;
20.15) . OLIVER TWIST — rulează 
la Lira (orele: 15; 17,15; 19,30), Pa
cea (orele: 16; 18,15; 20,30). AME
RICA, AMERICA — ambele serii
— rulează la Drumul Sării (orele: 
16; 19,30; duminica ora 11). ASTA-I 
TOT CE S-A INTÎMPLAT — rulea
ză Ja Ferentari (orele: 16; 18,15; 
20,30). PROCESUL MAIMUȚELOR
— rulează la Cofroceni (orele:
15,30; 18; 20,30). VALSUL NEMU
RITOR — rulează Ia Carpați (ore
le: 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30).
OLTENII ÎN OLTENIA — MELO
DIILE STRĂZII — SPRE CER — 
LA CEL MAI ÎNALT NIVEL - 
180 DE ZILE ÎN ATLANTIC — 
SPORT nr. 371965 — rulează la 
Timpuri Noi (orele: 10—21 în con
tinuare).

Aceste zile dinaintea Con
gresului capătă, ca într-o poe
zie, sens de metaforă, devin pe 
de-a-ntregul ale creației. Au 
sosit pînă acum și sosesc con
tinuu scrisori în care tinerii 
membri ai cercurilor literare își 
mărturisesc cu emoție senti
mentele, trăiesc cu ardoare a- 
cest imperativ al confesiunii 
directe în dialog cu toate mari
le realități socialiste. Multe 
din versurile primite adeveresc 
aceasta. Și, citindu-le, ai aceas
tă plenară senzație a lucrului 
proaspăt, a dăruirii puternice, 
fără reținere. Parcă nici nu au 
lăsat bine uneltele din ■ mînă, 
parcă abia au adus în încăpere 
respirația uzinei sau a șantie
rului, și mulți, foarte mulți 
apucă grabnic condeiul, aștern 
pe hîrtie ceea ce, muncind și 
visind, trăiesc cu emoție și 
frumoasă, nețărmurită dragos
te. Fac aceasta dintr-o înțele
gere a muncii, profundă, pasio
nantă, necesară; Și, ceea ce iz
butesc, e cu atît mai frumos.

„Undeva cu mine-n timp 
Ora e a Împlinirii 
A-nflorit și-i dau ca nimb 
Inima cu trandafiri...“.

DUMITRU OROS, autorul 
versurilor citate este elev la 
Centrul școlar Oradea. Printre 
preocupările sale de fiecare zi, 
își află loc, din ce în ce mai 
precisă, mai dară și această

fulare și debite pînă la 250 
litri pe secundă.

O deosebită importanță pen
tru asigurarea condițiilor de 
realizare a sarcinilor prevăzu
te de proiectele de Directive 
cu privire la extinderea iriga
țiilor o are pregătirea din 
timp a documentațiilor teh
nice și perfecționarea teh
nologiei de lucru pe șantiere. 
Executarea lucrărilor după 
proiecte de organizare bine 
puse la punct, folosirea depli
nă a capacității parcului de u- 
tilaje din dotare, îmbunătăți
rea formelor de organizare a 
muncii și ridicarea calității 
lucrărilor Ia un nivel superior 
sînt obiective care vor sta în 
centrul atenției tuturor colec
tivelor din unitățile de hidro
ameliorații ale Comitetului de 
Stat al Apelor. De egală im
portanță este organizarea co
respunzătoare a activității de 
întreținere și exploatare a lu
crărilor pentru ca apa să fie 
folosită cit mai judicios, căci 
nu trebuie să se uite că, con
comitent cu aplicarea iriga
țiilor, trebuie să funcționeze o 
desecare și descărcare perfectă 
a apelor în exces și să se aplice 
măsurile agrotehnice adecva
te. Un larg cîmp de colabora
re se deschide în acest dome
niu între organele de exploa
tare hidrotehnică și organele 
agricole. Pentru ca atît exploa
tarea hidrotehnică, cit și ex
ploatarea agricolă să se facă 
in bune condiții, o atenție 
deosebită va trebui dată pre
gătirii cadrelor tehnice nece
sare. Propun ca aceste cadre 
să se formeze și să se perfec
ționeze chiar în procesul de 
execuție a lucrărilor, pentru 
a putea cunoaște în detaliu 
sistemele în care își vor des
fășura activitatea și de a căror 
funcționare vor răspunde.

Ing. RENÉ ERNEST 
vicepreședinte al Comitetului 

de Stat al Apelor

Dialog cu cei mai tineriEa Bucla, pe malul Argeșului 
— o noua zi de tabără ■— o filă 
nouă In „cartea bucuriilor!“

Foto: AGERPRES poefi

■ sigurarea unui conținut mai înalt, mai
corespunzător învățământului — așa 
cum, prevăd proiectele de Directive 
ale celui de-al IV-lea Congres al 
partidului — ne-a determinat să pri
vim analitic — în primul rînd — 
programa de învățământ, cu alte 

cuvinte să punem de acord zestrea de cunoștințe 
pe care le vom oferi studenților în acești ani 
cu cerințele cărora vor avea să le facă față la 
absolvire. De aceea, conducerile catedrelor și 
cadrele didactice, cercetînd critic actualele pro
grame au făcut propuneri interesante de natură 
să ridice nivelul cursurilor de cultură tehnică 
generală și de specialitate prin eliminarea date
lor depășite și a suprapunerilor, prin comple
tarea cursurilor cu acele elemente de tenhică 
nouă definitiv intrate în industrie pe baza veri
ficărilor practice,, multiple.

Astfel, au propus mărirea numărului de ore 
necesare prelegerilor și seminariilor la cursul de 
mecanică. Aceasta, pentru a asigura o dezvoltare 
mai mare capitolului privind „teoria vibrațiilor“. 
La cursul „organe de mașini“, ca o cerință în 
construcția mașinilor moderne, trebuie lărgit stu
diul angrenajelor, iar Ia disciplina „rezistența 
materialelor“ prin restrîngerea unor capitole mai 
puțin importante, (discuri rotative cu lățime 
constantă, determinarea deformațiilor etc.) pro
pun să se dea o mai mare extindere capitolului 
de teoria plasticității (cu 30 de ore de curs și 15 
ore de seminar în plus), teorie de o mare apli
cabilitate în industria modernă.

