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Ing. C. Cazan « 
țelul sectorului 
de foraj Liliețti 
ne impărtățețte 

experiența obținut!
de colectivul 

său de muncă in: i

I d n .v.i - u Centrai î 

Rs<«ona!ă

Proletari din toate țările, uniți-vă!

CU TURBINA
CALIFICĂRII• RIDICAREA

TINERILOR MUNCITORI
te âs dorse U

Ele se reflectă în

• FORAJUL

in raionul Fălticeni

pildă, 
celsr

și 
în- 

coreapnnzător. Iată, 
care era litua- 

în urmă :

ongresul al III-lea 
al partidului a pus 
in fata petroliști
lor din sectoarele 
de foraj o sarcină 
de mare însemnă
tate : pină în anul

1965 vor trebui să fie săpa ți 
cu turbina 70 la sută din to
talul metrilor forați. Ințelegînd 
pe deplin importanța acestei 
sarcini, colectivul de munci
tori, ingineri și tehnicieni din 
sectorul de foraj-LiJiești a ob
ținut, de la începutul anului 
și pînă în prezent, realizări în
semnate. — 
faptul că pe primul semestru 
al anului 1963 s-au săpat cu 
turbina 58 la sută din totalul 
metrilor forați, în Ioc de 52 la 
sută cît era angajamentuL

Experiența obținută de co
lectivul nostru a demonstrat 
cu tărie avantajele tehnico-e- 
conomice ale noii metode de 
foraj față de sistemul de să
pare a sondelor cu masa Ro
tary. S-a dovedit astfel că fo
rajul cu turbina are aplica
bilitate generală, indiferent 
de teren sau adîncimi, iar vi
teza de foraj poate crește în 
toate rocile dar mai ales în 
cele dure cu condiția folosirii 
tipurilor adecvate de sape.

In sectorul nostru, folosirea 
forajului cu turbina s-a dove
dit a fi foarte avantajos și in 
săparea sondelor dirijate, 
vem multe schele unde.

cauza terenului accidaxtaL un 
se poete respecta gabant^I de 
exploatare decît pnn devierea 
sondelor către o taJpd stahtL- 
tă. In «cheia Ținte*-Scnnct^ 
de exemplu, pentru a e<tia 
masivul de ure șâ acoa hre- 
ciotasă foarte dificili te foraj, 
sondele au trebmt sâ fie de
viate cu 200—300 m de te wr- 
ticaUL La toate aceste etma 
s-a obținut O Witera m*_ z „ 
decît la forajul rotativ. See 
dele fiind săpate în : ZI *-« 
redus, de asemeom. âaigtor 
durata și costul mootajuhsk

Folosirea forajul=. ca tiritx- 
na contribuie apos ia reteee- 
rea în mare wdwd a *mr | 
utilajului. GranicuL hi
draulic ți masa au o iterate 
aproape nelimitate nema.f..^l 
supuse eforturilor pnn rotirea 
garniturii. De ueacom con
sumul de lan; p de pră.-te_ 
dispare In acest czz aproape 
complet, se inteturh uzura co
loanelor ceea ce mhrefte pam- 
bilitate* de a termen» cu t*3« 
săparea send^nr p de a obți
ne mari «rcrwwnai de mate 
tubular.

Extinderea apiicirii fora, 
lui ea turbina in sectorul ra
stru n-a fost tnsâ nn Lacra 
deloc ujor. Noi am întocra.: 
din vrem* nn plan imln— — ■ 
de măsuri tehmeo-orțan-zate- 
rice a cărui îndepiimre s-a 
urmărit zi de zl In ei am pre
văzut printre altele

HUNEDOARA: Pregătiri 
în vederea deschiderii 

bienalei de artă populară

In ajutorul tinerilor care vor da examene de 
admitere ]n InvățămîntuJ superior și anul a- 
ceata funcționează cursuri pregătitoare. In io- 
tograiie : un aspect de la cursurile organizate 

la Universitatea din Capitală.

Mase plastice

în locul metalelor

Prin grija canei rrgîanaJs as ernațM »- • ta- 
Mitetelar da mltnră șt artă ăâa Hn*a-
daara. ie fac de pe itan pr-*âtm peatra eca 
de-a 111-a ezparipe bienală de artă pspălări.

In vederea aecaimî eveaiaieal. Meștcru arta 
papnlare : Mineri, riderarcîști. eoaatraetari. ță- 

cnlactivișu etc_ pmenți șă la evyaaitnlr pre- 
cedcnta ea valemaae Intrări iia Mate gcaari'a 
artei, âpi cMiacrn a parte dia umșpal Iar nber 
pentrn a realiza ahăecsr d< arta care m
îsabiae fondai fale! o rit tic Iaca] ca (CMt refîee- 
tînd viața nauâ, socialista-

Îndeletnicirile artistice an a veche tradiție Iu 
regiunea Hunedoara. Sînt apreciate țesăturile da 
podoabă ți coitumrle naționale din localitățile 
■dm Cîmpia Mureșului, fluierele și bilele ciebă- 
nețtî lucrate de crescătorii de oi de 1| Poiana 
Sîbîtilni. Bărbații și femeile din împrejurimile 
Hunedoarei ți din (inutul „pă du reni lor” ie re
marcă prin iicniința sculpturilor, a împletiturilor 
și broderiilor artistice.

