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Brigada de dul
gheri condusă de 
Vasile Sclnteie 
de pe șantie
rul termocentralei 
Iași se evidenția
ză zilnic In exe
cutarea unor lu
crări de calitate 
și scurtarea ter
menelor planifi
cate. Obiectivul 
la care lucrează 
acum — turnul 
de răcire — s-au 
angajat să-l ter
mine pină la 30 

octombrie.
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ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

NUMITOR COMUN —
MUNCA ENTUZIASTĂ

// ÏEMPEMRRI
mim

a turnătoria de oțel a Uzinelor „23 August“ 
din Capitală, oțelul se plămădește în cuptoare 
Martin și în cuptoare electrice. Obiectivul cen
tral al întrecerii pe care oțelarii o desfășoară, 
zi de zi, îl constituie sporirea producției, asimi
larea de noi mărci de oțeluri special aliate și 
îmbunătățirea calității. Aplicarea măsurilor teh

nico-organizatorice, care să asigure realizarea acestui obiec
tiv a constituit preocuparea permanentă a colectivului sec
ției. Recentele documente de partid reprezintă și pentru oțe
larii de aici prilej pentru a ridica pe o treaptă superioară 
rezultatele de pînă acum. „Documentele Congresului al 
IX-lea al P.C.R. — ne-a spus tovarășul inginer Ion Feleagă, 
adjunctul șefului de secție — ne însuflețesc, ele constituie și 
pentru oțelarii noștri un imbold puternic în muncă. Aș vrea 
să amintesc că pînă în ziua de 25 iulie noi ăm produs peste 
plan aproape 450 tone de oțel.

Această cantitate de oțel reprezintă de fapt un număr mai 
mare de șarje elaborate, înseamnă o mai bună folosire a 
capacității cuptoarelor Martin și electrice.

Pin ce căi a acționat organizația U.T.M. de aici pentru a 
asigura antrenarea cit mai activă a tineretului în produc
ție ?

— în primul rînd — spunea maistrul Toma Bratu, secre
tarul comitetului U.T.M. — ajutîndu-i să cunoască cît mai 
bine sarcinile de plan și pe această bază să-și poată lua 
angajamente concrete care să corespundă posibilităților, 
pregătirii lor profesionale. Fiindcă în secție avem și maiștri 
și ingineri tineri, aceștia au primit sarcina de a orienta ti
nerii să-și fixeze drept obiective, problemele cele mai esen
țiale ale secției. S-a insistat îndeosebi pe scurtarea duratei 
de elaborare a șarjelor, stabilindu-se și urmărindu-se în
deaproape căile prin care se poate realiza acest lucru. Care 
este rezultatul ? De la începutul anului și pînă acum, timpul 
de elaborare a unei șarje a fost mai scurt în medie cu o 
jumătate de oră la cuptoarele Martin și aproape tot cu atît 
la cele electrice. Pentru a se ajunge aici a fost nevoie să se 
parcurgă mai multe etape. La cuptoarele Martin s-a acțio
nat îndeosebi asupra dozării încărcăturii în așa fel îneît pe
rioada de fierbere a oțelului în cuptor să fie cît mai scurtă. 
Printre măsurile luate de către conducerea secției, sortarea

V. DINULESCU

Recorduri
care vor deveni

rezultate obișnuite
J

Minerii Văii Jiuhii au urmărit 
lucrările Congresului al IX-lea al 
Partidului Comunist Român și au 
luat cunoștință de istoricele sale 
hotărîri, de acolo din adîncuri, 
din abataje și galerii. Adeziunea 
lor unanimă față de politica par
tidului nostru, față de hotărîrile 
istorice adoptate de Congres, 
și-au găsit expresia în faptele 
lor de muncă, în succesele deo
sebite înregistrate în întrecerea 
socialistă. Au fost necesare tre
nuri întregi, sute de vagoane, 
pentru a transporta cărbunele 
extras peste plan în cele șase 
zile ale Congresului de Ia exploa-

țările miniere la uzinele de pre
lucrare. La mina Lupeni, de 
exemplu, s-au obținut în aceste 
zile în medie pe exploatare un 
randament record : 1 370 kg căr
bune pe post.

— în sectorul trei — ne spu
nea tînărul Petre Constantin, șeful 
unei brigăzi fruntașe — s-a în
registrat un randament de 3 272 
kg cărbune pe post. Numai bri
gada mea și cea condusă de Sa
bin Ghioancă, au extras cîte 150 
tone de cărbune peste plan. Prin 
aceste succese, pe care vom cău
ta să le dezvoltăm și mai mult 
de aici înainte, ne aducem și noi

contribuția Ia traducerea în viață 
a sarcinilor trasate de Congres 
pentru industria carboniferă.

în luna iulie, în cele 6 zile ale 
Congresului, toate sectoarele pro
ductive ale minei Lupeni și-au 
depășit cu mult sarcinile planifi
cate. între 19 și 24 iulie, din aba
tajele acestei exploatări s-au ex
tras în plus 1 800 tone cărbune 
cocsificabil iar în cursul lunii iu
lie peste 7 200 tone.

Aceleași rezultate bune, aceeași 
bolărîre fermă pentru îndeplinirea 
istoricelor hotărîri ale Congresu
lui al IX-lea al partidului, am în- 
tîlnit și Ia mina Aninoasa. Frun
tașii pe țară nu vor să-și dezmin
tă renumele. Inițiativa „2 cîm- 
puri de cărbune pe fiecare 
schimb și aripă de abataj“, por
nită tot de aici cu doi ani în 
urmă, este aplicată în aceste zile, 
cu rezultate deosebite, de echi
pele conduse de comuniștii Aurel 
Cristea, Gal MihaiCîmpeanu 
Gheorghe și Berei Dionisie.

— Zilnic — spunea Mihai Gal, 
— din abatajele exploatării noa
stre au fost trimise la suprafață 
100—150 tone de cărbune mai 
mult decît prevedea planul.

LAL ROMULUS

Cu planul pe șapte luni îndeplinit

Cartea de aur a patriei

Dreptul 
la învățătură
de acad. prof. dr. EUGEN MÄCOVSCHI

Prin rezultatele bune obținute 
in produefie, tinărul lăcătuș 
loan Blidarii, de la Uzina me
canică Timișoara, se menține 
de la începutul anului eviden- 

întrecerea socialistă

de învătămint și prin alocarea 
unor importante fonduri pentru 
baza materială a învătămintu
lui de toate gradele.

Baza pregătirii tineretului 
nostru o constituie învătămîntul 
elementar de 8 ani prin care se 
urmărește Însușirea unor cuno
ștințe generale fundamentale 
absolut necesare întregului ti
neret, indiferent de meseria pe 
care și-o va alege mai departe. 
Importanta pe care statul o a- 
cordă acestei instruiri este con
sfințită în însăși viitoarea Con
stituție care prevede că invă- 
tămintul elementar este, general 
și obligatoriu.

Desăvîrșirea construcției so-“\ 
cialiste, progresele pe care tre- I 
buie să le atingem în viitor, I 
reclamă o pregătire generală-șil 
de specialitate pe măsura ce-' 
rintelor impuse de Însăși dez
voltarea societății noastre, și 
care determină, așa cum se sub
liniază în Raportul C.C. al 
P.C.R. prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, trecerea în 
următorii ani la pregătirea con
dițiilor pentru mărirea duratei 
învătămintului obligatoriu.

Dezvoltarea și aprofundarea 
cunoștințelor generale dobindi
te in școala elementară urmea
ză să se iacă in cadrul învătă
mintului profesional sau mediu 
de specialitate pentru pregăti
rea cadrelor în diferite sectoare 
ale industriei și agriculturii ca 
și în cadrul învătămintului de 
cultură generală.

Școala medie este chemată 
să contribuie la lărgirea ori
zontului de cunoștințe a tinere
tului, să-i dea o pregătire.cultu- 
ral-științifică multilaterală, va
riată, să deschidă calea spre a-

(Continuare in pag. a Ill-a)

undamentate pe 
iorta științifică a 
ooliticii marxist-le- 
niniste a partidu
lui, pe capacitatea 
creatoare a po

porului nostru și
refleclind mărețele victorii 
dobindite in construcția so
cialistă, Directivele Congre
sului al IX-iea al P.C.R. 
constituie un amplu program 
de dezvoltare economică și cul
turală — continuă și ascenderi-■ 
tă — care conturează imaginea 
înfloritoare a României de 
miine. Amploarea și realismul 
acestui vast program elaborat 
de partid, mobilizează cu entu
ziasm și profund atașament în
tregul nostru popor spre cuce
rirea culmilor luminoase ale 
progresului în toate aspectele 
sale. ’

Una din cerințele esențiale 
ale dezvoltării noastre viitoare 
o constituie pregătirea cit mai 
temeinică a cadrelor în toate 
domeniile de activitate, pregă
tire care se realizează în ca
drul procesului de învătămînt. 
De aceea, problema învățămin- 
tului, a instruirii tineretului re
prezintă o problemă de stat că
reia partidul și guvernul nostru 
îi acordă o importantă crescân
dă și un sprijin material tot mai 
larg. Proiectul de Constituție al 
Republicii Socialiste România, 
consfințește prin articolul 21 
dreptul la învățătură al tuturor 
cetățenilor din patria noastră.

Așa cum prevăd Documen
tele celui de al IX-lea Congres, 
dezvoltarea învătămintului se 
va caracteriza prin creșterea 
numărului de elevi, și studenti, 
a capacității de școlarizare a 
tuturor categoriilor de instituții

BAIA MARE (de la cores- 
ponentul nostru).

Ca rezultat al întrecerii so
cialiste, tot mai multe colec
tive de muncă din uzinele și 
fabricile regiunii Maramureș, 
raportează îndeplinirea înain
te de termen a planului de 
producție pe primele 7 luni. 
Pînă acum, aproape 30 de în
treprinderi și unități econo
mice din această parte a țării 
și-au realizat sarcinile de 
producție la toți indicatorii. 
Printre acestea, amintim ex
ploatările miniere Săsar, Her- 
ja, Uzina „1 Mai“ din Baia 
Mare și altele.Foto : E. COJOCARU

LA
ORDINEA
ZILEI
IN
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la Congresul al

La G.A.S. Uzunu, strînsul paielor 
este urgentat, pentru a Înlesni 
efectuarea arăturilor de vară

în această perioadă munci
torii, tehnicienii și inginerii 
Combinatului chimico-meta- 
lurgic „Gheorghe Ghorghiu- 
Dej-‘ din Baia Mare au livrat 
economiei naționale produse 
marfă în valoare de 40 mili
oane lei. în același timp, pro
ductivitatea muncii a crescut 
față de indicele prevăzut cu 
3,4 la sută. Datorită creșterii 
productivității muncii și a a- 
plicării celor mai bune mă
suri tehnico-organizatorice, va
loarea economiilor realizate 
prin reducerea prețului de cost 
se ridică la 4 milioane lei.

Din datele centralizate la

DREF Maramureș rezultă că 
și forestierii au realizat cu 6 
zile mai devreme sarcinile de 
plan pe cele 7 luni. Ei au ob
ținut peste planul la zi o pro
ducție globală de 4 400 000 lei. 
Astfel s-a livrat peste plan un 
volum de masă lemnoasă de 
2 000 mc bușteni, 2 200 mc che
restea și 1800 mc lemn bun 
pentru fabricarea celulozei.

în ce privește preocuparea 
colectivului de muncă din a- 
ceastă ramură industrială a 
regiunii Maramureș pentru 
valorificarea superioară a ma
sei lemnoase menționăm că 
producția globală și producția 
marfă realizată în această pe
rioadă este cu 20 milioane lei 
și respectiv 12 milioane lei 
mai mare ca aceea realizată 
în perioada corespunzătoare a 
anului 1964.

Delegația Partidului Muncii 
din Albania, în frunte cu 
Ramiz Alia, membru al Birou
lui Politic și secretar al 
C.C. al Partidului, a părăsit 
miercuri dimineața Capitala.

La plecare, delegația a fost 
condusă de tovarășii Emil 
Bodnaraș, Virgil Trofin, Si- 
mion Bughici, Gheorghe Cioa-

IX-lea al P.C.R.
ră, Roman Moldovan, Dumitru 
Popa, de activiști de partid, 
oameni ai muncii.

Erau prezenți șefi ai misiu
nilor diplomatice și membrii 
Ambasadei R.P. Albania la 
București.

Membrilor delegației le-au 
fost oferite flori.

(Agerpres)

STRÎNSUL PAIELOR, ARĂTURILE DE VARA ! !
— Care este acum obiectivul 

principal al activității brigăzi
lor de mecanizatori ? — l-ani 
întrebat pe tovarășul Gheorghe 
Rădoiaș, directorul S.M.T. Băr- 
cănești din regiunea Ploiești.

— în primul rînd, arăturile 
în miriște și însămînțările cul
turilor duble. Pe măsură ce se
cerișul s-a apropiat de sfîrșit, au 
intrat în brazdă tot mai multe 
tractoare. In felul acesta am 
reușit să arăm peste 2 000 de 
hectare și să însămînțăm cu 
plante furajere aproape 650 de 
hectare. Acum lucrările acestea 
sînt în toi.

Am mers la brigada condusă 
de Ion Dorobanțu. Cei 10 tineri 
mecanizatori de aici lucrează de

7 ani pe ogoarele cooperativei 
agricole din Bărcănești. Intre 
organizația U.T.M. din unitate 
și grupa U.T.M. din brigada de 
tractoare s-au statornicit legă
turi strînse: se ajută reciproc, 
stabilesc măsuri comune, se pre
ocupă permanent ca toți tinerii 
să participe cu regularitate la 
muncă. Obiectivele la realiza
rea cărora sînt antrenați acum 
tinerii țărani cooperatori sînt: 
evacuarea paielor de pe miriști, 
transportul și împrăștierea pe 
cîmp a îngrășămintelor chimice, 
pentru ca mecanizatorii să poată 
ara din plin. Imediat după în
cheierea secerișului, Vasile Du
mitrescu, secretarul organizației 
de bază U.T.M. din cooperativă,

a luat legătura cu Ion Zamfir, 
organizatorul grupei U.T.M. din 
brigada de tractoare. S-au inte
resat la brigadierii de cîmp de 
necesarul de brațe de muncă 
pentru urgentarea strìngerli pa
ielor. în funcție de aceti nece
sar la brigada a treia, de exem
plu, unde arau trei tractoare, au 
fost antrenați zilnic cîte 50—60 
de țărani cooperatori dintre 
care 40 de tineri. La brigada a 
doua numai 25 de tineri pen
tru că arau doar două tractoare, 
în schimb la brigada a patra 
numărul s-a stabilit la 70 de ti
neri, deși arau tot două trac
toare. Aici însă 20 de tineri 
trebuie să transporte și să îm
prăștie îngrășăminte chimice

pentru că s-a prevăzut ca a- 
ceste sole să fie îngrășate cu 
200 de kg. de superfosfat la 
hectar. Acum s-a creat front 
larg pentru toate cele 8 trac
toare repartizate la arături.