Același studiu ne-a relevat posibilitatea redu
cerii unui număr important de ore de curs și 
seminar la unele discipline unde existau fie su
prapuneri, fie capitole sau paragrafe depășite. 
Astfel, la analiză matematică propunem să se 
elimine capitolele pe care și le-au însușit ac
tualii studenți în școala medie, la tehnologia 
metalelor să se restrîngă numărul orelor de ate
lier urmînd ca noțiunile respective să fie cu
prinse în programul de practică prevăzut pen
tru anii II și III.

De asemenea, socotim necesară restructurarea 
unor cursuri (de exemplu cel de proiectarea scu
lelor), la altele eliminarea unor capitole depă
șite și completarea lor cu capitole noi (la teh
nologia construcțiilor de mașini scoaterea unor 
capitole ne va permite introducerea noțiunilor 
privind tehnologia de grup, tehnologia de prelu
crare pe mașini cu program, linii tehnologice, 
reglarea mașinilor automate și semiautomate 
etc.). Și, în sfîrșit, unele discipline trebuie total 
înlocuite cu altele mai importante. Așa se va în
tâmpla cu disciplina „Bazele proiectării uzinelor 
constructoare de mașini“, căreia îi va lua locul 
cursul „Automatizarea proceselor tehnologice", 
un curs modern, în pas cu actualitatea.

Prof. ing. ION STĂNESCU 
decanul Facultății T.C'.M.

Institutul politehnic Brașov

pasiune a poeziei. Pentru în
ceput de drum, chiar și cu a- 
ceste ușor vizibile influențe ale 
unor lecturi poetice preferate, 
versurile sînt promițătoare.

FLORIN MANEA — Brașov, 
e deja cunoscut cititorilor zia
rului din cîteva poezii, mai 
demult publicate. Scrie mult, 
abordează teme diferite, se află 
într-un evident progres.

„Glasul mi se schimbă pentru 
noile cioturi

Ca metalul în uneltele prin 
flăcări trecut 

Zilele și nopțile acestea 
Să-mi crească puternice

au început“

Sentimentul acesta al desă- 
vîrșirii spre maturitate, al în
noirii continue pe care o capă
tă, îi dă apoi și certitudinea 
propriilor sale meniri. Iată, de 
pildă, acest „Poem pentru par
tid“ :

„Cuvintele nu ard totdeauna
Ia iei 

Uneori lucesc doar o clipă și 
trec 

Ca o rază insă, de oțel, 
Cuvintele tale mă luminează

intreg

Vedere din Olânești (Com
plexul de deservire)

-----•-----

Informații
Primiri la Ministerul 

Afacerilor Externe
La 12 iulie 1965, Corneliu 

Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, a primit în audiență 
pe noul ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Repu
blicii Arabe Siria la București, 
Nabih Al-Sabbagh, în legătură 
cu apropiata prezentare a scri
sorilor sale de acreditare.

★

în aceeași zi, Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor 
externe, a primit în audiență 
pe noul ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Repu
blicii Socialiste Federative 
Iugoslavia la București, Iaksa 
Petric, în legătură cu apro
piata prezentare a scrisorilor 
sale de acreditare.

Cu prilejui aniversării 
revoluției populare 

mongole
Răspunzând invitației amba

sadorului R. P. Mongole la 
București, Togoociin Ghenden, 
persoane oficiale au participat 
la recepția oferită cu prilejul 
celei de-a 44-a aniversări a 
Zilei victoriei revoluției popu
lare mongole.

Au luat parte Mihai Dalea, 
Gogu Rădulescu, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, membri ai C.C. al 
P.M.R., Consiliului de Stat și 
guvernului, precum și diplo
mati străini.

-----•-----

fie ascult de pe toate înălțimile 
zării 

Încep o decolare fecundă și 
pămînteană 

Cunosc și trăiesc amiaza 
partinică a țării 

Care arde pe inima-aceasta 
contemporană.

GEORGE IARIN — București, 
de asemenea cunoscut cititori» 
lor noștri din versurile publi
cate cu prilejul concursului de 
poezie.

în continuu progres, tînărul 
ppet își perfecționează acum 
mijloacele de . expresie, într-o 
formă concisă, de metaforă, 
Emoția fiind conținută, trans
misă ideilor, nu mai trebuie 
afirmată. Pe acest drum înain
te, destul de greu, firește, dar. 
odată ce și l-a ales, George 
larin încearcă o experiență 
poetică revelatorie. Iată un fi 
nai de poezie dedicată rostului 
și menirii artistice a poetului 
Oamenii după ce îl ascultă,

„Vor fi mai tineri și mai visători 
Și-l vor ruga într-un tîrziu să-i 

lase 
Să-și facă din metaforele lui 
Iubiri și stele, și pămlnt, și 

case.'
RADU FELECAN, Bacău,

La invitația președintelui 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Române, Ion 
Gheorghe Maurer, primul mi
nistru al Republicii Somalia» 
Excelența Sa Domnul Abdira
zak Haji Hussein, a făcut, intre 
6 și 11 iulie 1965, o vizită_ în 
Republica Populară Română

In timpul șederii în Republi
ca Populară Română, Excelența 
Sa Abdirazak Haji Hussein și 
persoanele care l-au însoțit au 
vizitat obiective economice și 
culturala din București, regiu
nea Ploiești și Constanta, luînd 
astfel cunoștință de unele din 
realizările poporului român. 
Pretutindeni oaspeților somalezi 
li s-a făcut o primire cordială și 
plină de simpatie.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Ro
mâne, Cbivu Stoica, a primit 
pe primul ministru al Republicii 
Somalia, Excelența Sa Abdira
zak Haji Hussein, și persoanele 
care l-au însoțit, cu care a avut 
o întrevedere cordială.

în cursul vizitei, între pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Române, 
.Ion Gheorghe Maurer, și primul 
ministru al Republicii Somalia, 
Excelența Sa Abdirazak Haji 
Hussein, a avut loc un schimb 
de vederi cu privire la relațiile 
dintre cele două țări, precum și 
asupra unor probleme interna
ționale actuale. Discuțiile s-au 
desfășurat într-o atmosferă de 
sinceritate și prietenie.