Tb laealitâțile Cimpa. Răscuala, Gospal tei Neag 
și altalo din Valea Jiului deacupcri te fiecare pas 
minunate lucrări ariginale de artizanat : «ralptu* 
ra porților, pledurile din Kuă țesute cu ^bă ti Ta
rul” după o metodă bătrânească, obiecte de US 
ctmic. înfrumuietste cu seci și zeci de ereiti- 
turi artistice, ți altele.

tineretului
Uniunii T Muncitor
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cina înspică iarba!
Citeva observații cu privire la ritmul
[n care se desfășoară cosjtul finului

^ECONOMII PRIN INOVAȚII
Da la lacaputul 

asuhil pini în 
prezent, la cabine
tul tehnic al minei 
Petrila au fost înre
gistrate 26 de pro
puneri de inovații 
din care 20 au |l 
fost aplicate în pro
ducție. Cele mai 
multe dintre acestea 
ne referi la noi pro
cedee de lucru, la 
perfecționarea unor 
utilaje — in scopul 
creșterii indărilcr de 
utilizam etc.

Dintra inovațiile 
aplicate, sînt conxj- 
derate ca fiind cele 
mai valoroase „îm
bunătățirea siste
mului de rambleere 
în abataj camerfi“

sa
i ■- 

<1 
«li-

Folosirea 
plastice ca 
toare ale 
sau altor 
constituie t 
preocupările 
ale colectivelor între
prinderilor din indus
tria constructoare de 
mașini din țara noas
tră. în această ramu
ră de producție se 
prevede ca anul aces
ta să se înlocuiască 
cu mase plastice o 
cantitate de metal 
dublă față de anul 
trecut. Șantierele de 
construcții navale, u- 
zinele producătoare 
de material rulant fo
losesc cel mai mult 
masele plastice, înde
osebi la armăturile 
interioare. Pentru tro
leibuze, autocamioa
ne, autobuze și trac
toare se produc vola
ne, diverse garnituri

maselor 
i înlocui- 
metalului 
materiale 

una din 
j actuale

rezistente la uleiuri, 
dispersoare pentru 
stopuri. plafoniere i 
pentru mașini agrico- 
le se fabrică în can
tități mari cilindri 
distribuitori de se
mințe pentru semănă
torii e de cereale etc. 
S-a mai extins, de «- 
semenea, fabricația 
din mase plastice a 
coliviilor pentru rul
menți, a grupului ro- 
tor-stator de la tur- 
bobure, a diferite șai
be de transmisie pen
tru unele curele tra- 
pezoidale.

în prima jumătate 
din acest an, în in
dustria constructoare 
de mașini s-au înlo
cuit cu mase plastice 
450 tone de metal 
ceea ce a adus uzi
nelor economii de a- 
proximatîv 8 milioana 
Sel.

(Aaerpres)

CU ELEVII
DIN BANAT

din vnmele 
ale cerii antr

■
 s

lui acesta, vacan
ta s~a anunțat bo- 
gată, glină de sur
prize si bucuriL 
In Banat, zecile d* 

mii de elevi s-au intilntt cu 
ea și i-au urat „bun cenit“.

Săptămînal, numeroase „tre
nuri speciale” $i autocare — 
încărcate cu elevi din toate 
școlile Banatului — se în
dreaptă către cele mai pito
rești locuri ale patriei. Un 
qtuv de 300 de elevi din șco
lile raionului Timișoara au fă
cut, de curînd. o interesantă 
excursie: ei au vizitat Combi
natul metalurgic de la Reșița, 
Barajul și Uzina electrică de la 
Văliug, Fabrica de mobilă din 
Caransebeș, au trecut ve la 
Rusca (aici s-au oprit la mor- 
mîntul lui Lazăr Cemescu) a- 
poi au vizitat Filatura de mă
tase din Luaoi. Elevii din Arad 
au făcut si ei o călătorie plă
cută, vizitind orașele Simeria, 
Sibiu, Brașov, Ploiești, Bucu
rești și Craiova.

Dar activitatea turistică a 
elevilor bănățeni abia a in- 
ceput. In vara aceasta, veste 
150 000 de elevi din Banat vor 
pleca în drumeții și excursii

oipodiriile agricole 
colective din raio
nal Fălticeni diipun 
da aproape 7 000 
hectare de finețe 
■atorale și de peste 
4 500 hectare de 

fizieța caltivals. La aceatea ae 
adaugă apruxÎMativ 300 de hec
tare d< aaae dfl șesele și căi fe
rate, pQBeuile diu păduri etc.

TSoâud Miui ds faptul că 
finul camtituin wunl din furaje
le principala pe timp de iarnă, 
muI ta gaapadării ea lac ti re d in 
ruina și—organizat manca în 
ața fel ca. parale] cu lucrările 
de întreținere a culturilor și re
coltarea păîaaaelar. să fie cosite 
La tÎMp și futțele.

La GĂ-C. Dalhairx, de 
recoltarea și depaxitarea 
262 de hectare cal tiv a te ea tri
foi și luceruă și a eelar 180 do 
hectare fișări naturale s cod- 
itilait, eu mai nalt tinp înain
te. obiecta] unor mirări practice, 
operative. Altfel, i-a confecțio
nat întreaga cantitate de capre 
necesara uitării finului ; i-au or
ganizat 10 echipe de cosași alcă
tuite din cite 10—12 colectiviști 
(• echipă din fiecare brigadă). 
De asemenea, au foit organizata 
echipe de colectiviști care ajută 
Ia ilrîniul finului și așezarea a- 
certaîa pa capre.