L-am întrebat pe șeful brigă
zii de tractoare pe ce suprafață 
s-au executat arături.

—■ Pînă acum pe 250 din cele 
500 de hectare care au fost ocu
pate cu păioase. Viteza de lucru 
a sporit în ultimele 3 zile cu 
aproape un hectar pe fiecare 
tractor. Aceasta pentru că toate 
au cîmp deschis în miriște. Ti
nerii țărani cooperatori, în trei 
zile, aii transportat paiele de pe 
70 de hectare și au împrăștiat 
îngrășăminte chimice pe 30 din

cele 60 planificate. Am fost aju
tați și de ceilalți tineri recoman
dați de organizația U.T.M. ca 
mînuitori de semănători. In fe
lul acesta am putut să semănăm 
porumb furajer pe 40 de hecta
re. în unele locuri, după orz, a 
răsărit porumbul pentru nutreț.

Asemenea colaborare rodnică 
între organizațiile U.T.M. din 
brigăzile de cîmp și grupa 
U.T.M. din brigada de tractoare 
am întîlnit și la cooperativele 
agricole Tîrgșoru Vechi, Nego- 
ești, Bucov și altele.

Pentru a urgenta secerișul pe 
cele 560 de hectare, organizația 
U.T.M. din Tîrgșoru Vechi i-a 
antrenat aproape pe toți tinerii 
la strînsul recoltei. La un mo

ment dat, tractoarele disponi- I 
bile nu puteau ara din cauza | 
paielor. Vasile Dima, șeful bri
găzii, a ridicat această problemă I 
într-o ședință operativă a con- I 
siliului de conducere. Gheorghe . 
Pistol, secretarul comitetului I 
U.T.M., s-a angajat să-i antre- I 
neze pe tineri în principal la . 
această lucrare. Cu șeful bri- I 
găzii de tractoare și cu briga- I 
dierii s-au stabilit precis for- ■ 
țele necesare. Secretarul corni- I 
tetului a luat legătura cu se- I 
cretarii U.T.M. din brigadă, care ■ 
au antrenat cîte 10—12 tineri I

N. BARBU .

(Continuare în pag. a III-a) I

NELIMITATE 
POSIBILITĂȚI 

DE AFIRMARE
îmi amintesc ca acum ziua intrării în uzină. Era în 18 august 

mul trecut. Tovarășul maistru Alexandru Stoica mi-a întins mina 
prietenește, m-a felicitat pentru intrarea în rîpdurile muncitorilor 
ni m-a condus în fața unei mașini aproape nou-nouță : Ia-o în 
primire, mi-a zis dînsul. E a ta.

în proiectul de Constituție a Republicii Socialiste România în- 
tîlnesc exprimate, în altă formă, înseși cuvintele maistrului meu : 
„în Republica Socialistă România, cetățenii au dreptul la mun
că“. Acest drept la muncă, în ziua intrării în uzină, tovarășul 
maistru mi l-a prezentat în forma lui cea mai concretă. „Mașina 
este a ta. Folosește-o cum trebuie, îngrijește-o cum trebuie“.

Am simțit atunci, așezîndu-mă în fața mașinii moderne, că 
dreptul acesta este pentru noi, tinerii, dreptul unor mari răspun
deri. M-am apucat să studiez cărți tehnice, să-mi perfecționez 
pregătirea profesională. într-o zi a venit din nou tovarășul mais
tru la mine și mi-a spus : „Avem nevoie de muncitori cu o înaltă 
calificare. Noi ne-am gîndit să te propunem să urmezi școala se
rală. Ce zici, te înscrii ?“ Am dat examenul și acum sînt în' clasa 
i IX-a. Povestesc aceste fapte fiind sub puternica impresie a eco- 
i ni pe care l-au avut în inima mea lucrările celui de al IX-lea 
Congres al P.C.R. Directivele celui de al IX-lea Congres, îmi o- 
feră mie, ca și tuturor tinerilor din întreaga țară, nelimitate posi
bilități de afirmare — în muncă, în creație, în construcția socie
tății socialiste și comuniste. Iată de ce, lîngă îndemnul maistru
lui, eu adaug angajamentul meu ca, zi de zi, să fiu prin munca 
mea la înălțimea drepturilor pe care le avem cu toții, pe măsu
ra marilor chemări pe care ni le adresează partidul.

CONSTANTIN MARINESCU 
strungar, Uzinele „Timpuri Noi" 

București



DESPRE PRACTICĂ
® La centrul universitar

• La fafa locului
în orașul Timișoara își 

efectuează practica în produc
ție peste 500 de studenti din
tre care circa 250 sînt timișo
reni, iar restul din celelalte 
centre universitare ale țării. 
La Comitetul regional Banat 
al U.T.M. și la Comitetul oră
șenesc U.T.M. Timișoara, la 
Centrul Universitar (comite
tul U.T.M. și Consiliul Aso
ciației) am aflat unele lucruri 
edificatoare despre practica 
în producție a acestor stu
denti. încă înainte de începe
rea practicii, Comitetul regio
nal U.T.M. Banat a organizat 
o intîlnire a tuturor secreta
rilor U.T.M. din întreprinde-
BMMUMIIIIIIIII hlimiMIT—

unde urmau să soseascăpile 
studenții pentru a stabili u- 
nele măsuri privind activita
tea acestora. Pentru cei din 
Timișoara, s-au organizat co
lective care să meargă în în
treprinderi pentru a îndruma 
activitatea politico-educativă 
a studenților în timpul prac
ticii. Un astfel de colectiv, al
cătuit din cadre didactice și 
activiști U.T.M., s-a deplasat 
în întreprinderi imediat după 
începerea activității studenți
lor practicanți. Din păcate, 
însă, rezultatul acestor depla
sări nici astăzi nu este cunos
cut. în ziua de 15 iulie — de

pildă — deci după 2 săptă- 
mîni de la începerea practicii, 
atît la comitetul U.T.M. pe 
centru universitar cît și la 
asociație nu se știa decît că 
studenții sînt cazați la com
plex, că iau masa la cantina 
nr. 3 și că seara, dacă vor, pot 
participa la activitatea ce se 
desfășoară la Casa de cultură 
a studenților. Mai aveau cu
noștință și de o excursie tu
ristică a unui număr de 50 de 
studenți la Văliug și Seme- 
nic. Dar nu erau în posesia 
unor lucruri concrete, privind 
condițiile în care se desfă
șoară practica celor peste 500 
de studenți.

Cu mai multă preocupare și 
un mai accentuat simț al răs
punderii ar fi putut cunoaște 
și generaliza experiența bună 
care există la Uzinele meca
nice Timișoara. Comitetul 
U.T.M. din această uzină a 
făcut un plan comun în care 
sînt pevăzute toate acțiunile 
cultural-educative și sporti
ve : simpozioane culturale și 
științifice, competiții sportive 
etc., la care participă atît ti
nerii muncitori cît și studen
ții practicanți.

— Sîntem vreo 
denți practicanți. 
uzinei am primit 
posibil spunea

80 de stu- 
Din partea 
tot ajutorul 

studentul

Emil Luzan, secretarul orga
nizației U.T.M. anul II Elec
trotehnică — Institutul poli
tehnic Timișoara. Ni s-a dat 
echipament, bilete de tram
vai, s-a întocmit un program 
de lucru, s-a făcut un amplu 
instructaj de protecția muncii. 
Există un plan care prevede 
ca să trecem prin toate sec
țiile uzinei. Inginerii specia
liști ne-au prezentat toate 
produsele uzinei, pe fluxuri 
tehnologice. Tovarășul inginer 
Cristescu, care răspunde de 
practica noastră din partea 
conducerii uzinei, e mereu 
alături de noi, se interesează 
și urmărește împreună cu 
conducătorii grupelor de stu
denți, cum se îndeplinește fie
care obiectiv din planul 
zilnic.

Nu în același mod se desfă
șoară practica studenților la 
„Electromotor“ sau în alte în
treprinderi din oraș. Dar a- 
cest lucru îl cunosc mai pu
țin atît tovarășii de la Centrul 
universitar cît și cei de la 
comitetul orășenesc U.T.M.

In zilele care au mai rămas 
pînă Ia încheierea practicii 
primei serii de studenți și 
pentru cei care vor veni în 
partea a doua, trebuie să-și 
concentreze atenția asupra

cîtorva probleme mai impor
tante. în primul rînd, pe baza 
unor cercetări întreprinse pe 
teren, de către factorii răs
punzători, e necesar să se sta
bilească unele măsuri cu res
ponsabilități concrete privind 
activitatea profesională a stu
denților cît și cea educativă. 
S-ar putea apoi organiza sim
pozioane tehnico-științifice în 
cadrul cărora ingineri cu o 
înaltă calificare din secțiile 
uzinelor și întreprinderilor să 
facă expuneri în fața practi- 
canților pe problemele tehni
cii noi, ale noutăților în diferi
te tehnologii de fabricație. Nu 
trebuie uitat nici o clipă că 
acești tineri au venit de la 
Iași, Cluj București etc., dor
nici să învețe cît mai mult.

Privind celălalt aspect al 
problemei — latura educativă 
— trebuie arătat că și aici se 
mai pot face încă multe. Dacă 
în unele locuri se organizează 
întîlniri ale studenților cu ac
tiviști de partid și de stat, cu 
conducători de întreprinderi 
care le vorbesc despre dezvol
tarea economică și social-cul- 
turală a patriei noastre socia
liste, de ce, bunăoară, stu
denții cei mai buni, nu sînt 
puși să vorbească tinerilor

din diferite secții unde își 
efectuează ei practica, să 
prezinte informări politice.

Cu studenții de la I.S.E. 
s-ar putea organiza o întîlnire 
cu activiști ai Sfatului popu
lar orășenesc sau regional 
care să-i informeze asupra 
problemelor economice care 

se pun în regiunea Banat. 
Excursiile care se organizează 
pot fi și ele mult mai educa
tive și instructive. Să se aibă 
mai mult în vedere scopul 
practic al excursiei, acela de 
îmbogățire a cunoștințelor și 
nu numai cel turistic. In acest 
sens ni se par deosebit de in
teresante excursiile la noile 
obiective industriale ale re
giunii. Studenții de la meta
lurgie să viziteze Reșița, cei 
de la mecanică Uzina de strun
guri de la Arad ș.a. Pe urmă 
s-ar putea întreprinde acțiuni 
de muncă patriotică comune. 
Acestea sînt doar cîteva su
gestii care ar putea să mobili
zeze mai mult interesul stu
denților practicanți, să le sti
muleze dorința de a cunoaște 
problemele producției, să dea 
direcții mai precise studiului, 
practicii, să-i determine să 
vadă lucrurile în complexita
tea și profunzimea lor.

VASILE CĂBULEA

In construcție:

Noua Fabrică de relon
BACÀU. — La Uzina de fire 

și fibre sintetice din Săvinești 
au început lucrările de montaj 
la unul dintre cele mai impor
tante obiective ale industriei de 
fire și fibre sintetice din țara 
noastră : noua Fabrică de relon, 
a doua ce se construiește in 
cadrul uzinei. Fabrica este for
mată dintr-o instalație de pro
ducere a caprolactamei pe bază 
de fenol, cu o capacitate de 
5 000 tone anual, o instalație de 
producere a firelor sintetice tip 
mătase, cu o capacitate de 1 000 
tone anual și o instalație care 
va produce anual 840 tone de 
fire „nylon 6 cord" pentru an
velope și 99 tone de mătase 
tehnică pentru izolații 
bluri.

Ca produs secundar 
lației de caprolactamă 
obține anual și 23 000 
sulfat de amoniu, ingrășămînt 
chimic valoros pentru agricul
tură. Utilajele și aparatajul de 
măsură și reglaj ale noii fa
brici vor fi realizate la nivelul 
tehnicii celei mai înalte.

de ca-

al insta- 
se vor 
tone de

(Agerpres)
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Pe urmele materialelor publicate zbor planat, deasupra 
Țiglinei și a Dunării 
Foto: N. STELORIAN

La articolul „Cum răspunde comerțul la întrebările de sezon ?“ 
publicat în ziarul „Scînteia tineretului“ numărul 4 988 ne 
răspund:

Ministerul
Comerțului Interior

Direcția generală pentru comer
țul de produse textile-încăl- 

țăminte

Lucrătorii din industrie și co
merț se străduiesc să realizeze un 
fond de marfă cît mai bun, cores
punzător exigențelor crescînde 
ale consumatorilor. Această stră
danie este concretizată în sorti
mentele bogate și de calitate pe 
care magazinele comerțului socia
list le oferă consumatorilor.

în sectorul de confecții numă
rul modelelor puse în consum se 
apropie de 3 000, în sectorul de 
tricotaje 1 700 și sectorul de în
călțăminte 900.

Diversitatea mare de sorti
mente ridică însă și probleme de 
dezasortări, goluri vremelnice în 
aprovizionare, care constituie de
ficiențe pe drumul parcurs de 
mărfuri de la producție la consu
mator. Exemple de astfel de de
ficiențe sînt date și în cuprinsul 
articolului- Cazurile semnalate 
ne-au determinat să reanalizăm 
cu toată atenția dispozițiunile 
date, să propunem noi măsuri 
organelor de resort.

Pentru a veni în ajutorul cum
părătorilor, Direcțiile regionale 
comerciale și Direcția Capitalei 
care coordonează pe plan local 
comerțul, vor etala mărfurile 
confecționate (tricotaje, confecții, 
încălțăminte etc) pe modele și 
fiecare model pe numere sau mă
rimi.

La încălțăminte se va indica a- 
lături de model și sortimentul de 
numere existent în magazin din 
modelul respectiv.

Voiajorii comerciali, brigăzi 
mixte din comerțul cu ridicata și 
amănuntul, verifică în mod orga
nizat felul în care sînt aprovi
zionate magazinele și vor lua mă
suri operative pentru completa
rea dezasortărilor ce se ivesc.