La convorbirile oficiale au 
participat: din partea română, 
Gogu Rădulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Cor
neliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, Mihail Petri, mi
nistrul comerțului exterior, A- 
drian Dimitriu, ministrul justi
ției, Eduard Mezincescu, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, Nicolae Ionescu, adjunct al 
ministrului industriei petrolului 
și chimiei, și Jean Livescu, ad
junct al ministrului invățămin- 
tului; iar din partea somaleză, 
Ahmed Yușuf Dualeh, ministrul 
afacerilor externe, Ahmed Shire 
Egal Lawaha, șeful cabinetului 
primului ministru, Hassan Nur 
Elmi, ambasador al Republicii 
Somalia în Rfepublica Tanzania, 
Salah Mohamed Aii, consilier 
comercial, și Abdulkadir Moha- 
mud Mohamed, consilier econo
mic.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Române și primul ministru al 
Republicii Somalia și-au expri
mat dorința de a dezvolta rela
ții multilaterale și reciproc 
avantajoase între cele două 
țări pe baza egalității în drep

Ion Gheorghe
Maurer

Președintele 
Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Române

Simpozion
In Capitală au început luni 

lucrările simpozionului „Com
puși macromoleculari“ orga
nizat în întîmpinarea celui 
de-al IV-lea Congres al par
tidului de către Institutul de 
cercetări chimice I.C.E.C.H.I.M.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de ing. Elena Ceaușescu, 
directorul Institutului. Din 
partea Ministerului Industriei 
Petrolului și Chimiei au luat 
cuvîntul Atanase Diaconescu, 
adjunct al ministrului.

Reprezentanți ai Academiei, 
numeroși cercetători și spe
cialiști din institute de cer
cetare și proiectare, institute 
de învățămînt superior, labo
ratoare uzinale și întreprinderi 
chimice din țară fac cu acest 
prilej un util schimb de păreri 
asupra rezultatelor obținute de 
cercetarea științifică în dome
niul macromolecular.

Sînt prezentate referate pe 
probleme privind sinteza, pre
lucrarea și utilizarea polimeri
lor'în industrie, agricultură și 
în producția bunurilor de larg 
consum, studiate și experi
mentate pentru aplicarea în 
cadrul I.C.E.C.H.I.M.

(Agerpres)

încercări evidente de autode- 
pășire:

„O aripă e-n noi, în fiecare 
Și poate că și vîntul noi sintem 
Adinca sete de purificare
Nu ne-o alină propriul poem“.

Ideea ca atare solicită confir
marea’ unor creații viitoare. 
Aristică Băghină, Oltenia: ver
suri, uneori lapidare. Lipsite de 
emoție. De cele mai multe ori 
ideea artistică sfîrșește ne
așteptat, printr-o afirmație 
apoetică. Imaginile trebuie să 
slujească organic ideii, iar nu 
să apară ca ornamentații de 
falsă bijuterie; Chira Vera, 
Maramureș : imitații ale unor 
cîntece populare. Contrafăcîn- 
du-le, se simte, clară, lipsa de 
autenticitate. Dedicați-vă cule
gerii de folclor, iar nu elaboră
rii lui schematice. Petru Mus
cel, Mihai Gh. Bușe, Gh. Nico- 
laescu, Gheorghe Nică, Argeș; 
Eugen Hanță — Bacău; Con
stantin Bogdan — Tg. Mureș; 
Ion Popescu — București, Con
stantin Pătrașcu, Ion Rășinaru, 
Banat : Horia Paul Negulescu, 
Galați; Elena Răducanu, Iu
lian Hotăranu, Oltenia? Savin 
Petru, Niculăe Pirta, Elena Zăr- 
nescu, Brașov ; mai trimiteți I 
— ceea ce obligă însă la exi
gență, la efort artistic conti
nuu, la dorința fermă de auto- 
depășire.

A .1. ZAINESCU 

turi și neamestecului în trebu
rile interne, a respectării suve
ranității și independentei națio
nale.

Subliniind această dorință, 
guvernul Republicii Populare 
Române și guvernul Republicii 
Somalia au hotărît să stabileas
că relații diplomatice la rang 
de ambasadă.

S-a convenit, totodată, ca or
ganele de resort din cele două 
țări să studieze posibilitățile și 
căile corespunzătoare în vede
rea realizării unei colaborări 
economice, tehnice și culturale.

în cursul convorbirilor, păr
țile au constatat cu satisfacție 
identitatea sau apropierea punc
telor lor de vedere față de 
principalele probleme interna
ționale. Ele au fost de părere 
că în condițiile situației actuale, 
menținerea și consolidarea pă
cii, stabilirea unei atmosfere de 
prietenie între popoare consti
tuie o răspundere esențială a 
tuturor șțatelpr lumii.

Cele două părți și-au reafir
mat hotănrea de a depune în 
continuare eforturi pentru apli
carea in practică a principiului 
universalității Organizației Na
țiunilor Unite în scopul ca e- 
ceasta să-și poată îndeplini, în 
mod eficient, rolul ce-i revine 
în asigurarea păcii și dezvolta
rea colaborării internaționale.

Părțile și-au exprimat soli
daritatea deplină cu lupta po
poarelor pentru libertate și in
dependență națională, subli
niind dreptul inalienabil al a- 
cestora de a-și organiza viața 
în conformitate cu propriile lor 
interese și aspirații.

Ambele părți au apreciat că 
vizita în Republica Populară 
Română a delegației somaleze 
și discuțiile care au avut loc 
au contribuit la o mai bună cu
noaștere reciprocă, la dezvolta
rea relațiilor de prietenie din
tre România și Somalia.

Excelența Sa Abdirazak Haji 
Hussein și-a exprimat aprecie
rea și recunoștința sa cea mai 
adîncă pentru primirea căldu
roasă și ospitalitatea generoasă 
ce i s-a acordat personal și 
membrilor delegației somaleze 
de către guvernul și poporul 
Republicii Populare Române.

Primul ministru al Republicii 
Somalia, Excelența Sa Abdira
zak Haji Hussein, a adresat pre
ședintelui Consiliului de Mini
ștri al Republicii Populare Ro
mâne, Excelența Sa Ion Gheor
ghe Maurer, invitația cordială 
de a vizita Somalia la o dată 
convenabilă. Președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Române a acceptat cu 
plăcere această invitație.

București 10 iulie 1065

Abdirazak 
Haji Hussein 

Prim-MInistru al Republicii 
Somalia

A apărut:

„Lupta de clasă“
Organ teoretic și politic al C.C. 

al P.M.R.
Nr. 7, iulie 1965 

SUMAR
DEZBATEREA PROIECTELOR 

DE DOCUMENTE
ALE CONGRESULUI AL IV-LEA 

AL P.M.R.