Pentru a ie urmări itrîmul re
coltei, a foit întocmit

pe suprafața ce le-a fost reparti
zată, cei 12 cosași diu brigada 
nr. 8, în majoritate tineri, au 
trecut ia ajute și celelalte brigăzi 
rămase mai în urmă.

Orgauîzîndu-și bine munca și 
alta goapodării colective din ra
ion au reușit as recolteze mari 
anprafețe cu finețe cultivate ți 
naturale. La Dolhești a-a alrîna 
recolta do pr toată suprafața de 
200 hectare de finețe cultivate 
și 148 hectare din cele 268 ha cu 
finețe naturale. Rezultate hune 
în această acțiune au obținut și 
colectiviștii din comunele Ho- 
rodaîeeni, Vorona, Probota ți al
tele.

Totuși, față de perioada în 
care ne aflam, de atadiul de dez
voltare a ierburilor, în raional 
Fălticeni itringere* ți depozi
tarea f în urii or cultivate
naturale nu ae desfășoară 
trun ritm 
de altfel, 
ția cu citeva zile 
din cele aproape 7 000 do hecta
re de finețe naturale se cosise 
iarba numai de pe 914 hectare, 
iar din fînețele cultivate mai iă- 
măceie de Urina recolta de pe 
mai mult dc 1 200 de hectare.

Râxnîneres iu urmă eate cau
zată de alaha organizare la re
coltat ți tramport. Se mai ma- 
uîfeită aici o concepție greșita, 

că „finul trebuie cosit a- 
cînd ie coace".

In orete ltd «« muncă, da 
oberi el nu se vezte. Ceea 
ce iace el se transmite *xr 
pnii. excavatomlui cnra 
moped cu o precizie mate- 
mahed metri cubi de cărbu
ne din nuna Rovmarî. iar el. 
omul. Toata Birhotd. stă în 
cabina iui. minumd cu rit
micitate și calm manelele. 
De data asta l-am rugat să 
iasă o clipă prin ferestruică, 
să-l cunoască și cititorii.

M.000 lei
Inovațiile amintite 
aparțin injpnețtilui 
Eugen Nlcoară $1, 
respectiv maistrului 
Grigore Schuller.

Economiile totals 
aduse de inovațiile 
aplicate se cifrează 
la 126.000 (postcal- 
culate pină la 1 iu
lie a.c.) ți 140.000 lei 

antecalculata pe 
an de folosință.

BIBLIOTECI
PERSONALE

C. BÂDUȚA 
corespondent

care 
două Foto . 1. CUCU

■Bl M

Pe te «*•

— prin 
ramblează 
bataje simultan 
^Modificarea
mentă ni concasoru- 
hii cu teici la moara 
de rambleu" — 
care, pna îmizmă- 
tățirfle aduse, gene
rează o ococuxnie de

Desen de M. CARANFIL

ce te-a ales pe tine f
tu C9U „uneai* Irdpoare ți nici n-ai flori la pălărie.

ia exr*. |iaîada-M uim» «ia ter
ței • âa anei Mahilteata, a-a 
atahîlit ritexa riteicx da recal- 
tart. Ca reaJtat al acestei bane 
argaaîzări. da aaaî malta sile e»- 
Irctiristii dia Dalhssea an termi
nal da atrina nealta de pe cele 
242 hectare c* finețe ealtivatc 
p lianii intens la casitnl fînu- 
niar nara rale, in special pe per- 
tocia nnde iarba a ajnna la faxa 
•pbMâ lincepntnj Lnflaririi și 
ÎnspicatnltâJ. Iapertant eats și 
fapta] ci la Delhaeca, paralel cw 
recoltarea, »-a arfanixat |i depo- 
dtarea fustei tugâ (rajdnri (na 
pe aate, tan a-a facet anal He
rat). pent» a m evita, la iarnă, 
deeela aaanipulări ft, deci, pier
derile. !■ acest leap in Maj Mal
ta aila aa feat Makiliuta pentrn 
trwpernl luatei M atelaje. 
Echipe apetiale n Mnncit la în
cărcarea șî descărcarea eirnțelar, 
iar colectiviștii en experiență an 
Inerat la clnditn] șirelor și alesu
rilor. la factor ÎMpertant caro 
a eanlrihnit la creșterea ritualii 
de receItar* și depaxitara a fîon- 
riter ■ foit și întrajutorarea 
dintre brigăzi- Da exeMpIn. dnpă 
ce an tarMinat de Urina finnl de

țările științifice și practica au 
dovedit că în aceit itadiu el 
pierde nalt din calități, ajungînd 
la o valoare nutritivă apropiată 
de aceea a paielor. Altfel ae pre
zintă o parte din fînețele natu
rale ale gospodăriilor colective 
din comunele Bunețti, Hîrtop, 
Baia, Șasea, unde aceasta acțiu
ne întirzie.

La Ridițeni, deși ie recoltase 
numai 60 de hectare din cele 
aproape 300 ocupate cu finețe 
cultivate și cam tot atîtea din 
cele peste 400 de hectare de fi
nețe naturale, în ziua de 5 iulie 
nu lucria la cosit decît trei echi
pe, iar la transport 4—5 căruțe 
din 80. Cu toate că în ziua aceea 
și chiar mai înainte nu erau alte 
treburi mai urgente, n-au foit 
organizate mai multe echipe de 
casași. Totodată, transportul ce 
făcea destul de încet, în timp ce 
în grajd 40 de cai se odihneau.