Pentru a evita pulverizarea 
mărfurilor vremelnic deficitare 
într-un număr prea mare de ma
gazine, s-au făcut recomandări 
ca aceste produse să fie concen
trate într-o rețea restrînsă de u- 
nități, asigurând astfel și sorti
mente mai complete la produsele 
respective.

Aceeași măsură urmează să fie 
luată și pentru mărimile excep
ționale (mici sau mari) care sînt 
solicitate de un număr mai re- 
strîns de cumpărători.

Considerăm că este inadmisi-

bil ca mărfurile existente în de
pozit și chiar în magazin să lip
sească de la desfacere.

Pentru sectorul de confecții se 
aleg țesăturile cele mai solicitate. 
Desenele acestora sînt realizate în 
majoritate într-o linie nouă cu- 
noscînd că anual sînt eliminate 
din colecții desenele vechi, depă
șite ; acestea sînt înlocuite cu de
sene noi. Astfel pentru anul 1965 
au fost eliminate circa 50 la sută 
din modelele de țesături din 
bumbac și mătase imprimată de 
anul trecut.

In preajma fiecărei contraclări 
se organizează consultări pe plan 
local cu diverse categorii de con
sumatori, iar delegații comerțu
lui cu amănuntul din fiecare re
giune, aleg țesăturile cele mai a- 
preciate pe plan local pentru rea
lizarea modelelor de confecții ce 
urmează a se contracta.

Indicația dată întreprinderilor 
cu ridicata din toată țara este ca 
la aceste consultări să fie invitat 
un număr mai mare de tineri 
pentru a se pronunța asupra ar
ticolelor ce urmează a se con
tracta.

In cursul acestui an unele gp- 
luri în aprovizionare au fost pro
vocate și de nelivrarea de către 
industrie la termenele prevăzute 
în contracte a unor mărfuri.

Pentru recuperarea acestor re
stanțe, s-au făcut repetate de
mersuri. Nu în toate cazurile a- 
ceste demersuri au avut rezulta
tele așteptate și persistă încă ră- 
mîneri în urmă la unele cantități 
de tricotaje p.n.a., rochii de vară, 
articole de baie și plaje etc.

Apreciem că cele sesizate au 
fost de un real folos și consti
tuie un ajutor în munca noastră.

-

Comitetul orășenesc
București al ü. T.

Articolul „Cum răspunde co
merțul la întrebările de sezon?“ a 
fost studiat de către noi cu deo
sebită atenție.

Considerăm judicioase referi
rile făcute la adresa muncii orga
nizațiilor U.T.M. din comerț pe 
linia îndeplinirii hotărîrii Plena
rei C.C. al U.T.M. din ianuarie 
a.c. Cele semnalate în articol, 
concluziile desprinse și din pro
priile analize pe care le-am făcut 
asupra muncii tinerilor din co-

merț preocupă comitetul orășe
nesc al U.T.M. și comitetele ra
ionale U.T.M. din Capitală. Ast
fel, pentru tineri din comerț au 
fost organizate acțiuni la care au 
fost incitați specialiști care au 
vorbit tinerilor despre necesitatea 
îmbunătățirii deservirii cumpără
torilor, despre păstrarea mărfu
rilor.

De exemplu. în raionul Tudor 
Vladimirescu unde sînt grupate 
majoritatea unităților comerciale

tovarășul director al Magazinu
lui Universal „București“ a ținut 
expunerea „Prezentarea mărfu
rilor și buna deservire, fac
tori importanți în îndeplinirea 
sarcinilor de plan“, iar un tova
răș director adjunct de la Maga
zinul Universal „Victoria“ a pre
zentat expunerea „Circulația 
mărfurilor și modalitatea reduce
rii cheltuielilor de circulație“.

O acțiune eficace s-a inițiat și 
la clubul Comerț-Cooperație unde 
au participat toate cadrele de 
conducere ale organizațiilor 
U.T.M. din comerț. Cu acest pri
lej un tovarăș director din 
M.C.I. a prezentat expunerea 
„Introducerea tehnicii noi în co
merțul cu amănuntul“, exempli
ficată prin proiectarea unor dia- 
filme privind cele mai moderne 
realizări în acest domeniu în țară 
și peste hotare.

Tot în cadrul acestei acțiuni 
secretara organizației U.T.M. de 
la magazinul „București" a pre
zentat o informare cu privire la 
„Munca desfășurată de organiza
ția U.T.M. pentru dezvoltarea la 
tineri a dragostei față de meserie 
și a atitudinii civilizate față de 
cumpărători“.

Pentru activitatea de viitor co
mitetul orășenesc U.T.M. și-a pro
pus să acorde mai mult ajutor or
ganizațiilor U.T.M. din comerț. In 
acest scop un colectiv al biroului 
Comitetului orășenesc U.T.M. se 
va deplasa în cursul lunii august 
în unitățile comerciale pentru a 
ajuta diferențiat organizațiile 
U.T.M. Pe baza concluziilor ce 
vor fi desprinse se va organiza 
în colaborare cu comitetul local 
al sindicatelor o consfătuire 
cu toți secretarii organizațiilor 
U.T.M. din rețeaua comercială a 
orașului București, la care vom 
invita secretari ai organizațiilor 
U.T.M. din întreprinderile pro- g 
ducătoare, președinți ai comite
telor sindicale, cadre de condu
cere pe linie administrativă din 
întreprinderi și unități comerciale.

I
I

Lucrări ale

matematicienilor

români editate

peste hotare
spe-Tot mai multe lucrări de 

cialitate elaborate de matematici
enii români sînt solicitate spre pu
blicare de edituri din străinătate. 
Recent, un amplu studiu semnat 
de Corneliu Constantinescu și Aurel 
Cornea, cu subiectul „Frontiere 
ideale ale suprafețelor reiemannie- 
ne", a apărut. în editura „Sprin
ger" din Berlinul occidental. Tot 
în limba germană urmează să a- 
pară cartea lui Gh. Marinescu pri
vind teoria distribuțiilor. O altă 
lucrare care a întrunit aprecieri 
elogioase din partea matematicie
nilor de peste hotare este „Teoria 
calitativă a ecuațiilor diferențiale' 
de A. Halanay, distinsă, nu demult, 
cu premiul Academiei R. P. Româ
ne. Cartea a fost solicitată în 
S.U.A., unde în curînd va fi dată 
publicității. Vor mai fi traduse' 
„Teoria plasticității" de Nicolae 
Cristescu și „Teoria programării* 
de P. Ivănescu și S. Rudeanu, în 
Olanda, monografia despre teoria 
spectrală de C. Foiaș, în S.U.A., 
tratatul de lingvistică matematică 
semnat de S. Marcus în Cehoslo
vacia și Franța. Pînă la sfirșitul 
anului în curs, în editura „Veshi* 
din Roma va apare lucrarea „Teo
ria probabilităților și aplicațiilor* 
de Octav Onicescu, iar în editura 
londoneză „Pergamon Press', lu
crarea „Teoria algebrică a meca
nismelor automate" de Gr. Moisil, 
care pînă acum a mai fost editată 
în limbile rusă și cehă.

ensiunea Boulanka“ 
este o adevărată an
tologie a mijloace
lor de succes sigur 
într-un film, polițist. 
Acțiunea se petrece 
într-o pensiune în

care locuiesc actori de circ și 
varieteu. Deci, dintr-o dată, sîn
tem transportați într-un domeniu 
pitoresc al vieții : culisele și sce
nele teatrelor de varietăți. Pen
tru culoare polițistă vom avea 
deci atmosfera misterioasă a pen
siunii Boulanka în care locatarii 
se suspectează reciproc iar pen
tru picanterie scenele în care e- 
voluează frumoasele dansatoare 
ale trupei Friederichstadt Palast.

Una din grijile realizatorilor 
a fost să încurce ițele intri- 
fii. La început, vedem un băr- 

at trăgînd cu pistolul într-un 
alt bărbat pentru a ne dumiri 
mai târzii. că nu » vorba decît 
de un exercițiu de tir al polițiș
tilor. Apoi pătrundem în pensiu
nea Boulanka. Vom asista la fal
se alarme și un abuz de false 
piste ; cineaștii se vor juca cu 
noi făcîndu-ne să credem că ci
neva a fost asasinat (de fapt, el 
dormea dus) și altele. De abia la 
jumătatea filmului înțelegem că 
ceea ce am văzut sînt imagini 
sugerate de povestirea faptelor 
autentice făcută de unul din an
chetatori. Cînd revenim la am
bianța pensiunii nu mai știm bine 
dacă ceea ce vedem este o in
trospecție sau o acțiune în con
tinuarea scenei cu polițiștii care 
iși deapănă amintirile. Falsele 
crime și alăturările derutante îl 
fac pe spectator neîncrezător în 
autenticitatea evenimentelor pe
trecute pe ecran. (Vă amintiți 
snoava cu ciobanul care striga în 
glumă că au venit lupii la oi ?). 
De aceea, cînd se va comite cu 
adevărat crima, cei mai mulți 
din spectatori sînt tentați să 
creadă că, din nou, e un „tur de 
forță“ al cineaștilor și că, de 
fapt, încă nu s-a întâmplat ni
mic. S-ar putea obiecta că toc
mai aceste énigme fac deliciile 
filmului polițist. Da, e adevărat, 
enigmele și suspensiile sînt ele
mentele de bază ale genului, dar 
ele trebuie să vină din însuși in
teriorul acțiunii, nu să fie intro
duse arbitrar din afară. Spectato
rul nu trebuie să fie încurcat în

firul povestirii cinematografice 
doar pentru că i se ascunde ce
va care ar trebui să fie evident 
pentru toata lumea. Este aici un 
fel de dublă contabilitate. Pe de 
o parte, ce nu știe (sau mai bine 
zis ceea ce nu este lăsat să știe) 
spectatorul, și pe de altă parte 
ceea ce știu realizatorii și nu 
spun, luptând din răsputeri pen
tru a face din film o șaradă. Am 
observat la filmele de gen pro
duse în ultima vreme că unii re
gizori confundă suspensia cu șa
rada. Stilul acesta derutant l-au 
adoptat și cineaștii de la Defa, 
care pentru a mări nedumerirea 
spectatorului intercalează între 
momentele „tari“, scene de va
rietăți și can-can modem. Astfel, 
în timp ce victima este ucisă, ni 
se prezintă între detaliile acestui 
act fragmente din spectacolul- 
premieră pentru care actorii 
abia se pregăteau să plece din 
pensiune. Lipsa de logioă e aici 
evidentă, ca și intenția cineaști
lor de a înlocui suspensia drama
tică cu procedee facile, care duc 
la deruta spectatorului. Mai a- 
dăugăm la toate acestea finalul 
precipitat al filmului. In cîteva 
minute se reconstituie pe e- 
cran crima, și făptașul își va lua 
pedeapsa. Finalul neașteptat, 
procedeu dus pînă la manierism 
in romanul polițist englez, nu 
este un procedeu pe care trebuie 
să-l ocolim într-un film polițist. 
Dar el trebuie justificat logic și 
nu prin întâmplări sau coinci
dențe. Genului polițist îi trebuie 
întotdeauna o argumentare de 
nivelul unui tratat de logică.

Pe de altă parte, abuzul de 
„dublă contabilitate“ pe ecran îl 
lipsește pe cineast de posibilita
tea realizării unor caractere ome
nești profunde. Din moment ce 
în concepția cineastului toți eroii 
filmului trebuie să fie hănuiți 
deopotrivă ei sînt lipsiți de com
plexitatea firească vieții. Nu pu
tem încheia aceste rînduri fără să 
remarcăm priceperea cu care este 
realizată atmosfera filmului poli
țist, arta cu care această atmosfe
ră este întărită prin folosirea de
taliilor expresive sau a prim pla
nurilor. Cu mai multă atenție 
pentru logică și claritate din par
tea realizatorilor, filmul ar fi câș
tigat mult.

ATANASIE TOMA

(Agerpres)

Cartea — prieten
Biblioteca comunală Deleni, 

raionul Vaslui este înzestrată 
cu peste 13 000 volume care 
se află la dispoziția cititori
lor. In primul semestru al a- 
nului biblioteca a înregistrat 
aproape 1 000 de cititori din 
care 544 țărani cooperatori. 
Numărul cărților citite a de
pășit cifra de 5 100.

In cadrul bibliotecii au fost 
organizate numeroase ma
nifestări de popularizare a căr
ții tn rîndul cititorilor. Ast-

A

fel au avut loc consfătuiri cu 
cititorii pe teme: „Să nu aș
teptăm daruri de la natură“, 
„Cartea care mi-a plăcut mai 
mult“, „Mîine se făurește azi", 
numeroase recenzii, seri lite
rare, simpozioane.

Printre cititorii fruntași se 
află și tinerii Donose Mihai, 
Paspobea Rodica, Doru Emil, 
Patriche Elena și mulți alții.