BUJOR ALMĂȘAN : Baza ener
getică a României în viitorul de
ceniu ; ION TULPAN : Investiții
lor, o înaltă eficiență economică ; 
1OAN BORDAR : Cooperarea între 
întreprinderi / ION MITRAN : 
Coordonatele muncii într-o fabrică 
nouă, EMIL NEGRUȚIU : Specia
liștii și cerințele agriculturii : VIR- 
GIL CAT.ACU : Munca colectivă 
— principiu suprem al activității 
de partid: CONSTANTIN DĂSCĂ- 
LESCU : Activitate competentă, 
multilaterală -, GHEORGHE NE- 
CULA : Legătura indisolubila a 
partidului cu masele ; JEAN LI
VESCU : Perspectivele învățămln- 
tului superior ; ANA BUCHICI, GR. 
I. SIMIONBSCU-GLEB : Unele pro
bleme ale școlii de cultură gene
rala ; 1OAN MORARU ; Sănătatea 
omului.

GRIGORE SMEU : Raportul din
tre artă și societate și unele tra
diții ale esteticii progresiste ro
mânești > VALENTIN SILVESTRU : 
Sensul criticii în viața teatrală ; 
EUGEN PHOBBUS: Mituri și rea
lități despre „neocapitalismul“ ita
lian,

Documentai : JOHN HOWARD 
LAWSON : „Decadența" în cultura 
americană.

CUVÎNTUL CITITORULUI : Scri
sori de la : Comitetul executiv al 
Statului popular raional V. I. Lenin-, 
Gheorghe Boboș, candidat în știin
ța juridice.

A apărut:

„Tînărul leninist“
Revistă editată de C.C. al U.T.M. 

iulie 1965

SUMAR :

* * * _ sub steagul glorios al 
partidului.

CRESCUȚI ȘI EDUCAȚI DE 
PARTID ; N. FOTIN — Tineretul 
— floarea uzinei; S. VOINESCU — 
Calitatea începe de la „A" ; M. 
POPESCU — La școala fruntașilor ; 
I, BĂIEȘU — Romanticii șantiere
lor ; P. LUNGU — Puterea oame
nilor ; C. ROMAN — Intelectualii 
satului.

ACTIVIȘTII ORGANIZAȚIEI 
NOASTRE : P. NITĂ — La hotarul 
dintre prezent și viitor ; M. ȚER- 
NER — Secretul prețuirii de către 
oameni t A. CARABA — Pasiune 
și spirit creator ■ M. SILEA — 
Prezență activă în miezul vieții.

vacanta de vară a
STUDENȚILOR ȘI ELEVILOR

I. COVACI — Potrivit cu intere
sele studenților; V. GINJU — 
Simpozion cinematografic ; TR. 
NICOLA, E. GUSTIN — Excursie 
de documentare.

Din scrisorile sosite la redacție,



La Palatul Chaillot din Paris s-a desfășurat al 8-lea Congres internațional al arhitecților la 
care au participat 2 500 de arhitecți din întreaga lume, printre care și o delegație a arhitecților 
din R.P. Română. In fotografie : Prezidiul Con greșului, din care a făcut parte și reprezentantul 

R.P. Române

riUL
h o

de matematica
Elevii români au obținut

șase premii

Schimbarea Mitingul tineretului din Hanoi s-a 
cea 
in-

de la Saigon
a patru zile de 
la anunțarea schim
bării ambasadoru
lui S.U.A. de la Sai- 
gon, în cercurile 
oficiale americane 
continuă să se evi
te orice comentariu 
asupra implicației

politice a acestei acțiuni. Preșe
dintele Johnson nu a făcut decît 
să-și manifeste nemulțumirea fa
ță de comentariile apărute în 
presa americană în legătură cu 
motivele demisiei generalului 
Maxwell Taylor. „Cred — a spus 
el în cursul ultimei conferințe de 
presă

. acest 
săbii 
Casa
carea

— că orice comentariu în 
sens este inexact, irespon- 
și fals“. Dar mai departe 
Albă nu a mers în expli- 
unei acțiuni care, potrivit

majorității observatorilor, a pro
vocat senzație în viața politică 
din Statele Unite.

în fond senzația este firească. 
Numirea unui nou ambasador în 
punctul cel mai critic al politicii 
americane nu poate fi trecută cu 
vederea, și, în nici un caz, nu se 
poate identifica cu ceea ce se nu
mește o schimbare diplomatică „o- 
bișnuită“.

în paginile presei americane și 
în comentariile „specialiștilor“ în 
problema vietnameză, numirea 
iui Cabot Lodge la Saigon re
prezintă recunoașterea cvasi-ofi- 
cială a eșecului politicii urmate 
pînă în prezent de Statele Uni
te. Angajarea militară masivă a 
S.U.A. în Vietnam nu a dus la 
reorientarea evenimentelor și nici 
nu a semnificat înfrîngerea for
țelor patriotice. După cum se știe 
in ultimul timp acțiunile Fron
tului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud au fost încu
nunate de succese răsunătoare. 
Atacarea principalelor baze mili
tare americane din Vietnamul de 
sud, a unor centre strategice de 
prim rang, a unor, convoaie na
vale sau rutiere dovedește că nu 
* putut fi schimbat cursul răz
boiului. Totodată, însă, din surse 
oficiale se afirmă că înlocuirea 
lui Maxwell Taylor nu ar însem
na deloc o schimbare a actua
lei orientări americane. în cercu
rile cele mai înalte ale Adminis
trației se vorbește despre trimite
rea de noi trupe, despre depăși
rea „cifrei operaționale“ de 
75 000 de oameni, extremiștii cer 
bombardarea tot mai intensă a
R. D. vietrtam

Dacă așa stau lucrurile, înlo
cuirea lui Maxwell Taylor ar a- 
vea mai mult o semnificație pe 
plan intern. Unii comentatori 
străini consideră că în cercurile 
Administrației există un anumit 
sentiment de îngrijorare față de 
reacția opiniei publice americane. 
De asemenea, în Congres, pozi
țiile sînt mai subliniate ca ori- 
cînd. Cercurile republicane spri
jină într-o măsură mult mai 
mare decît cele democrate poli
tica președintelui Johnson. Nu
mirea lui Cabot Lodge ar pu- | 
tea însemna, după cum scriau I 
unii corespondenți francezi, o în
cercare de a ralia partidul re
publican la o răspundere comu
nă în politica privind Vietnamul.