In perioada actuală în raionul 
Fălticeni nu este vîrf de muncă 
in cimp. Exista, deci, posibilita
tea ea o mare parte a brațelor 
de muncă și a atelajelor să fie 
repartizate la cositul, strânsul ți 
transportul finului. Aceasta cu

regionale. Comandannitl rt- 
atona l de vacantă a fixai. 
5 apte itmerariî — alese 
multă chibzuință — Si < orga
nizat. la Po «rașca, instruc
ts j de do ud zile cu zoți condu
cătorii si însoțitorii ele* :-jf *> 
drumeții și excursii. Aceștia ac 
(ost aleși din rindnrJr profe
sorilor de acoorație. istorie. 
Științe naturale, educație nzxză 
— asigurindu te fn fetei • - 
ceste o îndrumare compeletui 
si eeUficată < elecdor. S~a 
luat, de oemenen, lepăncra c« 
direcția regionali C-F.R. ri ea 
I.R.T.A. cere s-aM obligat M 
ari au re — conform anui plan 
dinainte itnbilit — mijloacele 
necesare de trauport. Acum 
nregdtirile ziar terminate Jn 
săptămînila următoare alte 
mii de elevi din Boa* vo* 
porni pe drumurile patriei. £i 
vor vizita obiective industriale.

Ștafeta., folcloristică
O d in tabăra

reref. Am întâlnit «tei pionieri 
din țoale aeohle orașubu Tuni- 
»o«r«L Axutdm U un palpiXant 
meri de volei. Suporterii sint 
Io datorie. Victoria inclinâ cind 
inir-o porta, rind In cente Ud, 
condvtd D«rcd de fnzuflețim 
lor. Meciul de volei i-a termi- 
n«r. Dar «axA. pionierul de seT- 
nezu «nunțg o otel acțiune in" 
xerexaxxd: l« Hu ie desfășoară 
un concurs de pescuit Ptoaie- 
m n^earod fnîr-un suflet acolo. 
Duod maia da vrinz, o altă «c~ 
;.u*e interesa ard v* concurs 
de ortenenre rwrurticd U care 
oarticipd pionierij din ao- 
wim Bazaj. renih {* virilă 
te vtowierii nmzaoreni.

__D«r organizarea în fiecare 
n a aceioresi acțiuni _• jocuri 
roomre. jocnri distractive, 
conewrxwrl n* arie suficientă. 
Am înger*, de pildă, să fia 

— măcar o dată Pe 
«pcimind — o caravană cine- 
-T^:ocraficA care să prezinte 
•m film in tabără (tabăra se 
află numai ta 50 km. de oraș). 
De asemenea, s-ar xnitea lua

MARIETA VIDRAȘCU 
ADRIAN VASILESCU 

Fala. ORES TE PLECAN

^Continuare In pag. a II-a)

AURELIA CARUNTU 
corespondentul 

„Seînteii tineretului” 
pentru regiunea Suceava

(Continuare in pag. a 11-a)

A

Succesul filmului
„Godin" pe litoral
Prezentat la Constanța, Ma

maia și în celelalte stațiuni de 
pe litoral în cadrul festivalu
lui filmului romînesc organi
zat de către comitetul regio
nal de cultură și artă în co
laborare cu direcția cinemato
grafică regională Dobrogea, 
noul film romînesc „Codin'* 
s-a bucurat de un deosebit 
succes. In numai 6 spectacole 
acest film a fost vizionat 
10.000 de spectatori care 
cunoscut cu acest prilej și 
unii interpreți ai filmului, 
celași interes au stîrnit și ce
lelalte două producții româ
nești, „Cerul n-are gratii" și 
„Vacanță la mare” prezentate 
în cadrul festivalului.

de 
au 
pe 
A-
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Pa platoul da Ungă Halele Centrale din orașul Ploiești Polo s 1, CUCU

LEGUME IEFTINE
ȘI DIN ABUNDENȚĂ

Ne scriu
corespondenții 

voluntari despre
acțiuni

pmm la
Cercetarea
a cadrelor

științifică 
didactice

înfrumusețarea orașului

e platoul de lîngă Halele Centrale din Plo
iești — lume multă. Gospodinele găsesc 
din abundență o mare varietate de legume 
șî zarzavaturi proaspete, la prețuri cores
punzătoare acestei perioade de ridicată 
producție legumicolă. în multe locuri, ală
turi de chioșcurile „Aprozarului", la tara

bele de beton, umbrite de copertine, sint prinse tăblițe 
pe care scrie : „Loc rezervat pentru desfacerea produ
selor G.A.C.”. în alte puncte ale pieții, alte tăblițe 
marchează locul unde se valorifică legumele și zarza
vaturile produse de gospodăriile de stat. Prin partici
parea acestor unități la desfacerea directă, s-a îmbu
nătățit mult aprovizionarea populației cu produse le
gumicole proaspete, de bună calitate. Zilnic vin aici 
S& valorifice rodul grădinilor intre 5 și 15 gospodării 
colective. In ziua de 6 iulie, de exemplu, aceste unități 
au adus pe piață un vagon șl jumătate de roșii, 
6 000—7 000 kg de varză, aproximativ 1 000 de kilo
grame de fasole verde șl însemnate cantități de alte 
legume și zarzavaturi.

Administrația pieții se îngrijește să asigure condiții co
respunzătoare de conservare, informează operativ con
ducerile G.A.C. și pe gestionari în legătură cu cerin
țele față de un sortiment de legume sau altul, «timu- 
lînd astfel atît interesul vînzătoriior cît și al cumpă
rătorilor. In subsolul halelor, unde este asigurată o 
temperatură joasă, sînt rezervate boxe speciale, de 
mare capacitate, în care G.A.C. pot să-și conserve in 
bune condiții marfa, în cazul cînd într-o zi, două nu 
este valorificată în întregime. De regulă însă, există 
o proporție echilibrată între producție și consum.