VICTOR VASILIU
corespondent voluntar

Elevii de la Școala medie 
din comuna Riciu, raionul 
Luduș, vizitând laboratorul 
de radiobiologie al Universi
tății din Cluj. Cu siguranță, 
unii vor reveni aici ca... 

studenti
Foto : AGERPRES

î
Excursioniști pe Valea Atge^ 

șuiul
Poto I N. STELORIAN

Primul număr

al colecției

66

Reluînd o practică veche în pu
blicistica românească, tînăra re
vistă craioveană „Ramuri“ a edi
tat de curînd primul volum din- 
tr-o, probabil, permanentă colec
ție. In cuprinsul acestuia — in
titulat Omagiu și Închinat Congre
sului partidului — „reporterii în
cearcă o cronică a Olteniei între 
anii 1960 și 1965 — între cele 
două congrese ale partidului — cu 
profundele și multilateralele pre
faceri constructive care deschid, 
din proiectul lor, dimensiunea unei 
noi certitudini, a unor noi și stră
lucite victorii'. Ne place să cre
dem că și următoarele numere ale 
colecției vor urma calitatea și se
riozitatea plină de bune intenții, 
care au prezidat la alcătuirea pri
mului. Sînt inserate în cele 92 de 
pagini, reportaje, informații, por
trete, instantanee datorate unor 
reputați reporteri (Paul Anghel, 
Ilie Purcaru, Vasile Băran, Romeo 
Popescu, Eugen Florescu, Mihai 
Caranfil, Lucian Zatti, ș.a.), înre- 
gistrind Intr-un stil febril liniile 
de forță ale noului peisaj oltean. 
Poezii semnează E. Constant, S. 
Dănciulescu, M. Duțescu, I. Hino- 
veanu, P. Dragu, V. Rusșu ș.a. 
De toată lauda e publicarea unor 
fragmente din caietele rapsodului 
popular Gheorghe Nistor Ungu- 
reanu. în raport cu simplitatea ne
făcută, plină de îndrăzneli ingenue 
de remarcabil efect, ce caracteri
zează versurile acestui poet popu
lar, lirica din restul acestui prim 
număr suferă de oarecare grandi
locvență ce trădează o circumstan- 
țiere superficială, ceea ce arată că 
n-au fost selecționate cele mai 
bune piese din producția fiecărui 
autor. E de 
ma de ideea 
să a inițierii
mentar al revistei „Ramuri", 
tot ce se publică aici să 
spre valoare antologică, depășind-o 
chiar pe aceea uneori aproximati
vă, anume a producției lirice, din 
paginile altfel prestigioasei reviste 
oltene.

dorit, ținînd sea- 
realmente valoroa- 
acestui ciclu supli

ca 
tindă

M. COSTEA

MISERIA DE BAIAI SIMPATIC

II I e dimineața pînă noaptea târzia Titi e un băiat 
simpatic. De cum se trezește, își agață zimbetul 
pe față și pornește în lume vesel, cu mîinile in 
buzunar. De obosit, nu obosește niciodată ; chiar

, cînd obosește, zimbetul — prin nu știu ce mira
col — îi supraviețuiește un timp. De iapt, Titi — în 
asta stă măreția lui — n-are un singur zimbet; 

cind un zimbet se veștejește din pricina prea desei lui iolosiri, 
scoate la iveală un alt zimbet... Are și de unde, de bună dis
poziție nu duce niciodată lipsă...

Cum, necum, sigur e că in anumite cercuri Titi și-a cucerit 
faima de băiat simpatic... „Cu Titi nu 
te plictisești niciodată, e mereu cu 
zimbetul pe buze"... Absența simpati
cului Titi strecoară în suflete amără
ciune : „A, unde e Titi să dezghețe 
atmosfera... Se cunoaște că nu e Titi 
aici...". Cînd lipsește, Titi trăiește prin 
amintire: „Vai, ce bine ne-am distrat 
cu Titi la „Postăvarul“.

Adevărat e că Titi muncește pe 
rupte ca să dea impresia unui băiat simpatic. De felul lui, e 
acru și posac, dar cum ține neapărat să facă impresia in socie
tate se zbate ca un disperat... A, nu-i deloc ușor să fii spiritual 

în conversații, și nu-i deloc ușor să descrețești frunțile“.
Și simpaticul Titi asudă tot căutindu-și zîmbete fermecătoa

re și teme de conversație, strînge tot felul de noutăți. Despre 
cutare marcă de automobil, despre ultimele cutremure, despre 
vinătoarea de tigri și elefanți, despre viața personală a Iui 
Bardot și le împrăștie cu grație, la momentul oportun. In nici 
o împrejurare Titi nu vine cu mina goală, chiar în zilele mai 
proaste găsești la el un amănunt picant. Titi nu se mulțumește

FOILETON
de Teodor

să informeze: Titi are grijă să și participe cu tot sufletul... 
„Nu știu, eu n-aș putea să trag într-un elefant... Sînt așa de 
mari și de blînzi...ca niște filozofi... Vai săraca Bardot, ce viață 
tristă duce... să fii vedetă adorată și să n-ai viața ta privată*. 
Bineînțeles, nici suferința asta nu-i aparține, i-a dat-o cineva 
cu împrumut.

Curios e însă că lui Titi nu i se întâmplă niciodată vreo ne
norocire. Niciodată nu se îmbolnăvește, niciodată nu-i moare 
nimeni, niciodată nu-i nefericit. Această stare de neîntrerup
tă bună dispoziție uimește pe toată lumea. „Dragă Titi, tu 
n-ai plîns niciodată ?“ Titi zimbește cu superioritate: „dacă aș 

ii plîns n-aș mai ii fost Titi. Nu e ge
nul meu să pling...“.

Din nefericire, veșnica bună dispo
ziție a lui Titi are o explicație foarte 
simplă. Drăgălașului Titi nu-i place 
să muncească: a încercat el cîte ceva 
dar s-a lăsat repede păgubaș. Nici o 
meserie nu-i place ; nici meseria de 
învățător, nici meseria de bucătar, 
nici meseria de strungar Si-atunci, 

ales meseria de băiat simpatic.

Mazilu
drăgălașul Titi și-a

Din a fi simpatic și vioi in societate, Titi și-a făcut o me
serie... In sfirșit... are și el o meserie. Cum nu muncește, are 
tot timpul să-și pieptene și să-și dreagă zimbetele, are tot 
timpul să strîngă anecdote... Căci Înainte de a ieși in so
cietate Titi are grijă să facă o mică repetiție și să-și controle
ze repertoriul; in felul lui, Titi e onest nu-i place să se repe
te. Bineînțeles, Titi își vinde buna dispoziție ; pe gratis nu dă 
nimic î intr-un fel are dreptate. La urma urmei, din asta trăieș
te... Ba un pachet de firjâri, ba o masă, ba un Împrumut tn 
bani — totdeauna Titi se alege cu ceva... Că așa, pe gratis — 
Titi nu zimbește...

Tristă meserie, meseria asta de băiat simpatic.



Ce ramine
pe unde treci?

e-am propus să 
relatăm cîteva as
pecte din munca 
de teren a activiș
tilor unui comi
tet raional U.T.M. 
Despre cei cu care

am stat de vorbă: Voicu Au
rel, prim-secretar, Apostol 
George, secretar cu probleme 
de școli și pionieri și Tănase 
Ghencea, membru în biroul 
Comitetului raional U.T.M. 
Costești-Argeș, nu se poate 
spune că nu merg pe teren 
ci, dimpotrivă, stau uneori 
chiar două șl trei zile departe 
de Costești. Ce fac însă pe te
ren, care e sprijinul concret 
pe care; îl dau instructorilor te
ritoriali, organizațiilor U.T.M.?

Primul secretar spunea că 
aici, la raion, se adună expe
riența tuturor organizațiilor 
U.T.M. Deci, secretarii, mem
brii biroului, în zilele care le 
petrec pe teren, ar trebui să 
adune tot ce-i bun și valoros 
în munca organizațiilor U.T.M., 
să popularizeze experiența 
înaintată și să vegheze la a- 
plicarea ei în practică.

Tovarășul Apostol George, 
a stat pe teren într-o singură 
lună 15 zile. Trei zile în co
muna Mozăceni Deal, unde a 
participat la o adunare gene
rală U.T.M., la școala medie 
din localitate, la o adunare 
generală U.T.M. de la coopera
tiva agricolă „Drumul belșu
gului“, a recomandat la școală 
unele măsuri privind acti
vitatea elevilor în perioada 
de vacanță și a mai partici
pat la ultima convorbire a 
unui cerc politic. Deci, mai 
mult un spectator al acțiuni
lor desfășurate în comuna res
pectivă decît un organizator, 
lin îndrumător nractic. Aici or
ganizațiile U.T.M. aveau nevoie 
de ajutor concret în organiza
rea și planificarea muncii,- era 
necesară înarmarea membrilor 
activului U.T.M. cu metode de 
muncă din cele mai bune pe 
care le cunoaște bine secreta
rul cu problemele de școli și 
pionieri. „Treburi urgente“ 
l-au dus însă din nou la Cos
tești unde a stat vreo 5 zile. 
Un festival cu elevii școlilor 
medii și profesionale, o con
vorbire la un cerc politic și 
vremea a trecut... Din nou pe 
teren. Două zile în două co
mune : Stolnici și Hîrșești. La 
Hîrșești a participat la ședința 
comitetului U.T.M. unde 
s-a făcut, analiza muncii. Era 
nevoie să stea mai mult aici, 
să ajute mai concret organiza
ția U.T.M. ? Răspunsul cel 
mai bun îl dă însăși situația de

aici. Organizația U.T.M. de la 
cooperativa agricolă de pro
ducție din Hîrșești nu a acu
mulat încă suficientă expe
riență în ceea ce privește an
trenarea tineretului la o serie 
de activități economice în ca
drul cooperativei agricole. Se
cretarul comitetului U.T.M. are 
puțină experiență practică, iar 
instructoarea teritorială Aure
lia Georgescu se descurcă și 
ea încă greu. Mai e oare ne
voie să spunem ce ar fi tre
buit să facă secretarul co
mitetului raional U.T.M. în a- 
ceastă comună ?

Dar nu numai secretarul cu 
problemele de școli și pionieri 
merge pe teren într-o mare

de organizație
viteză, ci și alți tovarăși, de 
pildă, tovarășul Ghencea Tă
nase.

Două zile în comunele: Mo
zăceni Vale, Ciorăști, Urlueni 
o zi la Popești, o zi la Slobo
zia, o zi la Zorile, o zi... Pre
tutindeni ședințe, ședințe și 
iar ședințe; de confirmări, de 
comitet, de instruire și, bine
înțeles, pe unde a trecut a în
mînat documente. Ședințele 
de analiză (de comitet) pun în 
discuție aceleași probleme. Ce 
am avut de făcut ? Niciodată 
însă nu s-a analizat pînă în 
amănunt și cum s-au realizat 
obiectivele propuse pentru a 
trage concluzii, a da îndru
mări practice pentru viitor.

L-am lăsat la urmă pe tova
rășul Aurel Voicu — primul 
secretar al Comitetului raional 
U.T.M. Costești — pentru că 
dînsul e mai nou în muncă. 
Are numai 6 luni ca prim-se- 
cretar, dar mulți ani ca acti
vist și în special instructor al 
comitetului regional U.T.M.

De la început trebuie spus 
că din cele 36 comune ale ra
ionului cunoaște prea puține. 
„Doar... două zile — ne-a po
vestit primul secretar — m-am 
deplasat la Suseni să-1 ajut 
concret pe 
Iorga, care 
în sectorul 
Suseni“.

— Ce greutăți întîmpina ? 
am întrebat. Primul secretar 
se gîndește, apoi îl întreabă la 
rîndul său pe George Apostol: 
„Ce greutăți avea Iorga ?

instructorul Ilarie 
se descurca greu 

Țuțulești, Siliștea,

așa dintr-o întrebare în alta 
s-a ajuns la concluzia că in
structorul face o muncă de 
inspector, controlează dar nu 
îndrumă. Dar să vedem cu ce 
l-a ajutat primul secretar? 
Mai întîi o ședință cu activul, 
apoi a ținut și o expunere des
pre forme și metode de muncă 
ale organizației U.T.M. Cum a 
rămas cu instructorul ? Să se 
descurce și singur că doar a 
ascultat expunerea primului 
secretar.

Alte trei zile a stat la Re
cea și Izvoru. Aici a plecat cu 
intenția să-l ajute pe instruc
torul Ion Tătăruș.

— Cu ce ?
— Să zicem, de pildă, cu 

problemele de campanie. La 
Izvoru am înmînat și 6 docu
mente, restul i le-am dat lui 
Apostol să se mai ducă și el.

A mai fost două zile în sa
tul Ciobani din comuna Hîr
șești. Am mai amintit în arti- 

• colul de față această comună. 
Lucrurile nu s-au schimbat 
nici după ședința organizată 
de primul secretar. A mai tre
cut vreo 3 ore pe la Cornățel, 
3 ore pe la Rîca și așa mai 
departe...

S-ar cuveni poate o conclu
zie mai largă asupra aspecte
lor tratate mai sus, privind 
stilul de muncă al unor acti
viști ai Comitetului raional 
U.T.M. Costești. Dar faptele, 
modul acesta de a concepe 
îndrumarea și controlul sînt 
ele însele elocvente. Ce tre
buie să se facă în viitor ? 
Aici nu e vorba de rețete. 
Munca lor concretă, ceea ce 
trebuie să facă depinde de 
la organizație la organizație, 
de problemele care se ridică 
în fața tinerilor, de preocu
pările lor într-o comună sau 
alta. Felul cum sînt rezolvate, 
depinde de priceperea dar și 
de perseverența activistului, 
de pasiunea cu care muncește 
el. Fiecare dintre cei citați au 
de acum vechime de ani și ani 
în munca de organizație. în 
fiecare sat, în fiecare comu
nă trebuie să rămînă ceva din 
munca, din strădania lor și 
nu să treacă în fugă dintr-un 
Ioc în altul pentru a stabili 
recorduri de „operativitate“.

Este foarte important să știi 
că în organizațiile în care te-ai 
aflat pentru cîteva zile, ai cu
noscut problemele în profun
zimea lor, că ai ajutat în re
zolvarea celor cu adevărat e- 
sențiale, că ai adus prin ex
periența ta un ajutor care-și 
va arăta vreme îndelungată 
roadele.

Foto : AGERPRES
In vacanfâ „botaniștii' au mult de lucrul

Scinhia 
tineretului

CAMPIONATUL MONDIAL
UNIVERSITAR DE SAH

„Gens una sumus“ — 
realitate ® Bukacek 
luptat pentru... Par-

0
O
a
toș. © Doîîă mari sur
prize. ® Cu încă Jumă
tate punct sântem

Miști»
Sina-

la tri-SINAIA (prin telefon de 
misul nostru).

Tradiționala deviză
„Gens una sumus" (Sintem o sin
gură iamilie) Înscrisă in aurul me
daliilor ce-și așteaptă campionii 
mondiali și rostită ca o chemare 
de către academicianul Gheorghe 
Mihoc, președintele comitetului de 
organizare, la festivitatea de des
chidere de duminica trecută — a 
devenit deja o realitate. In cele 
4 zile de concurs, jucătorii au în
ceput să se cunoască mai bine, să 
se împrietenească. Marți seara, de 
pildă, primul care l-a felicitat pe 
Stanciu pentru punctul ce-1 adu
cea echipei noastre în dificila în- 
tllnire cu Austria a fost... tocmai 
adversarul care pierdea acest de
osebit de important punct. Apoi, 
după semnarea fișelor de concurs, 
amindoi s-au invitat reciproc la o 
reconfortantă plimbare prin o- 
raș, terminată cu „analiza“ co
mună, pînă tlrziu, în camera

șahistă

SMWÄÄW S ma- A XMAS'S

a partidei iu- 
unul din ze- 

prin 
țări 

că, la acest

Plecarea unor delegații ale partidelor 
comuniste și muncitorești care au participai 

la Congresul P.C.R.
Delegația Partidului Comunist din Turcia

Miercuri după-amiază a pă
răsit Capitala delegatul Parti
dului Comunist din Turcia, 
Yacub Demir, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Turcia.