Actuala etapă a orientării a- 
mericane în problema Vietnamu
lui nu permite însă o despărțire 
atît de netă între aspectele in
terne și externe ale politicii. Ca
bot Lodge este legat într-o mare 
măsură de evoluția situației din 
Vietnamul de sud. în timpul 
prezenței sale în fruntea ambasa
dei de la Saigon, a fost răsturnat 
Ngo Dinii Diem și pe atunci 
comentatorii vorbeau despre ro
lul său primordial în această ac
țiune. Actualmente se afirmă că 
el ar putea realiza „un echili
bru mai stabil“ la Saigon, echili
bru practic inexistent în ultimul 
an și jumătate. Firește, echili
brul acesta este imposibil dc rea
lizat atîta timp cît orientarea
S. U.A. este bazată pe opresiune, 
pe nesocotirea drepturilor fun
damentale ale poporului vietna
mez.

Oricare ar fi considerentele e- 
nunțate în capitala Statelor Uni
te, un lucru este cert: obiecti
vele fixate misiunii lui Maxwell 
Taylor ca ambasador în Vietna
mul de sud n-au putut fi atinse 
Și aceasta nu are vreo legătură 
cu gradul de calificare diploma
tică a unuia sau altuia dintre 
ambasadorii americani. Explicația 
rezidă în forța și vigoarea miș
cării populare îndreptate spre cu
cerirea libertății și independenței 
Vietnamului de sud, în amploa
rea acțiunilor de masă ale forțe
lor patriotice din această țară. 
Ele sînt acelea care au dejucat și 
vor dejuca orice încercare stră
ină de amestec și opresiune.

P. NICOARA

HANOI 12 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 
V.N.A., la Hanoi a avut loc un 

■miting organizat de Comitetul 
orășenesc al Uniunii tineretu
lui muncitor din R. D. Viet
nam, în legătură cu plecarea 
primei unități din capitală a 
„brigăzii tinerilor voluntari 
care vor lupta împotriva a- 
gresorilor americani, pentru 
salvarea națională“. Luînd cu
vîntul cu acest prilej, Bu Ku- 
ang prim-secretar al C.C. al 
U.T.M.V., a declarat că : „Bri
gada aceasta este o forță spe
cială de muncă a tineretului, 
o brigadă de muncă eroică 
și creatoare, o școală a mun
cii, unde tinerii sînt pregătiți 
și antrenați în toate domeni
ile". Membrii brigăzii vor pri
mi, de asemenea, o pregătire 
militară și vor fi gata să lupte 
pînă la victoria finală — a 
adăugat vorbitorul.

Agenția menționată relatea
ză că, răspunzînd apelului 
U.T.M. din R. D. Vietnam c- 
proape 10 000 de tineri 
Hanoi s-au înrolat pînă

prezent, în rîndurile „brigăzii 
tinerilor voluntari“.

Agentia TASS anunță că in ur
ma tratativelor care au. avut Ioc 
la Moscova între o' delegație gu
vernamentală sovietică condusă de 
Vladimir Novikov, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și delegația R. D. Viet
nam, condusă de Le Thanh Nghi, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. D. Vietnam, au fost 
încheiate acorduri care prevăd că 
Uniunea Sovietică va acorda aju
tor suplimentar R. D. Vietnam în 
dezvoltarea economiei naționale și 
întărirea capacității ei de apărare. 
După încheierea tratativelor, dele
gația guvernamentală a R. D. Viet
nam a plecat în R. P. Chineză.

/ntre 3 și 12 iulie 
desfășurat la Berlin 
de-a 7-a olimpiadă 

ternațională de matematică, 
la care au participat 80 de 
elevi - din zece țări, printre 
care și din R. P. Română. Re
prezentanții R.P.R., au obținut 
șase premii și o diplomă. Pre
miul doi a fost obținut de Li- 
liana Bucur — Sibiu, Alexan
dru Bădescu — Ploiești, Dan 
Voiculescu — București, Ja- 
ques Weinstein — Rădăuți. 
Premiul trei a fost obținut de 
Octavian Bisca — Craiova, 
Eugen Popa — Iași, Ion Ște- 
fănescu Sabba — București, 
Alexandru Bădescu a obținut 

în afara premiului doi și di
ploma pentru rezolvarea ex
celentă a unei probleme.

VIOLAREA
SPAȚIULUI AERIAN

AL R. P. CHINEZE

R.P. POLONĂ : Vedere parțială dintr-un nou cartier de locuințe 
din Wroclaw

PEKIN 12 (Agerpres). — A- 
genția China Nouă anunță că, 
la 11 iulie, patru avioane a- 
mericane au pătruns în două 
grupuri deasupra regiunii Ho- 
kow, provincia lunnan, din 
R. P. Chineză, după ce au 
bombardat și mitraliat regiuni 
din provincia Lao Cai, din 
R. D. Vietnam, aflată de cea
laltă parte a rîului Hokow.

e
are

Congresul mondial pentru pace
Intervenții ale membrilor delegației romane
HELSINKI 12. — Trimisul 

special Agerpres, N. lonescu, 
transmite:

După ce au ascultat la ședin
țele plenare ale Congresului 
pentru pace, independență na
țională și dezarmare rapoarte
le asupra problemelor cele mai 
actuale și urgente ale contem
poraneității, delegații au tre
cut la dezbaterea lor amănun
țită în comisii.

In comisia nr. 1 care dez
bate problema vietnameză, au 
luat cuvîntul delegați din Bel
gia, India, R. P. Chineză, Irak, 
Italia, Cehoslovacia, Pakistan, 
Franța, U.R.S.S., S.U.A., Bul
garia, Cuba, Japonia, R. P. D. 
Coreeană, Ceylon, R. D. G. și 
alte țări. Cuvîntările lor au 
fost străbătute de cererile de 
a se pune capăt imediat agre
siunii S.U.A. în Vietnam.

Lucrările se desfășoară, de 
asemenea, și în celelalte comi
sii ale congresului.

Luînd cuvîntul în cadrul lu
crărilor comisiei a patra, con
ducătorul delegației române, 
A. Joja, a subliniat necesitatea 
lichidării rămășițelor celui 
de-al doilea război mondial și 
a creării unui sistem de secu
ritate colectivă în Europa.