Printre cel ce-șl aduc produsele aici se numără fi 
gospodăria colectivă din Ploieștiori, care are, deocam
dată, un singur chioșc, dar bine aprovizionat

— Pină acum, Aprozarul și Fructexportul ne-au 
preluat, conform graficului, cantitățile de legume și 
zarzavaturi contractate și de aceea am vîndut mai pu
țin direct pe piață, la chioșcul nostru — ne-a relatat to
varășul Ion Constantin, președintele gospodăriei. 
Avem însă o producție bogată și pentru ca s-o putem. 
valorifica operativ și bine, ca să putem contribui și 
mai mult la aprovizionarea oamenilor muncii de la 
orașe cu aceste produse mult solicitate, am luat o se
rie de măsuri practice. Vom deschide în curind mai 
multe chioșcuri — 10—12 dacă va fi nevoie — unde 
vom transporta cu atelajele noastre cantități mari de 
legume și zarzavaturi. Ne-am dat seama de necesitatea 
acestor măsuri și de valoarea lor economică direct, 
din propria experiență. Numai prin singurul chioșc 
pe care l-am folosit am desfăcut pînă acum aproxi
mativ șase vagoane de legume și zarzavaturi și cum
părătorii au fost foarte mulțumiți de calitatea produ
selor noastre.

In general, în orașul Ploiești există o bună preocu
pare față de aprovizionarea oamenilor muncii cu legu
me și zarzavaturi proaspete și față de valorificarea 
corespunzătoare a acestor produse ale G.A.C. Pentru 
unele localități din cuprinsul regiunii însă, ca, de 
exemplu, Slănic-Prahova, Filipești de Pădure. Pietro- 
șița etc. se simte nevoia ca Direcția comercială a sfa
tului popular regional și Uniunea regională a coopera
tivelor de consum să ia măsuri corespunzătoare In 
scopul mai bunei aprovizionări a populației cu legume 
și zarzavaturi proaspete. Gospodăriile colective să fie 
îndrumate să-și valorifice și aici produsele legumicole. 
Pe această cale și locuitorii vor fi mai bine aprovizio
nați, și unitățile agricole socialiste vor putea să-și 
desfacă mai operativ și în cantități mai mari produsele.

In ultimul hiHD. tema
tica da cercetare știin
țifică a cadrelor didac
tice de Ia Facultatea 
da mecanici a Institutu
lui politehnic din iași a 
foit axată in » mai 
mare măsuri pe rezol
varea unor 
industriei.

Colectivul facultăți l-a 
preocupat de studiu! 
spectroscopic <1 uaor 
minereuri si stârni ra
dioactivi țipi zts-snlnr 
bittnmnoase. eeea ca 
permite înlesnirea vrot- 
pectini ■merfcVÎ’K. pre
cum Si detesfiaarea »- 
nor minerewi- O altă 
temă luall In «ratare 
— determinarea eioen- 
mentall a as* «■t.suc- 
tri da a meta
lelor — a fvmiw da
tele necesarz param sta
bilirea știirtrSinfi • *«- 
melor de «cr* R pentru 
Imhunltltirea
lor tehuo'oece. jar • ro
diile teoretice s: srs*- 
nmentata W- nsd ce
rnea ta rea Ottawa ta

procesului 
Fabrica 
Bîrlad. 

cadrele 
catedra 
au e-
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nelte. scule șl utilaj, de 
pildă, 1n colaborare cu 
Fabrica de scule din 
Rișnov a rezolvat pro
blema alegerii formei 
constructive optime a 
burqnielor .pentru asi
gurarea unei durabilități 
sporite a acestor scule. 
Studiile experimentala 
privind controlul zqomo- 
tnlui la rulmenți, pa 
baza folosirii unui apa
rat electronic construit 
de un colectiv de cerce
tători de la catedra de 
m«:ani<me ji organe de 
majiai. au servit la îm
bunătățirea
ae producție Ia 
da rulmenți din 
La rindul lor, 
didactica de la 
de termotehnică
fectuat studii teoretice 
si experimentale asupra 
comportării tehnico-eco- 
nomice a lagărelor flui
de cu preiiune statici, 
centru Fabrica de țevi 
din Roman, precum si 
cercetări In legături cu 
ilcirea In strat fluidizat 
a aiotațilar de amoniu 
granulat.

Uzina metalurgică ți 
IctregaiBderea ..Muncito
rul liber" din Bacău, ln- 
trevrmderea metalurgică 

Ruaan, Direcția re- 

tassiri. 
printre 
care au 
tracta «i 
to taberar e rn Facultatea 
de me-rez.eă a Inst:tntu- 
tei pc'.itehzuc din Iași.

C F.R. Iași se 
de asemenea, 

IntreuTinderile 
încheiat con- 
ccoTenții de
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• In ultimii ani, orașul Satu 
Mare a-a înfrumusețat mult. 
Oriunde ți-ai îndrepta pașii, 
întâlnești străzi și trotuare 
de curînd pavate, pomi re
cent plantați, flori, multe 
flori, parcuri cu alei pe care au 
înflorit pentru prima oară tran
dafiri.