La plecare, a fost condus de

tovarășii Mihai Dalea, Nicolae 
Bădescu, Andrei Cervencovici, 
Ilie Rădulescu, Ion Savu, de 
activiști de partid.

(Agerpres)

Delegația Partidului Popular (Tudeh) din Iran
Delegația Partidului Popular 

(Tudeh) din Iran, în frunte cu 
Eskandary Iradj, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
Partidului a părăsit miercuri 
după-amiază Bucureștiul.

La plecare, membrii dele
gației au fost conduși de to
varășii Teodor Marinescu, Ion 
Pas, Dumitru Popescu, Valter 
Roman, de activiști de partid. 

(Agerpres)

Vizitele delegației Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam

care a participat la lucrările
Congresului

Membrii delegației Partidu
lui celor ce Muncesc din Viet
nam, în frunte cu Le Duc Tho, 
care au participat la lucrările

P.U.
Congresului P.C.R., au făcut 
miercuri dimineața o vizită la 
Muzeul de artă din București.

(Agerpres)

Economii și calitate

Primele piese
fabricate

din aluminiu

(Agerpres)

Casa memorială G. Toplrceanu
de Ia Nămăești, regiunea Argeș

Foto : AGERPRES

românesc

GH. NEAGU
•---------

unuia dintre ei, 
cate. Iată numai 
cile de exemple zilnice, 
care c.ei 95 de tineri, din 17 
ale lumii dovedesc 
campionat mondial universitar, al
cătuiesc o singură iamilie a stu
denților șahiști care folosesc pri
lejul de la Sinaia pentru a reali
za utile schimburi de 
și a Închega frumoase

Reprezentanții noștri 
marți prima zi grea. Cu 
nite de terminarea timpului regu
lamentar de joc, situația era des
tul de complicată : Pavlov remiza
se, adversarul lui Gheorghiu rezis
ta cu succes tuturor atacurilor, 
Partoș pierduse practic șansa și 
numai Stanciu avea o poziție de 
clștig. Pînă la urmă, apele s-au 
limpezit șl am răsuflat ușura!! : 
Gheorghiu a acceptat remiza, 
Stanciu a Învins, iar Bukacek, ad
versarul lui Partoș, după ce lupta
se atlta, a făcut o greșală capita-

experiență 
prietenii, 
au avut 
puțin lna-

lă și... 3—1 pentru noi. „Am lup
tat... pentru Partoș“ — glumea 
Bukacek cu amărăciune la sfirșit.

Clasamentele, care se schimbă 
de două ori pe zi (o dată seara, 
după Încheierea orelor de con
curs, și a doua oară la prinz, după 
terminarea Întreruptelor) au În
ceput să dea indicii asupra even
tualelor nouă echipe finaliste.

O mare surpriză a campionatu
lui este pe cale să se realizeze in 
grupa noastră. Ungaria (clasată 
pe locul III anul trecut, la ediția 
de la Cracovia) a pierdut cu 1—3 
la Austria și Ia Danemarca, lă- 
sîndu-le pe acestea să se Îndrepte 
cu mari șanse spre final Împreună 
cu echipa noastră — căreia îl 
mal trebuie numai jumătate de 
punct (din 5 posibile) pentru a se 
clasa pe unul din primele trei 
locuri clștigătopire ale grupei.

GHEORGHE MITROI
★

în runda a 4-a a turneului pre
liminar al campionatului mondial 
studențesc de șah pe echipe de 
la Sinaia, selecționata tării noas
tre a întîlnit formația Ungariei. 
Trei partide s-au încheiat în 
timpul regulamentar de joc și sco
rul este egal : 1,5—1,5. în partida 
întreruptă, Nacu deține avantaj 
la Nagy. Tot în grupa a 3-a, Da
nemarca a învins Tunisia cu 3,5— 
0,5 iar Austria conduce în întîi- 
nirea cu Scoția cu 2—0, două par
tide fiind întrerupte.

Alte rezultate înregistrate în 
runda a 4-a : Grupa I : Ceho
slovacia — R.D. Germană 1—1 (2), 
Izrael — Suedia 2,5—0,5 (1) Gru
pa a Il-a ■ Bulgaria — Cuba 2,5— 
0,5 (1), U.R.S.S. — Olanda 2,5— 
1,5.

Ultimele rezultate sosite la 
Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini arată că, în pri
ma jumătate a anului, întreprin
derile din acest sector au realizat 
peste plan la întreaga producție 
marfă economii în valoare de 
51 373 000 lei. Specialiștii apre
ciază că cea mai mare parte din 
aceste economii a fost obținută 
prin folosirea mașinilor, utilaje
lor și a suprafețelor productive 
la întreaga lor capacitate, extin
derea procedeelor eficiente de 
lucru și reducerea continuă a 
cheltuielilor de producție. La a- 
cestea se adaugă preocuparea 
muncitorilor, tehnicienilor și in
ginerilor pentru îndeplinirea 
înainte de termen a angajamen
telor luate în acest an în între
cerea socialistă.

în majoritatea cazurilor, o dată 
cu economiile realizate, s-a îm

bunătățit permanent calitatea pro
duselor. Așa, de exemplu, Ia Uzi
nele „1 Mai“ din Ploiești s-au 
obținut indici superiori de ex
ploatare a instalațiilor și sapelor 
de foraj. Rezultate asemănătoare 
s-au înregistrat și la uzinele 
constructoare de mașini agricole 
„Semănătoarea“ din Capitală și 
„7 Noiembrie“ din Craiova.

De remarcat faptul că cele mai 
însemnate economii au fost rea
lizate de marile unități industriale 
din această ramură, cum sînt: 
uzinele „Vulcan“ și „Electronica“ 
din Capitală, „Electroputere“ din 
Craiova, „Progresul“ din Brăila, 
întreprinderile constructoare de 
tractoare și autocamioane din 
Brașov, șantierele navale din Ga
lați și Brăila, Atelierele de ma
terial rulant din Iași și altele.

(Agerpres)

Cinema tografe

(Agerpres)

PE SCURT «PE SCURT
Miercuri, la uzinele de trac

toare s-a turnat pentru prima 
dată o piesă din aluminiu rea
lizat la Slatina. Piesele din a- 
cest metal — importat pînă 
acum — și-au trecut cu succes 
probele, dovedind că aluminiul 
românesc este la nivelul celor 
mai înalte exigențe.

• Intre 7 șt 14 au
gust, în tara noastră 
se va desfășura prima 
ediție a „Cupei tine
retului* la volei. Vor 
participa selecționatele 
masculine și feminine 
ale U.R.S.S., R. D. 
Germane, R. P. Polo
ne, R.S.F. Iugoslavia, 
R. P. Bulgaria, R. P. 
Ungare și R. P. Ro
mâne.

Întrecerile feminine 
vor avea loc la Su
ceava, iar cele 
culine la Brăila.

mas-

• Atletii și atletele 
care s-au întrecut în 
concursul internațional 
de Ia Siena au parti
cipat la o reuniune 
desfășurată de data a- 
ceasta la Grosseto.

Proba 
înălțime 
tă de 
noastră 
la;.

de săritură în 
a fost ctștiga- 
reprezentanta 
Iolanda Ba-

• întîlnirea de box 
dintre selecționatele 
de juniori ale tării 
noastre și R.P. Unga
re. desfășurată la A- 
rad, a fost cîștigată de 
pugiliștii 
scorul de

români cu
7—4.

mat« Cei 
gimnaști ai tării 
stre vor participa 
sfîrșitul acestei săptă- 
mîni la două competi
ții internaționale. Sîm- 
bătă și duminică la 
Skoplje se va desfășu
ra un concurs intema-

buni 
noa- 

la

țional la care au fost 
invitate să participe 
selecționatele orașelor 
Moscova, Tokio, Bucu
rești, Roma, Praga, Bu
dapesta, Belgrad, Za
greb, Sarajevo și 
Skoplje. Bucureștiul 
va fi reprezentat la a- 
ceastă întrecere de 
Al. Silagyi, Gh. Tohă- 
neanu, Gh. Cogdovici, 
Lucia Chirită, Maria 
Măcintșean și Alina 
Goriac.

La Erfurt se va dis
puta „Cupa tineretu
lui“, la care vor par
ticipa selecționatele 
Austriei, R. D. Germa
ne, Iugoslaviei, Româ
niei, Ungariei și 
U.R.S.S.

(Agerpres)

ROMULUS ȘI REMUS; Patria 
(11.86.25), orele: 9 — 11,30 — 14
— 16,30 — 19 —■ 21,30-, stadionul
Dinamo (11.03.72), ora 20,15: Ex
poziția realizărilor economiei na
ționale, ora 20,15, București 
(15.61.54), orele 8,45 — 11,15 — 
13,45 — 16,15 — 18,45 — 21,15; 
Excelsior (18.10.88), orele 8,45 — 
11,15 — 13,45 — 16,15 — 18,45 — 
21,15: DOMNUL: Republica
(11.03.72), orele 9 — 11,15 — 13,45
— 16,15 — 18,45 — 21,15: Grivița 
(17.08.58), orele 10 — 12 — 14,15
— 16,30 — 18,45 — 21, Progresul- 
grădină (15.61.54), ora 20,15; 
DAȚI-MI CONDICA DE RECLA- 
MAȚII: Luceafărul (15.87.67), orele
9.30 — 11,45 — 14 — 16,15 —
18.30 — 20,45: Feroviar (16.22.73), 
orele 9,30 — 11,30 — 13,45 — 16
— 18,15 — 20,30: Melodia (12.06.88) 
orele 9,45 — 12 — 14,15 — 16,30
— 18.45 — 21; DOMNIȘOARA
BARBĂ ALBASTRĂ: Carpați
(13.92.72), orele 10 — 12 — 14 — 
16 — 18,15 — 20,30; DECORAȚII 
PENTRU COPIII MINUNE: Capitol 
(16.29.17), orele 9 — 11,15 —
13.30 — 16 — 18,30 — 21: Capitol- 
grădină, ora 20,15; LALEAUA 
NEAGRA: Festival (15. 63.84), ore
le 8,45 — 11,15 — 13,45 — 16,15
— 18,45 — 21,15; Festival-grădină, 
ora 20,30: BRĂȚARA DE CÎRANA- 
TE: Victoria (16.28.79), orele 10 — 
12 — 16,15 — 18,30 — 20,45; Bu- 
cegi (17.05.47), orele 10 — 12,15
— 14,30 — 16,45 — 19: ’ Doina-
grădină, ora 20,15; Bucegi-grădină, 
20,30: ZIDUL .........“
(14.12.24), orele 10,30 — 12,30 —
14.30 — 16,30 — 18,30 — 20,30: 
Dacia (16.26.10), orele 9,45 — 14 
în continuare 16,15 — 18,30 — 
20,45; AMERICA, AMERICA: Lu-

mina (16.23.35), orele 9,45 — 13,15
— 16,45 — 20,15, ASTA-I TOT CE 
S-A INTlMPLAT: Union (13.49.04) 
orele 15,30 — 18 — 20,30: PRO
GRAM PENTRU COPII, ora 10 și 
NUNTĂ CU PERIPEȚII, orele 11,30
— 13,45 — 16 — 18,15 — 20,30:
Doina (16.35.38): FILME DOCU
MENTARE: Timpuri Noi (15.61.101, 
orele 10 — 21 în continuare: DE 
DOI BANI VIOLETE: Giulești 
(17.55.46), 18,15 —

ÎNALT:’ Central

Dreptul

la învățătură
Iegerea unei profesii, a unei 
specialități de Înaltei calificare. 
Un rol tot mai important în 
ansamblul invățămintului re
vine școlii medii care se va 
extinde treptat în anii viitoru
lui plan cincinal cuprinzind li
cee de cultură generală ca și 
licee de specialitate.

Cu o deosebită bucurie an 
primit to(i oamenii muncii mă
sura stabilită de Congresul 
partidului, ca fncepind cu noul 
an școlar să se extindă gratui
tatea manualelor școlare și la 
invătămintul mediu. Se vor a- 
sigura astfel, gratuit, manuale 
pentru toți elevii din școala 
obligatorie de cultură generală 
și din licee, ceea ce constituie 
un însemnat ajutor pentru ei și 
familiile lor.

tn fine, Invătămintul superi
or urmărește pregătirea și for
marea unor cadre de specialiști 
de Înaltă calificare pentru in
dustria și agricultura noastră in 
continuă dezvoltare, pentru o- 
crofirea sănătății poporului, 
pentru dezvoltarea științei și 
culturii noastre socialiste. Di
rectivele prevăd, de asemenea, 
o dezvoltare in continuare a 
invățămintului superior și — 
îndeosebi a celui tehnic și e- 
conomic — care va da în vii
torii ani circa 110 000 cadre cu 
pregătire superioară. Desigur, 
că unul din obiectivele impor
tante ale dezvoltării invăfămin- 
tului superior 11 constituie con
strucția Institutului politehnic 
bucureștean.

Este evident astfel că dezvol
tarea și sprijinirea de către 
partidul și statul nostru a in- 
vătămintului de toate gradele, 
sînt indisolubil legate de ce
rințele logice ale dezvoltării e- 
conomiei și culturii noastre, de 
pregătirea temeinică, calificată 
a viitorilor constructori ai co
munismului. Căci, așa cum spu
nea Lenin, omul societății so
cialiste trebuie să fie omul u- 
nei Înalte culturi.

Dreptul la Învățătură, crea
rea unor condiții minunate — 
nebănuite in trecut — deschid 
largi posibilități și perspective 
tineretului studios din fără 
noastră. El trebuie să răspundă 
acestor condiții create prin 
Însușirea cit mai temeinică, cit 
mai aprofundată a cunoștințelor 
pe care știința și cultura le 
pune la dispoziție, prin atașa
mentul și dăruirea de sine fată 
de meseria pe care și-o va a- 
lege.

Strînsul paielor, 
arăturile de vară!
de la fiecare brigadă la 
strînsul și transportul paielor. 
Pentru că la brigada întîi se 
terminase secerișul, toți cei 40 
de tineri au trecut imediat la 
eliberarea terenului. Astfel, în 
3 zile s-a deschis drum tractoa
relor la arături.