Vorbitorul a subliniat nece
sitatea ca pe baza coexistenței 
pașnice să fie intensificate , 
schimburile economice și cul
turale între state avînd siste
me social-politice diferite. 
„Mișcarea pentru pace din 
țara noastră, a spus el. spri
jină inițiativele gtivernului ro- ■ 
mân privind stabilirea Unei 
largi colaborări internaționale- 
și eforturile pe care el le des
fășoară în sud-estul Europei 
în scopul obținerii instaurării 
în Balcani a unor relații de 
bună vecinătate, de colaborare 
pașnică. Considerăm că aceas
ta reprezintă o formă a con
tribuției pe care orice stat 
mare sau mic poate s-o aducă ■ 
la promovarea raporturilor de 
colaborare în lumea contem
porană“. In încheiere, vorbito
rul a arătat că „unirea efor
turilor tuturor forțelor păcii 
este cerută cu insistență de în
săși evoluția evenimentelor. 
Barierele care se ridică în ca
lea agresiunii și a războiului 
trebuie să devină de netrecut“.

In cadrul lucrărilor comisiei

a doua a luat cuvîntul, printre 
alții, Radu Beligan, care s-a 
ocupat de probleme legate de 
eliberarea popoarelor aflate 
sub jugul colonial, menținerea 
suveranității naționale și apă
rarea ei împotriva oricărei în
călcări. Delegatul român, G. 
Ivașcu a vorbit în comisia a 
treia despre problemele dezar
mării. Luînd cuvîntul în comi
sia a cincea care discută 
despre suveranitatea economi
că a națiunilor, C. Murgescu a 
subliniat necesitatea eliminării 
din relațiile economice inter
naționale a tuturor practicilor 
incompatibile cu principiul 
dreptului suveran al fiecărui 
popor de a-și hotărî soarta. 
Despre consecințele sociale și 
economice ale cursei înarmă
rilor, a vorbit în comisia a șa
sea Nestor Ignat.

Președintele Parlamentului 
finlandez, Fagerholm, a oferit 
luni o recepție în cinstea par
lamentarilor și miniștrilor care 
fac parte din delegațiile parti
cipante la congres, la care au 
luat parte și A. Joja, Geo 
Bogza, Ion Creangă, Radu Be
ligan. Justin Moisescu și Ma
ria Groza, deputați în Marea 
Adunare Națională a R. P. 
Române.

Declarațiile 
premierului 

algerian mi... „noțiuni

șteptată cu interes de către cercurile guvernamentale 
și de afaceri din cele două țări, a patra sesiune a 
Comisiei mixte japono-americane, deschisă la 12 iu
lie la Washington, are o ordine de zi mult mai în
cărcată decît reuniunile precedente. Relațiile pe 
plan economic între cele două țări se găsesc într-uu 
moir it de dificultate.

R' ndu-se la comerțul japono-american, zia
rul ue mare tiraj „ASAHI“ arăta într-un comentariu

consacrat reuniunii că în relațiile economice dintre cele două țări, 
continuă să se manifeste și în prezent inegalitatea și consecințele 
politicii de ocupație americană. Arătînd că Japonia este al doilea 
mare partener comercial al S.U.A. (după Canada) ziarul sublinia 
ideea că întotdeauna Japonia a cumpărat mai mult din Statele U- 
nite decît a vîndut acestei țări; iar deficitul creat în urma aces
tui comerț a ajuns Ia aproape 3 miliarde dolari.

Cercurile de afaceri japoneze sînt iritate de măsurile de pro- 
tecționism luate de guvernul S.U.A., la unele mărfuri de import, 
măsuri care afectează în mod deosebit o serie de produse japo
neze tradiționale.

Datorită unor asemenea măsuri restrictive, se arăta la Tokio 
într-un raport special în problema exporturilor, Japonia a fost 
nevoită să autoexcludă de pe lista de exporturi în S.U.A. 57 de ar
ticole. Ramurile economice japoneze care, au suferit cel mai mult 
ca urmare a protecționismului S.U.A. sînt industria textilă și a 
pescuitului.

Incercînd să limiteze operațiunile de pescuit ale Japoniei în 
nordul Pacificului, S.U.A. au declanșat un nou val de nemulțu

miri. Industria 
japoneză a peș
telui a fost a- 
fectată de spori
rea cu 50 la sută 
a tarifelor va
male asupra pro
duselor de pes
cuit ale oricărei 
țări. Ministrul 
agriculturii japo
nez a declarat 
că această mă
sură va lovi 40 
la sută din ex
portul de pește 
japonez în 
S.U.A.

In pofida acestor fapte, oficialitățile americane sînt acelea care 
pretind Japoniei „liberalizarea continuă a comerțului Său“ („ASA
HI“). O „Carte albă" asupra comerțului exterior japonez publi
cată recent arată că „primele simptome ale unei stagnări a co
merțului internațional (capitalist) încep să se contureze în Occi
dent, dar protecționismul, dușmanul nr. 1 al Japoniei, capătă 
forțe“.

O problemă controversată este cererea guvernului de la Tokio 
de a se revizui acordul japono-american privitor, la aviația civilă. 
Japonia cere S.U.A. permisiunea ca . avioane ale societăților ni
pone să poată zbura deasupra Pacificului, cu escală la Honolulu, 
San Francisco sau Los Angelos, pînă la New York și de aici, 
mai departe spre.Euțopa. Tratatul considerat de o oficialitateja- 
mai departe spre Europa. Tratatul considerat de o oficialitate ja
poneză, ca fiind „unilateral avantajos“ va constitui un subiect asu
pra căruia delegația condusă de Slnina, se parc că nu va face con
cesii. De altfel, guvernul Sato a avertizat că în cazul în care tra
tatul nu va fi modificat în sensul cererii japoneze se va interzice 
avioanelor aparținînd societăților americane să facă escale în Ja
ponia, în cursele aeriene spre Asia, Australia, Noua Zeelandă.

Numeroase personalități financiare au cerut guvernului să se 
situeze pe o poziție activă la tratativele de la Washington. Avînd 
în vedere interesele diferite ale celor doi parteneri, obținerea u- 
nor rezultate care să satisfacă pe deplin cele două guverne, se a- 
nunță greu de realizat.

Ziarul american „NEW YORK T1MES“ arăta de altfel că dis
cuțiile de la Washington „menite a netezi asperitățile din relați
ile japono-americane“ vor putea duce chiar la o răcire a lor. „De 
data aceasta — sublinia ziarul american — va fi foarte puțin pro
babilă evitarea unor fricțiuni“.