Asta înseamnă că în orașul 
nostru — continuă scrisoarea 
GHEORGHE IOAN și ANDREI 
NOGY din postul nostru de co
respondenți voluntari de la U- 
îina „Unio“ din Satu Mare — a 
fost rodnică activitatea locui
torilor lui, în special a acelor 
tineri, de a-i dărui noi podoa
be. In prezent, tinerii 
tori, după orele 
uzină, sau elevii, 
frați în vacanță, 
zilnic în grădinile

Lîngă Depoul C.F.R. se ame
najează un nou parc. Zilnic co
boară din mașini sute de tineri. 
Mecanicul de locomotivă loan 
Ciocan, devenit pe șantier cel 
mai destoinic rutierisl cu scre- 
perul, nivelează terenul, iar cu

munci- 
petrecute în 
pionierii in- 
goapodăresc 

orașului.

plugul înscrie viitoarele alei. 
Dumitru Mezel, Gheorghe Cîm- 
peanu, Anton Biro, Vasile Ma- 
darași sîni numai cîțiva din cei 
100 de tineri de Ia Complexul 

C. F. R. care au săpat fiecare 
peste 10 m.c. de pămînt. 
Peste 400 de tineri din între
prinderile și instituțiile orașului 
Satu Mare au efectuat aici mai 
mull de 14 000 de ore de mun
că patriotică, realizlnd eco
nomii de peste 80 000 de lei.

Încă nu se topise zăpada cînd 
Comitetul orășenesc U. T. M. 
Satu Mare, împreună cu Comi
tetul executiv al Sfatului popu
lar orășenesc, pe baza angaja
mentelor luate de tineri, ou în
tocmit un plan în care au tost 
precizate obiectivele la care 
vor lucra tinerii. Ba, mai mult, 
organizațiile U.T.M. din între
prinderi și instituții au luat în 
primire cite un asemenea obiec
tiv de lucru. Acest mod de a 
organiza activitatea patriotică a 
dat rezultate bune. Pină acum, 
din cele 16 obiective 
pentru semestrul 
patriotică, s-au

stabilite
1 prin muncă 
realizat 14.

Au fost săpate șanțuri de 
scurgere și a fost 
piatră spartă, în
2 800 mc pe drumul Amanului; 
a fost nivelat terenul și s-au 
săpat gropi pentru pomi pe 
strada Cloșca; a fost amenajat 
parcul popular în suprafață de 
1 ha, unde s-au făcut ron
duri și au fost plantate florii 
a fost desfăcut pavajul din 
piatră brută din strada O- 
dobescu pe o suprafață de 1 125 
mp ; au fost plantați 3 000 de 
pomi și 11 000 de puiețl de tel 
(cu 3 000 mai mult față de cit a 
fost planificat) pe aproape 50 de 
străzi etc.

In lunile mai și iunie tinerii 
din oraș au colectat 460 de tone 
de fier vechi.

Fruntașe în mobilizarea tine
rilor la acțiunea de înfrumuse
țare a orașului și la colectarea 
metalului vechi slnt organiza
țiile U.T.M. de la Uzinele „U- 
nio“ și „1 Septembrie", IRA-7, 
Spital, Atelierul de zonă C.F.R., 
Fabrica de cărămizi nr. 1, Școa
la de 8 ani nr. 3 și altele".

împrăștiată 
volum de

Lucrările agricole
„Colectivul stațiunii experi

mentale zootehnice din comuna 
Jucu primește în aceste zile 
sprijinul celor mai mici cetă
țeni din localitate, al elevilor și 
pionierilor la întreținerea cultu
rilor. Pe loturile sectorului le
gumicol și-a făcut apariția gîn- 
dacul de Colorado — dușmanul 
cel mai de temut al culturilor 
de cartofi. De cîteva zile, sub 
îndrumarea specialiștilor, ele
vii ajuta la grăbirea lucrărilor 
de stropire cu „Detox'* a cul
turilor de cartofi care se gă
sesc în floare” — ne-a comu
nicat tovarășul VASILE PE- 
TEAN.

• Despre același lucru ne 
scrie și corespondentul nostru 
voluntar Florica Cristoloveanu 
din comuna V. Călugărească. 
„Pînă acum elevii de la școala 
de 4 ani — Nicovani, din loca
litate, au stârpit cuiburile gânda
cului de Colorado de pe cele 
două hectare pe care și-a făcut 
apariția. Totodată au plivit bu
ruienile de pe 3 hectare de 
ovăz și răpită. Cu acest prilej 
elevii organizează și diverse

acțiuni de petrecere In mod 
plăcut șl folositor a vacanței”.

• Din comuna Cîndeștl, raio
nul Buhuși, tovarășul TACHE 
VASILACHE ne trimite o nouă 
scrisoare prin care ne infor
mează, de asemenea, despre 
hărnicia tinerilor colectiviști, a 
elevilor șj pionierilor din a- 
ceastă localitate. „Ploile care 
au căzut în ultima vreme — 
ne scrie dînsul — au favorizai 
creșterea ierbii, dar și a spini
lor pe izlazul gospodăriei agri
cole colective. Mobilizați de 
comitetul U.T.M., peste 50 de 
tineri puteau ii văzuți zilele 
trecute pe iîneața G.A.C. Cln- 
dești. Ei ou împrăștiat mușu
roaiele și au curățat mărăcini- 
șurile de pe 6 ha de pășune. 
Cîntecul și veselia i-au însoții 
tot timpul. în aceaslă acțiune 
s-au evidențiat Cercelaru Ilea
na, Resteu Ileana, Grfgoraș 
loan, Moisei Nicolae șl alții'.