La Petroșani însă altfel stau 
lucrurile. Secerișul s-a ter
minat de mult, dar arăturile nu 
se pot executa din cauză că te
renul e plin cu paie. La brigada 
condusă de Ion Radu nu s-a 
tras nici o brazdă. Paiele stau

înșirate pe miriște. Aici lucrează 
40 de tineri. Dacă toți ar veni la 
muncă la strînsul și transportul 
paielor, s-ar elibera zilnic cîte 
10—15 hectare și s-ar putea ara.

— Arăm și noi pe unde pu
tem, printre clăile cu paie, pier
dem prea mult timp cu ocolul 
de la o solă la alta — spune 
Dumitru Păun, șeful brigăzii de 
mecanizatori. Ne-am angajat să 
terminăm arăturile pînă la 15 
august. Dar în condițiile aces
tea nu ne putem respecta an
gajamentul.

Am văzut cit de bine cola
borează organizațiile U.T.M. din 
cooperativele agricole Bărcă- 
nești și Tîrgșoru Vechi cu gru-

ar putea lucra din plin și me
canizatorii și-ar realiza anga
jamentul luat de a termina o- 
goarele de vară pînă la 15 au
gust.

La temperatura 
cuptoarelor 

riguroasă a fierului vechi — 
pîinea cuptoarelor, cum o nu
mim noi — s-a dovedit a fi 
extrem de importantă. Datorită 
acestui lucru durata de fier
bere, prevăzută în normele 
tehnologice s-a redus în me-

cuptoarele Martin, de pildă, 
s-a prevăzut insuflarea de aer 
comprimat în baia de fier
bere, barbotarea cu argon a 
oțelului lichid în baia meta
lică și oala de turnare etc. S-a 
încercat mai întîi o soluție, 
apoi alta pînă cînd a fost gă
sită cea mai bună.

— Fiecare încercare — 
spunea inginerul Mihai Nica, 
adjunctul șefului atelierului 
de oțelărie — a constituit un 
experiment care ne-a dat po
sibilitatea nu numai să găsim 
cea mai bună soluție, ci și să 
desprindem noi direcții spre 
care să ne îndreptăm atenția. 
Așa s-a întîmplat și în cazul

URMĂRI DIN PAG. I
pele U.T.M. din brigăzile de 
tractoare. Oare asemenea prac
tici bune nu /e pot statornici 
și la Petroșani? Fără îndoială 
că da. Este necear însă ca mem
brii comitetului U.T.M. să cu
noască mai bine și mai opera
tiv sarcinile curente care stau în 
fața cooperativei agricole și a 
mecanizatorilor, și în funcție 
de necesități să asigure partici
parea unui număr corespunzător 
de tineri la lucrările care cer 
urgență. Acum se impune o 
deosebită operativitate la eli
berarea terenului de paie. Un 
calcul arată că dacă toți tinerii 
conducători de atelaje și cei din 
brigăzile de cîmp ar participa 
la această lucrare, într-o săp- 
tămînă s-ar putea strînge pa
iele de pe cele 150 de hectare 
care sînt acum ocupate. Astfel, 
tractoarele repartizate la arături

die cu 8—10 minute. Organi
zațiile U.T.M. au urmărit ca 
tinerii să respecte dozarea co
respunzătoare a unei încărcă
turi, organizînd dezbateri în 
fiecare schimb pe această te
mă. Dar lupta trebuie dată nu 
pentru scurtarea duratei la o 
șarjă, ci la toate șarjele. Și 
cele 10—15 minute cîștigate 
de tinerii topitori Ștefan Cu
rea, Dan Zamfir și alții la 
fiecare șarjă sînt de fapt „re
zervele“ pe care noi le-am 
folosit pentru a produce, cu 
aceleași cuptoare, mai mult 
oțel.

Mai mult oțel !
Pentru traducerea în viață 

a acestui imperativ, metalur
gii, inginerii secției au stabi
lit tehnologii noi, care vizau 
tocmai scurtarea duratei de 
elaborare a unei șarje. La

ajustării vetrelor după fiecare 
turnare, și în cazul dozării în
cărcăturii. La începutul anului, 
ajustarea vetrelor o făceam 
după un procedeu care se înce
tățenise de mai multă vreme 
în secție. Oțelarii au o vorbă a 
lor. „O vatră bine ajustată 
scurtează durata de elaborare 
a șarjelor“. Ne-am dat seama 
că aici putem interveni. Am 
încercat diverse soluții. Am 
schimbat rețeta materialului 
cu care se face ajustarea. 
Toate aceste experiențe au 
mers paralel cu acțiunea de 
perfecționare a cunoștințelor 
profesionale. în această direc
ție am solicitat îndeaproape și 
organizația U.T.M., care s-a o- 
cupat ca toți tinerii să parti
cipe la formele organizate în 
secție, cursuri de calificare, 
demonstrații ale noilor tehno

logii. Aceasta cu atît mai mult 
cu cît trebuiau însușite noile 
prescripții tehnologice, trebu
iau cunoscute limitele de ali
nare, de formare a zgurei, de 
dezoxidare, cînd se adaugă 
feroaliajele etc. Dovadă că oa
menii și-au însușit bine pres
cripțiile tehnologice o dove
dește și faptul că indicii de u- 
tilizare a cuptoarelor au cres
cut în medie cu 2,5 la sută față 
de cei realizați în perioada co
respunzătoare a anului trecut.

în cele trei cuptoare elec
trice se elaborează mărcile 
superioare de oțeluri aliate, 
în primul semestru al acestui 
an, familia lor s-a mărit cu 
încă 6 mărci. Elaborarea unei 
șarja de oțel aliat, în compo
ziția căruia intră elemente 
diferite de feroaliaje, la care 
proporțiile trebuie respecta
te cu stictețe, presupune pri
cepere și atenție, pasiune. De 
o asemenea pasiune au dat și 
dau dovadă și tinerii topitori 
Dumitru Dima, Nicolae Dicu 
de la cuptorul 3, maiștrii 
Marin Mihalache și Ion Iliu- 
ță sau inginerul Mihai Nica. 
De numele lor ca și de cel al 
maistrului Mircea Croitoru, 
sau ale inginerilor Gheorghe 
Șurlea și Gheorghe Oros, sînț 
legate multe din îmbunătățiri
le funcționale aduse cuptoare
lor. Căptușeala vetrelor se exe
cută acum după un nou proce
deu, conceput de un colectiv de 
aici. Este vorba de înlocuirea 
cărămizilor de magnezită cu 
dolomită stabilizată și ames
tecată cu bitum, care apoi 
se stampează. Avantajele sînt 
mari. Durabilitatea vetrei creș
te considerabil, iar prețul de 
cost se reduce simțitor. Stam- 
parea vetrelor a constituit nu
mai o punte de trecere. în pre-

zent se experimentează și con
fecționarea 
după acest 
miștii au 
mai pînă
lui economiile realizate prin 
folosirea procedeului de stam- 
pare a vetrelor și pereților 
de la cuptoarele electrice vor 
fi de cîteva sute de mii 
lei. Tot în aceste zile pro- 
iectanții au stabilit ultimele 
amănunte pentru construirea 
unei instalații de oxi-gaz. 
Prin punerea ei în funcțiune 
vor fi preîntîmpinate neajun
surile cauzate de întrerupe
rile de curent electric în re
țea, procesul de topire putînd 
să se desfășoare și în acest 
caz normal.

în toată această preocupare 
a tuturor oțelarilor pentru în
deplinirea angajamentului (a- 
cesta a fost îndeplinit și de
pășit) în tot ce s-a făcut în 
lupta pentru mai mult < , 
loc de frunte s-a situat și ac
tivitatea organizației U.T.M. 
Fie că a fost vorba de însu
șirea noilor tehnologii, a me
todelor de curînd introduse în 
secție, tinerii au participat la 
eforturile întregului colectiv. 
„Mai mult oțel“ a însemnat aici 
totodată mai puține rebuturi. 
Plafonul admis a fost fix<-t la 
începutul anului Ja 3 Ia sută. 
Oțelarii nu au admis însă în 
primul semestru decît 2,2 la 
sută, iar în luna iulie, pînă în 
ziua de 25, numai 1,98 la sută. 
De altfel, în luna iulie au fost 
obținute cele mai bune rezul
tate și în ceea ce privește 
producția de oțel. Iar fiecare 
tonă produsă peste plan con
stituie și rodul activității or- 1 
ganizației U.T.M., a tinerilor I 
oțelari.

pereților laterali 
procedeu. Econo- 
calculat că nu
la sfîrșitul anu-

I

20,30: Moșilor (12.52.93), orele
15.30 — 18: Moșilor-grădină, ora
20,30; NU TE ATINGE DE FE
RICIRE: Cultural (16.25.39), oreie 
16 — 18,15 — 20,30: OLIVER
TWIST: Înfrățirea intre popoare
(17.31.64), orele 10,30 — 15,45 — 
18 — 20,15: SĂRITURA ÎN ÎNTU
NERIC: Buzești (15.62.79), orele
15.15 — 17,45; Buzești-grădină, ora 
20,15; SPRE CULMI: Cringași 
(17.38.81), orele 16 — 18,15 — 
20,30: Vitan (21.39.82), orele 16 — 
18 — 20; Vitan-grădină, ora 20,30: 
HANKA: Unirea (17.10.21), orele 16
— 18,15: Unirea-grădină, ora 20,30: 
UN LUCRU FĂCUT LA TIMP : To- 
mis (21.49.46), orele 8,45—11,15 —
13.30 — 16 — 18,30 — 21: Floreas- 
ca (12.28.30), orele 10,30 — 13 —
15.30 — 18 — 20,30; Tomis-grădină, 
ora 20,30; CUM SE REUȘEȘTE ÎN 
DRAGOSTE: Flacăra (21.35.40), o- 
rele 16 — 18,15 — 20,30: Modern 
(23.71.01), orele 9,45 — 12 —
14.15 — 16,30 — 18,45 — 21; CASA 
RICORDI: Miorița (14.27.14), orele 
10 — 12,30 — 15 — 17,45 — 20,30: 
ANIMALELE: Munca (21.50.97), o- 
rele 16 — 18,15 — 20,30; RACHE
TELE NU TREBUIE SĂ DECOLEZE: 
Popular (35.15.17), orele 16 — 18,15
— 20,30; CRONICA UNUI BU
FON: Arta (21.31.86), orele 16 - 
18 — 20: Arta-grădină, ora 20,30: 
VESELIE LA ACAPULCO: Cosmos 
(35.19.15), orele 15,45 — 18 — 
20,15; PROCESUL MAIMUȚELOR: 
Viitorul (11.48.03), orele 15,30 —
18 — 20,30; FERNAND COW-BOY: 
Colentina (35.07.09), orele 15 — 17
19 — 21; Colentina-qrădină, ora
20,30; FIUL CĂPITANULUI 
BLOOD: Volga (11.91.26), orele
9.45 — 12 — 14,15 — 16,30 —
18.45 — 21; JUNGLA TRAGICĂ: 
Rahova (23.91.00), orele 16 — 18,15; 
Rahova-grădină, ora 20,30; SCA- 
RAMOUCHE: Progresul (23.94.10), 
orele 15 — 17 — 19 — 21.

I
I
IJ Televiziune

icut în ! 
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I
I
I
I
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JOI 29 IULIE
19,00 Jurnalul televiziunii. 

19,20 Pentru copii și tineret 
filmul „Tom degețelul“. 20,50 
Din lume adunate. 21,05 Mo
ment liric : „Vasile Alecsan- 
dri“. 21,20 Filmul „Elevul de 
serviciu“ — o producție a 
studioului cinematografic „A- 
lexandru Sahia“. 21,30 „Noap
te de vară“ — emisiune mu- 
zical-coregrafică. în încheiere: 
Jurnalul televiziunii (II). Bu
letin meteorologic.

VINERI 30 IULIE

19,00 Jurnalul televiziunii. 
19,20 Pentru copii : Cum în
vățăm să înotăm. 20,00 Săp- 
tămîna. 21,00 Avanpremieră. 
21,10 Emisiune de artă plasti
că. 21,35 Muzică pentru toți, 
în încheiere : Jurnalul televi
ziunii (II). Buletin meteorolo
gic.
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lumii F „Cinci și un scaun gol“

„Ostilitate
declarată“

I n corespon
dențele din 
Lisabona pu
blicate de 
iniiuente zia
re occiden
tale apare 
frecvent în 
ultima peri

oadă tema conflictului 
ascuțit dintre regimul 
salazarist și tânăra ge
nerație a Portugaliei, 

într-un reportaj in
titulat semnificativ 
„Ostilitate declarată“ 
trimisul ziarului elve
țian „DIE TAT“ în Por
tugalia descrie o re
centă acțiune a studen
ților din Lisabona.

ormula: „cinci și un scaun 
gol" a făcut ocolul presei 
mondiale. Numeroase ziare și 
reviste au publicat fotografia 
sălii de consiliu a membrilor 
„Pieței comune" punînd în 
evidență absența reprezentan
tului francez. Acum, pe mă
sura evoluției evenimentelor,

nimeni nu mai consideră aceasta o „acți
une franceză oarecare" — după cum s-a 
exprimat un diplomat vest-german atunci 
cînd Franța și-a anunțat intenția de a nu 
participa la reuniunile „celor șase".

Practic, ultimele întruniri ale „Pieței co
mune" și ansamblul relațiilor între parte
nerii vest-europeni se aseamănă cu o 
înfruntare diplomatică quasioficială între 
Franța și „cei 5“ parteneri ai săi. De aci 
și apariția unor termeni neobișnuiți în 
anii trecuți, cum ar fi „concesiile substan
țiale" pe care „cei 5" le fac sau ar fi gata 
să le facă Franței. Deocamdată, după ul
tima sesiune a miniștrilor de externe a 
celor cinci țări membre ale Pieței comune, 
presa vest-germană rezumă astfel eveni
mentele („RHEINISCHE POST“ — progu- 
vernamental): „Reuniunea de la Bruxelles 
a dovedit că șase minus unu nu este ace
lași lucru ca cinci plus unu în contabili
tatea europeană. Aceasta întrucît o comu
nitate în care un partener absentează nu 
mai poate fi considerată ca atare. Este 
exact ceea ce de Gaulle a vrut și vrea să 
demonstreze. Acesta este bilanțul sobru al 
conferinței de la Bruxelles".