Un dosar

încărcat

Convorbirile economice

japono - americane

IOAN TIMOFTE

ALGER. — La Alger a avut 
Ioc luni o recepție, în cadrul 
căreia colonelul Houari Bou
medienne, președintele Con
siliului Revoluției și prim-mi- 
nistru al Algeriei, i-a prezen
tat presei algeriene și străine 
pe membrii noului guvern. Cu 
acest prilej, primul ministru 
a rostit o scurtă cuvîntare în 
care s-a referit la principalele 
aspecte ale politicii interne și 
externe a guvernului algerian. 
în domeniul politicii interne, 
a spus el, guvernul va veghea 
la restaurarea ordinei în insti
tuții, la garantarea indepen
denței naționale și formarea 
unei economii realiste, socia
liste. Referindu-se la politica 
externă a Algeriei, colonelul 
Boumedienne a declarat că 
Algeria va milita pentru con
solidarea unității țărilor arabe 
și africane. Politica externă a 
Algeriei, a adăugat el, se ba
zează pe strîngerea relațiilor 
cu țările socialiste și cu toate 
popoarele care luptă pentru 
libertatea lor, și pe stabilirea 
de relații cu alte țări pe baza 

a 
in-

pur intelectuale“

respectului reciproc și 
neamestecului în treburile 
terne ale altor state.

Fază de acalmie?
• După remanierea cabinetului grec

• Condamnare a poziției lui Garoufalias

reri a avut Ioc o reuniune a cabinetului grec în 
cadrul căreia a fost discutată situația politică 
din țară, la sfîrșitul ei, a fost dată publicității 
o declarație guvernamentală în care se precizează 

că „toți miniștrii au dezaprobat atitudinea lui Ga
roufalias, ministrul apărării, și au fost de acord să 
voteze pentru excluderea acestuia din partidul de 
guvernămînt. Uniunea de centru".

înlăturarea din guvern a lui 
Garoufalias, apreciază obser
vatorii politici, poate fi consi
derată ca realizată, deoarece 
chiar dacă nu-și va prezenta 
personal demisia, va fi totuși 
elaborat un decret privind 
destituirea lui. Rămîne de vă-

U.R.S.S. Uzina de automobile din Moscova a trecut ia produefia în masă a noului model 
de automobil ,.Moslivici-<l08". In iotogralie : noul automobil pe banda de montaj

zut dacă la reuniunea de marți 
a grupului parlamentar toți 
deputății Uniunii de centru 
vor avea o poziție identică cu 
cea a membrilor guvernului. 
Se consideră, însă, ca sigur, că 
premierul Papandreu. va pre
lua conducerea Ministerului 
Apărării pentru a transpune, 
astfel, în viață hotărîrea sa 
privind epurarea elementelor 
reacționare din armată.

Presa greacă comentează pe 
larg situația politică la zi. 
„Criza care amenința țara, 
scria ziarul „TA NEA“, și care 
ar fi putut avea consecințe 
mult mai grave decît o criză 
guvernamentală obișnuită, a 
fost evitată. Planurile cercu
rilor de dreapta, ale complo
tiștilor, au naufragiat din 
nou“. Aceasta este părerea ge
nerală a partidului de guver- 
nămînt, după întrevederea de 
duminică dintre premierul 
Papandreu și regele Constan
tin al Greciei. Se subliniază că 
întrevederea a decurs într-o 
atmosferă cordială. Presa de 
centru relevă că la insistența 
premierului, regele a amînat 
cu două zile semnarea decre
tului de destituire a lui Ga
roufalias, adică pînă după în
trunirea Consiliului de Miniș
tri și a grupului parlamentar 
al partidului Uniunea de cen
tru. Ziarul „Ta Nea“ scria că 
premierul grec dorește ca mai 
întîi Garoufalias să fie exclus 
de grupul parlamentar din 
rîndurile deputaților și numai 
după aceea decretul să fie 
semnat de rege.

o
rganizația ob
ștească engleză 
„Planificarea po
litică și econo
mică“ a făcut o 
anchetă în rin- 
durile studenți
lor indieni de la 
universitățile bri

tanice. Rezultatele acestei an
chete la care au răspuns 400 
de studenți au fost publicate 
în documentul „Studenții in
dieni în Anglia“. Autorii do
cumentului afirmă că studen
ții indieni care învață în uni
versitățile engleze au de făcut 
față unor serioase dificultăți 
din cauza manifestărilor de 
rasism ce se fac simțite.

Deîndată ce un tînăr in
dian pășește pe pămîntul bri
tanic i se ridică în față o pri
mă problemă greu de rezol
vat : cum să-și găsească o lo
cuință. Cei mai muiți proprie
tari de case și de camere 
mobilate nu închiriază camere 
celor „de culoare“. Studenții 
indieni — atît de Ia univer
sitățile londoneze cît și de la 
cele din Birmingham, Man- 
chester și Edinburgh — se 
plîng de acest lucru. Desigur, 
în Anglia, prejudecățile ra
siale nu sînt atît de răspîndite 
ca în Statele Unite, dar în ul
timul timp răbufnirile lor au 
devenit mai frecvente. Ele 
sînt inoculate și propagate de 
o seamă de organizații semî- 
fasciste sau chiar fasciste. In 
afară de fasciștii lui Mosley, 
la Londra își desfășoară acti
vitatea organizațiile rasiste 
„Să păstrăm Anglia albă“ și 
„Liga celor loiali față de im
periu“.

„Un tînăr indian sosit în 
Anglia — se subliniază în do
cumentul mai sus citat — se 
simte aici ca un paria. El se 
izbește aproape pretutindeni 
de o nevăzută barieră de cu
loare. Foarte greu e acceptat 
în cercuri engleze și adesea e 
alungat din localuri de dans 
sau petrecere“.

Analizînd această stare de 
lucruri, autorii anchetei rele
vă că rasiștii englezi au pro
tectori foarte suspuși și că 
unii politicieni de frunte sînt 
contaminați de „concepții 
care se deosebesc în fond foar
te puțin de cele pe care îna
inte Ie propaga fUhreruI, iar 
astăzi. doctorul Verwoerd“. 
Printre adepțiî intoleranței 
rasiale e amintit Ronald Beli, 
fruntaș conservator, care a 
emis următoarea teorie în cel 
mai curat spirit neonazist: 
„Prea muiți oameni se sperie 
de expresia: discriminare ra
sială. Discriminarea rasială • 
acum o noțiune pur intelec
tuală. Pentru un om adevărat 
culoarea pielii nu este decît 
un prim criteriu pentru stabi
lirea nivelului cultural, a su
periorității și a particularități
lor ereditare ale unui anumit 
individ“. In umbra unor ase
menea teorii dospesc manifes
tările de rasism.