Despre activitatea tineretului 
din țara noastră care răspunde: 
„prezent .,u ori de cite ori este 
nevoie de contribuția Iul prin 
muncă patriotică la rezolvarea

unor treburi obștești, ne-au mai 
scris numeroși corespondenți 
voluntari. Scrisorile lor redau

tabloul general al entuziasmu
lui cu care tinerii de la orașe $1 
sate muncesc pentru a face ca 
patria noastră sâ devină mereu 
mai frumoasă.

O moștenire cu bucluc : Pa
tria (bd. Magheru 12—14), I. C. 
Frimu (bd. 6 Martie 16) ; 
Misterele Parisului — cine
mascop : Republica (bd. Ma
gheru 2), București (bd. 8 Mar
tie fl), 23 August (bd. Dimitrov 
118), Ștefan cel Mare (fos. Ste
fan cel Mar» — colț cu str. 
Lizeanu), G. Coșbuc (piața G. 
Coșbuc 1), Stadionul Dinamo 
(șos. Ștefan cel Mare), Arenele 
Libertății (str. 11 Iunie), Gră
dina 13 Septembrie (str. Doam
nei 9), Patinoarul 23 August; 
Clubul cavalerilor — cinema
scop : rulează la cinematogra
fele Magheru (bd. Magheru 
29), 1 Mai (bd. 1 Mai 322), 
Arta (calea Călărași 153) ; 
Estrada, estrada: V. Alecsan- 
dri (str. Grigorescu 24), Elena 
Pavel (bd. 6 Martie 14), Grivi- 
ța (Calea Griviței — lîngă po
dul Basarab), Floreasca (str. 
J. S. Bach 2). Stadionul Giu- 
lești (șos. Giulești). Grădina 
Progresul (str. Ion Vidu nr. 5) ; 
Rocco și frații săi — ambele 
serii : Tineretului (Calea Vic
toriei 48) ; Ordinul Ana: Vic
toria (bd. 6 Martie 7). Gh. 
Doja (Calea Griviței 80) ; Ce- 
reomușki : Central (bd. 6 Mar
tie 2), C-tin David (șos. Crin- 
gași 42) ; Căpitanul Fracasse — 
cinemascop : Lumina (bd. 8 
Martie 12) ; Program special 
pentru copii — dimineața : 13 
Septembrie (str. Doamnei 9) ; 
Adorabile și mincinoase: 13 
Septembrie — după-amiază 
(str. Doamnei 9), Moșilor (Ca
lea Moșilor 221) ; Program de 
filme documentare: Timpuri

Noi (bd. 8 Martie 18) ; Misterul 
celor doi domni - rulează 
la cinematograful Maxim Gor
ki (str. 13 Decembrie 5—7j ; 
Pe urmele bandei: Giulești 
fșos GiuIeștiL Unirea ibd. 1 
Mai 143i, Olga Banac
13 Septembr.e IMi ; Docto* i» 
filozofie: înfrățirea Intre po
poare (bd. BucurtfU: Non, 
Alex. Sania (Calea Văcărești 
21), Libertății țstr. 11 Iunie 
75) ; O rutțd : rulează la cine
matograful AJex. Popor (Ca
lea Griviței 137) ; Dracul și 
cele 10 porunci — cinemascop: 
8 Martie (str. Buzești 9—11) ; 
Omul cu două fețe : Cultural 
(piața Iile Pintilie 2); Armtvl 
tinereții — cinemascop : V. 
Boaită (bd. 1 Mai 57) ; Tăunul: 
Flacăra (Calea IXidești Î2) ; 
Descoperirea lui Julia* Boll : 
rulează la cinematografele T. 
Vladimirescu (Calea Dudețti 
97), Ilie Pintilie (șos. Colenrin* 
84) ; Tu ești minunată.* Miori
ța (Calea Moșilor 127), Volga 
(șos. Hie Pintilie 81), Grădina 
Alex. Sahia (Calea Văcărești 
21) ; Pompierul atomic: Mun
ca (șos. Mihai Bravu 221); 
Noua prieteni a tatii : Pomi- 
lar (str. Mătăsari 31). M. Emi- 
nescu (str. M. Emineseu 137); 
Noaptea pe autostradă ! 18 Fe
bruarie (bd. 30 Decembrie M); 
Colegii .* Luceafărul (Calea 
Rahovel 118), Drumul Serii 
(str. Drumul Serii 30); Legea 
e lege: rulează la cinemato
graful G. Bacovia (șos. Giur
giului 3) ; Tintm fi -misteral 
„Linei de aur" : 30 Decembrie 
(Calea Ferentari 86). I
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O sută noi specii 
de plante 
la Grădina 

botanică din Cluj
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celemăsuri ca o narte di*
16 000 de volume ale bibliotecii 
Casei pionierilor din Tifiișoar* 
să fie transferate în tabâri.

Dar tabăra poate să trăiască 
o viață culturală proprie. Co
piilor le sint ne vi ac con
cursuri ale celor mai buni reci
tatori ori soliști, seri de basme 
ori de poezie, discuții pe ma'fli* 
nea cărților citite Si a eroilor 
îndrăgiți etc. In felul acesta, 
zilele petrecute în tabăra „Ve
seliei” vor fi pline de farmec 
și... învățăminte.