într-adevăr, reuniunea de la Bruxelles 
a reușit să dovedească mai mult ca orice, 
deteriorarea accentuată a relațiilor în sinul 
„Pieței comune". Rezultate n-au existat. 
S-a ajuns doar la soluția amînării discu
tării propriu-zise a propunerilor revizuite 
ale comisiei privind finanțarea politicii a- 
grare. Aceste propuneri sînt apreciate de 
ziarele franceze ca o „concesie substan
țială" (AURORE) făcută Franței. Se pare 
că textul revizuit s-ar apropia de tezele 
franceze. Apropierea s-ar datora, potrivit 
experților, faptului că este amînată posibi
litatea punerii in funcțiune a unor mijloa
ce de presiune supranationale și, în gene
ral, prerogativele supranationale.

La Paris mina întinsă de „cei cinci" nu 
a fost deocamdată primită. Primul ministru 
Pompidou a ținut să reafirme marți seara 
poziția țării sale față de Piața comună: 
„Franța nu a putut decit să constate eșecul 
Pieței comune". Și mai departe: „Dacă se 
vrea să existe o Piață comună trebuie să 
existe o Piață comună agricolă și o solu
ționare financiară echitabilă... Noi nu vom 
accepta ca economia franceză in ansam
blul ei să fie dirijată din afară, fără ca 
guvernul să poată să-și exercite responsa
bilitățile sale față

Deci o precizare
de poporul francez", 
pregnantă a refuzului

de a lua în considerare orice formulă care 
ar avea in spatele ei idei supranaționale.

în acest sens e interesant să adăugăm 
că într-o carte apărută zilele trecute la 
Paris și intitulată „Destinul secret al lui 
Georges Pompidou", există un pasaj redac
tat — după părerea multora — de însuși 
primul ministru și în care este prezentat 
punctul de vedere al guvernului și al ge
neralului de Gaulle în legătură cu criza 
de Ia Bruxelles. în acest pasaj se spune: 
„Experții de la Bruxelles vor să facă ime
diat o Europă economică, cu puteri supra
naționale și cer un Parlament european 
pentru a o sprijini. Aceasta contravine bu
nului simț. Ei vor să închidă, de pildă, 
minele de la Saint Etienne; mîine va li 
vorba de fixarea unor noi prețuri pentru 
cereale, pentru lapte și pentru carne. Mi
nerii francezi, țăranii francezi, vor accep
ta oare ca problemele lor vitale să fie ho- 
tărite de tehnocrații iresponsabili, fără 
consimțămintul guvernului lor ? Ei se vor 
revolta

Bilanțul 
a fi unul 
stîrnească 
cercurile

și guvernul lor va fi răsturnat", 
reuniunii de la Bruxelles pare 
singur: impas. Ea n-a reușit să 

interesul pe care-1 sconta în 
politico-economice din Franța.

P. NICOARÄ

Marți la Palatul Națiunilor din 
Geneva și-a reluat lucrările 
Comitetul celor 18 pentru de
zarmare. In fotografie: un as
pect parțial din timpul unei 

ședințe.
Telefoto : U.P.I.

După 64 de zile de criza

S-a format

noul guvern

Evoluția crizei politice
de la Atena

Opinia publică din Grecia așteaptă cu viu interes 
întrunirea de joi dimineață a grupului parlamentar 
al partidului Uniunea de centru care urmează sâ 
dezbată problema înirîngerii în parlament a ac
tualului guvern. Liderul partidului, Papandreu, a 
declarat că nu sînt invitați și nu vor ii admiși să 
participe la ședință actualii miniștri care prin ac
țiunile lor s-au situat în aiara partidului “ 
membrii guvernului Novas au anunțat că 
ticipa la ședință, în baza iaptului că nu 
încă excluși din partid.

vor 
au

Totuși 
por
tosi

Înfruntînd atacurile po
liției, riscînd să fie ei în
șiși arestați și întemnițați, 
citeva sute de studenți s-au 
adunat în fața închisorii de 
la l’Aljuve, în plin centrul 
capitalei, unde sînt deținuți 
60 de colegi de ai lor con
damnați pentru participarea 
la grevele studențești din 
ianuarie — februarie. Ei 
și-au manifestat împotrivi
rea față de regimul salaza
rist și au cerut eliberarea 
colegilor întemnițați. „Osti
litatea față de regim și spri
jinul față de acțiunile îm
potriva acestuia au devenit 
fățișe în rîndul unei părți 
covîrșitoare a tineretului“ — 
remarca trimisul lui „D1E 
TAT".

într-un amplu articol pu
blicat zilele trecute „NEW 
YORK TIMES“ se referă, la 
rîndul său, la „rezistența 
generalizată a studenților 
față de regimul de la Lisa
bona". La mijlocul acestei 
luni, relevă ziarul american, 
Ministerul Educației din 
Portugalia a început să exa
mineze dosarul „atitudinii 
nedisciplinate“ a studenților 
care au luat parte la un mi
ting împotriva interzicerii 
de către autorități a sărbă
toririi „Zilei studentului". 
După cum se știe, în cadrul 
acestui miting, studenții au 
cerut cu fermitate crearea 
unor asociații studențești li
bere, manifestîndu-și deza
probarea față de activitatea 
asociației oficiale aflată sub 
controlul direct al guvernu
lui salazarist. Luna trecută 
— relevă în continuare co
tidianul american — un grup 
de 9 studenți de la Univer
sitatea din Lisabona au fost 
condamnați pentru partici
pare directă la un așa-zis 
„complot nereușit". Unul din 
principalii acuzați, studentul 
Manuel Guveya, fiul unui 
cunoscut avocat portughez, 
a arătat la proces că „a 
considerat o datorie patrio
tică și de conștiință să ia 
parte la organizarea unor 
acțiuni de protest antisala- 
zariste, răspîndind manifeste 
și chemînd colegii Ia greve 
pentru democratizarea uni
versității“. Relatînd toate a- 
cestea, „NEW YORK TI
MES" adaugă: „înalte per
sonalități ale administrației 
de stat și ale vieții univer
sitare se arată sceptice față 
de rezultatele măsurilor dis
ciplinare sau polițienești. Se 
consideră că mișcarea opo
ziționistă a devenit aproape 
generalizată“.

Revista vest-germană 
DER SPIEGEL a publicat o 
relatare din Lisabona des
pre starea de spirit a stu
denților și, în genere a ti
neretului portughez. Trans
criem opinia coresponden
tului respectiv al revistei 
vest-germane: „Aceasta se 
întîmplă deoarece situația 
politică a țării se repercu
tează în mod nemijlocit a- 
supra tinerilor. Mai întîi, 
războiul colonial. Tinerii îl 
simt pe propria lor piele. Ei 
sint mobilizați cu miile în 
contingentele trimise pe 
fronturile din Angola sau 
Mozambic. Pe de altă parte, 
tinerii își văd perspectivele 
închise de trista realitate 
a rînduielilor semi-feudale, 
a opresiunilor politice și 
obscurantismului. Ei își dau 
seama că e necesară trans
formarea masivă a structurii 
și economiei societății por
tugheze“.

încadrat în contextul ge
nerai al luptei poporului 
portughez împotriva dicta
turii salazariste, 
radicalizării, al 
conștiinței și combativității 
linerei generații a Portuga
liei este plin de semnifica
ții.

„Doar un început“...
Astfel este apreciat 

proiectul de lege, a- 
probat zilele trecute, 
de senatul turc, refe
ritor la preful petrolu
lui brut perceput de 
stat de la companiile 
străine care exploatea
ză zăcămintele indi
gene. Potrivit acestui 
proiect de lege, prețul 
la fiecare tonă de (ijei

nezie crescîndă în ulti
mele 8 luni". La acea
stă acțiune participă, 
potrivit altui ziar bri
tanic, „GUARDI AN", 
„compania petrolieră 
turcă, sindicatele, di
ferite organizații stu
dențești și numeroși 
intelectuali. Formînd 
acum un puternic 
grup de presiune, a- 
geste elemente —■ re-

Doar
un început...

extrasă se majorează 
cu 150 de lire turcești; 
majorare care va a- 
duce Turciei, anual, 
un venit suplimentar 
de circa 60 de milioa
ne de lire.

De lupt, dezbaterile 
și votul din senatul 
turc nu pot li socotite 
ca ceva întîmplător. 
Căci, „cel mai izbitor 

^-fenomen —- sublinia 
recent ziarul englez 
„TIMES“ — îl consti
tuie, astăzi, în Turcia 
violența campaniei de 
acuzații la adresa fir
melor petroliere stră
ine care acționează în 
această țară, campanie 
care se duce cu o fre-

cunoaște iară 
„GUARDIAN" 
naționalizarea 
lui". Ziarul

aprovizioneze 
de la stațiile 

se distribuie 
în

echivoc 
— cer 
petrolu- 
parizian

,,COMBAT" completea
ză acest tablou cu a- 
mănunte nu mai puțin 
semnificative: „Șoferii 
taxiurilor sînt invitați 
să se 
numai 
unde
benzină turcească, 
violente campanii de
clanșate în presă, 
întruniri publice, 
afișe și ] 
cietățile 
acuzate i 
lioane 
săraca 
transferă

mele dobîndite în inte
riorul țării și că nu 
dezvoltă, ba chiar as
cund posibilitățile de 
producere a petrolului 
indigen”.

Cit de rentabilă este 
activitatea celor 12 Ur
me străine care defin 
majoritatea producției, 
transportului și desfa
cerii 
Turcia 
faptul 
vlnzare 
este aici 
superior : 
piata mondială. Pentru 
a mentine intactă sur
sa proiiturilor ridicate, 
societățile petroliere, 
în special cele ameri
cane, se opun oricăror 
încercări de dezvolta
re a industriei petro
liere de stat prin a- 
chiziționarea de insta
lații de exploatare și 
prelucrare a țițeiului. 
Ele acționează și în 
ș_ensul iolosirii incom
plete a capacităților 
de exploatare existen
te, importimi aproxi
mativ 3 000 000 de tone 
de țiței anual. Acea
stă cantitate de petrol 

statul turc 
puțin de 
de dolari 
In aceste 
apare ex- 
amploarea

La periferia Salonului...

procesul 
creșterii

E. R.

petrolului în 
reiese și din 
că prețui de 
al petrolului 
cu 55 la sută 

celui de pe

în ultimele 24 de ore, aviația 
americană și navele Flotei a 7-a 
au supus tirului de artilerie și 
bombardamentelor întreaga regi
une de coastă a Vietnamului de 
sud, unde consideră că sînt con
centrate efective importante ale 
Frontului național de eliberare. 
Bombardamentele nu au dat re
zultatele scontate, patrioții opu- 
nînd o dîrză rezistență.

La Da Nang, unde, după 
cum se știe, se află una din cele 
mai importante baze militare a- 
mericane, pe străzi au apărut dra
pelele Frontului național de eli
berare și manifeste antiamericane 
și de demascare a politicii actua
lului guvern de la Saigon. In ul
timele zile au fost descoperite 
bombe chiar în clădirile înalților

la aceastăofițeri americani de 
bază.

Chiar în capitala 
meză și în regiunea 
toare, continuă să se semnaleze 
acțiuni ale patrioților. O patrulă 
a poliției a fost ucisă de o gre
nadă în cartierul Gia Dinh, de la 
periferia Saigonului. Postul mili
tar guvernamental de la Ba Ta, 
situat la numai 11 km de capi
tală, a fost incendiat.

Importanta șosea 19, de acces 
spre Saigon, care în ultimele zile 
fusese pusă sub paza a 6 000 de 
soldați din armata guvernamen
tală și americană, a fost din nou 
atacată de patrioți, întrerupîn- 
du-se astfel din nou traficul spre 
Saigon.

sud-vietna- 
înconjură-

Intensificarea intervenției

agresive a S. ILA. în Vietnam
CONFERINȚA DE PRESA RADIOTELEVIZATĂ 

A LUI JOHNSON

BRUXELLES 28 (Agerpres). — 
După 64 de zile de criză guverna
mentală, cea mai lungă din istoria 
postbelică a Belgiei, noul prim- 
ministru desemnat, Pierre Harmel, 
a prezentat marți seara regelui 
lista noului guvern. Din compo
nența guvernului, care cuprinde 27 
de personalități politice, 15 sînt 
membri ai Partidului social-creștin, 
iar 12 membri ai Partidului socia
list. Patru din principalele portofo
lii ministeriale aparțin în continua
re unor personalități politice care 
au făcut parte 
guvern condus 
Lefevre.

Ministerele 
de: Paul Henri 
ministru al afacerilor externe: Lu
dovic Moyersoem (social-creștin) 
— ministru al apărării; Alphons 
Vranckx (socialist) — ministru de 
interne; Pierre Wigny (social-creș
tin) —■ ministru al justiției.

La 29 iulie noul guvern se va 
prezenta în fața parlamentului 
pentru votul de învestitură.

și din precedentul 
de fostul premier

cheie sînt deținuta 
Spaak (socialist) —

Observatorii din capitala Gre
ciei subliniază că guvenul Novas 
continuă sondajul în rindurile 
deputaților centrului pentru a 
încerca să obțină sprijinul lor în 
Parlament, pentru a găsi un mod 
de „împăcare“ cu partidul de 
guvemămînt sau pentru a-și asi
gura „o cădere nedureroasă“ cu 
prilejul votului din Parlament.

Se relevă că pentru avansarea 
unei soluții de compromis și îm
păcare cu conducerea partidului 
centrului, se intenționează pre
lungirea crizei cît mai mult po
sibil. Astfel, „To Vima" scrie că 
ședința de vineri a parlamentu
lui urmează a rezolva doar pro
blema alegerii unui nou preșe
dinte al parlamentului în locul 
lui Novas devenit premier. Luni 
urmează a fi citite declarațiile 
program ale guvernului. La 8 
august vor începe discuțiile asu
pra problemei votului de încre-

Noi incidente în Cipru

două zile.dere care vor dura
Guvernul se poate folosi de ase
menea, de o prevedere constitu
țională pentru a amina cu încă 
două zile votul, astfel că, dacă 
acest plan reușește, votul de în
vestitură va avea loc abia la 12 
august.