Și nu e de mirare că auto
rii documentului „Studenții 
indieni în Anglia“ au ajuns 
la concluzia că șederea stu
denților indieni în insulele 
britanice generează în rîndul 
acestora „sentimente de ră
ceală față de Marea Britanie“

E. R.

p
onderea principală în tratativele purtate 
de președintele Italiei, Saragat, la Bonn, 
a avut-o, așa cum era de așteptat, criza 
existentă în Piața comună. Fără a aduce 
inițiative senzaționale, convorbirile ita- 
lo—vest-germane s-au soldat doar cu ex
primare a dezideratului ca actuala cri
ză... să ia siîrșit cît mai curînd.

ÎNTRE ONN Șl PARIS

Pentru a sesiza esența orien
tării celor două guverne trebuie 
să ne întoarcem la momentul iz
bucnirii conflictului : Italia, îm
preună cu Olanda, s-a opus ce
rerilor franceze privitoare Ia con
dițiile concrete de. finanțare a . 
Pieței comune agricole, dar de
legația italiană n-a legat această 
problemă litigioasă de acordarea 
unor împuterniciri supranaționale 
Parlamentului european de la 
Strassbourg. în schimb, delegația 
veșt-germană la sesiunea Consi
liului Ministerial al Pieței comu
ne a insistat la 1 iulie atît de 
ferm asupra creării unui meca
nism supranational care să diri
jeze bugetul comun, îneît dele
gația franceză a rupt tratativele. 
Deci, punctele de vedere vest- 
german și italian s-au întîlnit pe 
platforma comună de respingere 
a poziției franceze, fără a se 
făuri însă o unitate de vederi 
pentru rezolvarea fondului diver
gențelor între membrii Pieței co
mune.

Tratativele președintelui Sara
gat cu cancelarul Erhard și cu 
președintele Liibke, au abordat 
posibilitatea prezentării de propu-

neri concrete, noi. Or, în această 
privință comunicatul final publi
cat la Bonn a consemnat doar că 
„Republica federală și Italia vor 
să facă totul pentru a promova 
opera de unificare europeană și 
pentru a întări alianța atlanti
că...“. Acestei formulări în ter
meni generali i s-a adăugat pre-

Pe de altă parte, președintele 
Saragat nu a renunțat la ideea 
menținerii unor relații bune italo- 
franceze, diplomația italiană tin- 
zînd să-și asume un rol concilia
tor în criza din Piața comună, 
pe care o consideră de fapt o 
criză a relațiilor franco—vest- 
germane. în această ordine de 
idei se înscrie activitatea preșe
dintelui Saragat în această săp- 
tămînă : după întrevederile sale 
cu oficialitățile vest-germane și

împrejurări apare limpede că în- 
tîlnirea Saragat-de Gaulle va de
păși cadrul protocolar. Ziarul 
italian „LA STAMPA“ era de 
părere că întîlnirea Saragat-de 
Gaulle „nu va duce în nici un caz 
la soluții miraculoase, dar va 
servi ca o contribuție la depăși
rea crizei“.

S-ar putea însă ca interesul 
Italiei pentru reconcilierea fran
co—vest-germană să fie cu mult 
mai redus* decît apare la prima

• Întrevederile președintelui Sciragat
Agendă diplomatică încărcată la Paris

cizarea purtătorului de cuvînt al 
guvernului vest-german că con
ducătorii R.F.G. și Italiei au că
zut de acord că în momentul de 
față Comisia Pieței comune este 
organismul cel mai indicat să 
prezinte propuneri pentru depă
șirea actualei crize din Piața co
mună. Ziarul italian „IL PO- 
POLO" scria că „guvernele 
R.F.G. șl Italiei sînt. hotărîte să 
negocieze, dar nu să cedeze“.

călătoria pe care o întreprinde a- 
cum în diferite landere, el se va 
întîlni vineri cu președintele de 
Gaulle, la inaugurarea tunelului 
de sub Mont Blanc. Construirea 
drumului subteran are neîndoiel
nic o amploare remarcabilă și o 
însemnătate deosebită pentru cir
culație, meritînd în consecință, să 
se bucure de prezența celor doi 
președinți la festivitatea deschi
derii oficiale, dar, în actualele

vedere, dacă se ține seama că în 
ultima vreme — în pofida ne
mulțumirii exprimată în diverse 
capitale ale țărilor membre ale 
Pieței comune — diplomația ita
liană a ajuns la diverse înțelegeri 
cu Anglia. Acum, conturarea unei 
anumite afinități franco-britanice 
— în urma înaintării laburiste 
..cu fața spre Europa“ și a pier
derii încrederii franceze în Piața 
comună — ar putea fi mai con-

venabilă diplomației italiene. Ac
tuala criză din Piața comună ge
nerează, după cum se vede, un 
joc diplomatic deosebit de încil- 
cit în care speculațiile chiar cele 
mai fantastice, se pot transforma 
în realitate și pot înlocui calcu
lele cele mai sigure.

Distanța care separă întrevede
rile președintelui Saragat cu re
prezentanții Bonnului și Parisu
lui nu marchează, de altfel, o în
trerupere a activității legată de 
criza din Piața comună. Convor
birile purtate luni de ministrul 
de externe francez, Couve de 

'Murville, cu ministrul de exteme 
al Olandei, Luns, au fost dedi
cate, pe cît se pare, ace
luiași subiect, dar este prema
tur să se tragă concluzia dacă 
s-a ajuns sau nu la o nouă for
mulă. Totodată, întrunirea extra
ordinară de astăzi, marți, a Con
siliului Ministerial al N.A.T.O. la 
care iau parte mai muiți miniș
tri de externe sosiți special la 
Paris, va lua în discuție pe 
lingă solicitarea americană pen
tru un sprijin sporit destinat po
liticii S.U.A. în Vietnam și pro
blema amplă a relațiilor interoc- 
cidentale, în cadrul căreia un ca
pitol revine inevitabil crizei din 
Piața comună.
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