Fostul premier Papandreu a 
declarat că nu recunoaște actua
lul guvern și în consecință nu va 
negocia cu el nici un fel de îm
păcare sau compromis. Totodată, 
el se menține la părerea că uni
ca soluție de ieșire din criza po
litică este însărcinarea sa de că
tre rege cu mandatul formării 
unui nou guvern. Respingerea 
acestei soluții, a declarat el, ar 
duce automat la alegeri. Acest 
punct de vedere este împărtășit 
și de un mare număr de depu- 
tați ai partidului de guvemămînt, 
precum și de partidul E.D.A., 
al cărui lider parlamentar, Ilias 
Iliu, a declarat într-o conferință 
de presă că „pentru restabilirea 
ordinei constituționale este nece
sar ca fostul premier Papandreu 
să formeze un nou guvern, iar 
dacă nu, să aibă Ioc imediat noi 
alegeri“.

în ce privește poziția partide
lor de dreapta — E.R.E. și „pro
gresist“ — acestea își vor defini
tiva oficial punctele de vedere 
în cadrul ședințelor grupurilor 
parlamentare care vor avea loc 
vineri dimineața. Este, însă, si
gur de pe acum că cei 99 de 
deputați ai E-R-E. vor sprijini 
guvernul Novas în timp ce depu
tății partidului progresist în nu
măr de opt vor da un vot de 
neîncredere guvernului.

de• DIN NOU după o lungă 
perioadă de liniște, in Cipru s-au 
produs incidente între cele două 
comunități ale insulei. După cum 
anunță agenția Reuter, ciprioții 
turci din localitatea Kophinou au 
deschis focul împotriva unui vehi
cul aparținînd poliției ciprioților 
greci, care sosise aici pentru a an
cheta în legătură cu o explozie

care s-a produs în apropiere 
Kophinou.

Intr-o declarație a guvernului 
cipriot se arată că în noaptea de 
marți spre miercuri în sectorul 
turc al Nicosiei au fost, de ase
menea, auzite împușcături și s-au 
semnalat explozii ale căror cauze 
nu au fost încă stabilite.

WASHINGTON 28 (Ager
pres). Miercuri seara, președin
tele Johnson a expus într-o 
conferință de presă radiotele
vizată un plan menit să ducă 
Ia intensificarea angajării 
S.U.A. în războiul din Vietnam.

Afirmînd din nou că actua
la situație din Vietnamul de 
sud ar „pune în pericol secu
ritatea Statelor Unite“, preșe
dintele Johnson a anunțat că 
efectivul trupelor americane 
din Vietnamul de sud va spori 
considerabil. Numărul celor 
înrolați lunar în Statele Uni
te va crește de la 17 000 la 
35 000 soldați, iar efectivul 
soldaților americani în Viet
namul de sud se va ridica la 
125 000. El a precizat că, „da
că va fi nevoie“, vor fi trimi
se efective suplimentare și a 
făcut cunoscut că a ordonat 
deja transferarea în Vietna
mul de sud a diviziei aeropur
tate staționată în statul Geor- 
gia, precum și a altor unități. 
Deși afirmă că în urma con
sultărilor avute în ultima săp- 
tămînă s-a ajuns la concluzia 
că „în momentul de față nu 
este necesară mobilizarea tru
pelor de rezervă“, Johnson 
declară că dacă va fi cazul vor 
fi luate măsuri în acest sens.

El a anunțat,, apoi, că noul 
ambasador al S.U.A. la Sai
gon, Cabot Lodge, pune

costă 
nu mai 
130 000 000 
In devize, 
împrejurări 
plicabilă
protestului opiniei pu
blice din Turcia împo
triva activității socie
tăților petroliere stră-

G. ASTEFANEI

Plenara CC al P.M.U.P,

VIn Consiliul Economic și Social al 0. N. U.

Adoptarea unei rezoluții
inițiate de România

R.A.U. Vedere a centrului de radio-televiziune din Cairo

manifeste 
străine 

că storc 
de dolari 

Turcie, 
i ilegal

prezent la punct un nou pro
gram pe care îl denumește 
„de asistență“, dar care va 
„permite autorităților militare 
sud-vietnameze să-și intensi
fice substanțial eforturile de 
război“.

Oi

. ... V . .

Comitetul Economic al Con
siliului Economic și Social al 
O.N.U. a adoptat în unanimitate 
o rezoluție inițiată de delegația 
română cu privire la industria
lizarea țărilor în curs de dezvol
tare. La rezoluția română s-au 
asociat, în calitate de coautori, 
Algeria, Argentina, Austria, Irak, 
Mexic, Pakistan, R.A.U. și R.S. 
Cehoslovacă. Proiectul a fost pre
zentat comitetului de către re
prezentantul român, I. Ionașcu, 
care a evidențiat succesele obți
nute de comitet, ca și de Cen
trul de dezvoltare industrială, în 
activitatea lor de pînă acum.

România, a spus vorbitorul, se 
află ea însăși în plin proces de 
industrializare, și experiența acu
mulată de ea poate folosi și 
altor țări.

După ce a amintit diferitele 
inițiative ale României în Orga-

nizația Națiunilor Unite și orga
nismele sale vizînd cooperarea 
internațională în acest sens, dele
gatul român a subliniat necesita
tea adoptării proiectului de rezo
luție.

Discuția care a urmat și la 
care au participat reprezentanții 
S.U.A., Franței, Uniunii Sovieti
ce, Japoniei, Tanzaniei, Ghanei 
etc., a relevat acordul unanim a- 
supra necesității continuării și 
amplificării eforturilor țărilor 
pentru diversificarea prin indus
trializarea economiei țărilor în 
curs de dezvoltare.

Rezoluția cere secretarului ge
neral al O.N.U. să țină seama în 
pregătirea și organizarea coloc
viului internațional și a colocvii
lor regionale asupra industriali
zării de dezbaterile și sugestiile 
celei de-a 39-a sesiuni a Con
siliului.

o TEATRUL muncitoresc din 
<rașul finlandez Jtjvaskyla a pus 

în scenă cunoscuta piesă româ
nească „Jocul de-a vacanța“ de 
Mihail Sebastian. Piesa a fost tra
dusă de poetul Avro Turtiainen. 
Spectacolul s-a bucurat de succes.

• LA CEA DE-A 4-A ple
nară a C.C. al P.M.U.P, care 
își desfășoară lucrările la Varșo
via, a post prezentat raportul 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P. cu privire la direcțiile 
schimbărilor în sistemul de plani
ficare și de conducere a econo
miei naționale în perioada 1966— 
1970.

In raport se arată că formele 
și metodele conducerii planificate

trebuie să fie perfecționate în 
permanență. Planul economiei na
ționale este principalul instru
ment al conducerii economiei, di
rectiva de acțiune pentru toate 
verigile economiei naționale. Baza 
pentru elaborarea planurilor cin
cinale, se spune în raport, tre
buie să fie programele de dez
voltare a diferitelor ramuri și 
programele de modernizare a 
principalelor tipuri de produse, 
pregătite de către uniunile pe 
ramuri de producție. Indicatorul 
rentabilității va constitui princi
palul indicator stabilit prin direc
tive pentru întreprinderi și uni
uni.

In viitoarele luni, subliniază ra
portul, urmează să fie adoptată o 
hotărîre a guvernului care să re
glementeze noile principii de 
funcționare a uniunilor.

• LA KREMLIN a avut loc 
o convorbire între Leonid Brej
nev, Alexei Kosîghin și Anastas 
Mikoian și președintele Guineei,

Seku Ture. Au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea 
continuă a relațiilor dintre cele 
două țări și unele probleme in
ternaționale.

» APROXIMATIV 300 DE DE
MONSTRANȚI pentru drepturi 
civile au parcurs miercuri noap
tea străzile orașului Americus 
(statul Georgia), cerînd elibera
rea celor patru tinere de culoare 
arestate în cursul unor manifesta
ții antisegregaționiste de săptă- 
mina trecută. Poliția din locali
tate a intervenit cu brutalitate 
împrăștiind pe demonstranți.

deces. Municipalitatea orașului 
Hiroșima a făcut cunoscut că sta
tistica tristă a jertfelor bombar
damentului atomic american din 
august 1945, numără la ora ac
tuală 61 016 victime omenești.

Noul secretar general 
al A.E.L.S.

0 statistică tragică

• IN PREAJMA ÎMPLINIRII 
a 20 de ani de la odiosul bom
bardament atomic asupra Hiro- 
șimei, autoritățile orașului au 
făcut un nou bilanț al victimelor 
acestei catastrofe. Numai în 
cursul acestui an au fost înre
gistrate 142 de noi cazuri de

• ASOCIAȚIA Europeană a 
Liberului Schimb (A.E.L.S.) a a- 
nunțat marți numirea diplomatu
lui englez John Coulson în func
ția de secretar general al acestui 
organism. El urmează să-l înlo
cuiască pe Frank Figgures, care 
se va retrage în octombrie.

Noul secretar general al 
A.E.L.S. a fost una din perso
nalitățile care au contribuit în 
1960 la constituirea A.E.L.S.un

a marca oare vizi
ta în Aden a mi
nistrului coloniilor, 
Arthur Greenwood, 
o înseninare în re
lațiile Angliei cu 
această colonie ? 

Conflictul dintre 
guvernul Adenului

și autoritățile engleze a atins 
punctul de incandescență în 
momentul cînd „Comisiei con
stituționale“, inițiată de Anglia, 
i s-a refuzat accesul pe terito
riul Adenului. Gestul a avut 
implicații cu atît mai răsună
toare, cu cît primul ministru 
Abdul Quawee Mackawee, care 
era considerat (după expresia 
ziarului „DAILY TEEEGRAPH") 
un om politic „moderat proocci- 
dental“, a declarat că însăși ini
țiativa creării „Comisiei" repre
zintă un act de violare a rezo
luțiilor O.N.U. și a hotărîrilar 
Ligii Arabe. Cei 14 reprezen
tanți ai protectoratului Aden în 
parlamentul federal al Arabiei 
de sud, precum și membrii Ade- 
nuluî din Consiliul suprem s-au 
retras în semn de protest.

Pe de altă parte, guvernele 
țărilor din Commonwealth (Pa
kistan, Malaezia) au fost reti
cente față de solicitarea engle
ză de a numi reprezentanți în 
„comisia constituțională“ 
n-a fost recunoscută de 
ritățile locale din Aden.

Refuzului autorităților
de a primi comisia, autorități-

engleze nu i-au putut 
opune nici un argument vala
bil, de vreme ce ele însele au 
interzis anterior unei comisii 
desemnată de Comitetul special 
al O.N.U. pentru decolonizare 
accesul în Aden. In perioada 
crizei create între primul mi
nistru Mackawee și înaltul comi
sar englez, Turnbull, s-au sudat 
legăturile între diversele gru
pări politice din Aden, adică 
între elementele „moderate" și

lei Federații a Arabiei de sud. 
Guvernul englez s-a declarat 
dispus să recunoască indepen
dența acestui stat, cu condiția 
ca viitorul guvern să accepte 
menținerea bazei militare en
gleze și, eventual, să suporte o 
parte din cheltuielile de între
ținere. Trebuie remarcat că po
litica Angliei în Aden nu poa
te fi despărțită de ansamblul 
politicii militare engleze. Revis
ta „NEWSWEEK“ relata la ru

de a transfera baza militară din 
Aden pe insula Diego Garcia 
din Oceanul Indian. De altfel, 
vizita ministrului coloniilor 
Greenwood în Aden a fost pre
cedată de cea a ministrului a- 
părării, Denis Healey...,

Guvernul Adenului a refuzat 
să se angajeze în orice fel de 
manevre, dînd publicității o de
clarație în care cere tuturor 
guvernelor din Federația Ara- 
biei de sud să nu accepte nici

Politica engleza în Aden

care 
aufo-

locale

patrioții consecvenți care luptă 
pentru înlăturarea completă a 
regimului colonial.

în această situație, la 21 iu
lie, s-a anunțat la Londra că 
faimoasa „comisie constituționa
lă" își amînă plecarea. Ulterior, 
ministrul britanic al coloniilor 
a plecat la Aden într-o misiu
ne de „manevră".

împiedicarea „comisiei con
stituționale“ de a acționa în 
Aden a blocat proiectele engle
ze de creare a „statului unitar" 
al Arabiei de sud, alcătuit din 
teritoriul Adenului și al actua-

brica „Periscop" că în urma ho- 
tăririi de a ușura povara chel
tuielilor militare care apasă 
bugetul Angliei, primul minis
tru Wilson are de făcut față 
unei alternative greu de solu
ționat: să reducă angajamen
tele Angliei „peste mări“ sau 
să impună o nouă sporire a im
pozitelor. ~ 
revista — 
dispune lichidarea treptată

„Pronosticul — scria
• este că Wilson va

d 
marei baze militare de Ia A- 
den". O altă versiune (reluată 
de revista „U. S. News and 
World Report“)' indica intenția

o altă soluție în legătură cu vi
itorul acestor teritorii în afară 
de cea preconizată prin rezo
luțiile adoptate de O.N.U. După 
cum se știe, aceste rezoluții, 
adoptate în 1963, cer înlătura
rea bazei militare engleze din 
Aden, autodeterminare 
tru popoarele Arabiei de sud, 
constituirea unui guvern provi
zoriu pentru întreg teritoriul, 
precum și desfășurarea unor 
alegerî generale pe baza votu
lui universal, înainte de acor
darea independenței. De ase
menea, Comitetul special al

pen-

O.N.U. pentru decolonizare a 
subliniat într-o rezoluție adop
tată în luna mai că „menține
rea bazei militare în Aden pre
judiciază pacea și securitatea 
din această regiune și în con
secință, este de dorit înlătura
rea ei".

Acum Greenwood a propus 
convocarea Ia Londra a unei 
reuniuni pregătitoare a Confe
rinței constituționale cu privire 
la viitorul teritoriilor din Ara- 
bia de sud, care urmează să 
aibă Ioc în luna decembrie. Ac
ceptarea de către autoritățile 
engleze ca la această confe
rință să participe reprezentanți 
ai tuturor forțelor politice din 
Aden, constituie evident o 
dare înapoi, dacă se ține sea
ma că partidele patriotice au 
fost interzise și membrii lor 
crunt persecutați. Rămîne însă 
de văzut dacă la desfășurarea 
lucrărilor reuniunii pregătitoa
re, guvernul englez își va re
vizui poziția și asupra fondului 
problemelor Arabiei de sud. 
Faptul că Greenwood a propus 
ca reuniunea pregătitoare să 
se transforme apoi într-un „co
mitet permanent“ care să acțio
neze pe teritoriul Adenului tre
zește bănuiala că se încearcă 
introducerea pe ușa din dos a 
unei versiuni modificate a Co
misiei constituționale.

Z. F.
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