Reședința de vară 
a fiilor colectiviștilor

Colectiviștii din comuna Va
ria? — raionul Sînnicolau Mare 
— au pregătit coviilor lor în 
această vacantă numeroase 
surprize. Una dintre ele este 
evident tabăra de la Girina. în 
munții Semenicului. Organi
zată din inițiativa colectiviști
lor, tabăra va găzdui timp de 

două săptămâni 40 de copii. Au
tobuzul care a transportat copiii 
la Girina a fost secondat d.e 
un autocamion încărcat cu ali
mente, legume și fructe proas
pete din gospodăria colectivă. 
Copiii au fost însoțiți de cadre

didactice di* «n*«*di r wnfe- 
aerul ion Tac«aJto/«r r*
ocaD* d« oromizAr+a. ccnt'iia* 
tiler marietta, pro feerii 
sport. Mita* Lackxa, * 
o serie de mdiuferidn «pornoe, 
drameții fi excursii, tar profe
soara Criftina Kreihng « pre- 
gdtit serata literare, seri de 
poezie etc. lnir-pn curlnt șco
larii vor petrece două săptă- 
mini pline de farmec.

Dar în comună rint cîteva 
sute de elevi. Tuturor le-a fost 
rezervată o vacanță clină de 
bucurii. O parte tor merge în 
tabere centrale fi regionale. 
Un alt arup va pleca intr-o 
adevărată expediție în Munții 
Apuseni. Si pentru toți, tabăra 
locală, găzduită pe terenul 
sportiv al comunei, pa prezen
ta — pe toată perioada verii 
— un punct sigur de atracție.

Deschisă ta 1 iulie — cu ce
remonialul cuvenit si în pre
zența părinților — tabăra lo
cală are un program variat și 
interesant care atraae 2ilnic 
circa 200 pionieri si școlari. 
Jocurile, cintecele, drumețiile, 
competițiile sportive, con
cursurile sint ne placul copii
lor. îi ajută să petreacă fru
mos fiecare 2i de vacanță. Ci
tăm din programul taberei 
cîteva manifestări mai deose
bite : drumeții la Mureș și în

puztarec -TZ K<-
noretor iMVtalCHă fi
•« G-A.C . ra tara*

ei'- va'rsa ws*” or- 
i'. . -nș’ țoexiai de

rabata. v.br.:~£< ăa
uătarn d*-a Peocm e 
îngrijire* îofulut scotar ș« a 
ffradiaitei da Hon • scoto : • 
intilnire cm mb m«w»&«scr 
fruntaș; ttriusul sptceLor si co
lectarea fierului vechi ; pre
zentarea unor spectacole ta 
arii in tata ©ănaților tor etc.

Am lăsat la armă fta'C* 
culegătorilor de folclor care r« 
sosi in comună la 5 august. 
Pionierii Mana Leucuța, Zoiu 
Cuzmanov, Nada Luchiu, Ha- 
nelore Rozich si Romița /ar
ea sint responsabilii Mnor 
grupe care mera din casă in 
casă, stau de vorbă cm bunicii 
lor, cu oamenii in vîrstă din 
sat și culeg folclorul romin, 
german și sîrb. Alții se ocupă 
de întocmirea monografiei co
munei. Și, în sfirșit, u* alt 
grup de pionieri pregătesc 
festivitatea de preluare si pre
dare a ștafetei.

O mențiune : la organizarea 
activității de vară a pionieri
lor îsi dau concursul ca in
structori fi un grup de elevi 
ai școlilor medii care-și petrec 
vacanța în comună, la părinți: 
Darinca Peici, Velinca Aci-

- Dcxw M'.lot, Muița Ma-
Dofcnca Cnc-ns'ov fi al- 

țu= eteri ia clasele a X-a și a 
X?-x eteri acnrează ta
eisuaal eniiural, pregătesc 

c* tinerea cotecti- 
nfti programe artistice. mani
festări cultural-educative).

In locul unor activități 
interesante... justificări

Iu orașul Timișoara există 
10 fcoli medii in care învață 
peste 9 000 elevi. Cei mai 
mulți dintre ei sint plecați: în 
excursii, In tabere — la munte 
te* pe malul însorit al mării — 
la rude sau în satele lor, la 
părinți. Aproape 2 000 au ră
mas să-fi petreacă vacanța în 
oraș. Să vedem cum s-au în
grijit organizatorii vacanței de 
vară ca acești elevi să se 
simtă bine, să participe la bo
gate activități educative și 
diltractive.

In oraș au luat ființă pen
tru zilele vacanței de vară trei 
cluburi ale elevilor : la Liceul 
nr. 1, la Școala medie nr. 1 și 
la Școala medie nr. 6 (după 
cum reiese din planul Coman
damentului orășenesc de orga
nizare a vacanței). Mai putem 
adăuga că la comitetul orășe
nesc U-T.M. am primit asigu-

Construcțiile școlare
• Tn eomuna C. A. Rosettl, 

raionul Tulcea, se află in 
consirucfie o nouă școală. 
„Zilnic — ne scrie corespon
dentul nostru voluntar IORDAN 

■ POENABU — siubt-'tzați de co- 
le iul U.TN4- dis conteni. 

eieviS sî pt^e^erîi via sf lucxea- 
1 să i taft sta £i
I execrat ata4 MM ts XMca 

es rtxz e-z w»

cărămidă șl material lemnos sau 
au adus la lndemîna construc
torilor materialele de lucru ne
cesare”.

• ..Și in comuna Toaca, raio
nul Reghin, se construiește o 
noud școală. Tinerii de aici au 
erectual pind In present 1 790 
C* ere de b-cd patriot' 'c. 
tier? ea/c e*j fra-nsor’*? 3‘W 
&■£ dc 'J7 isc
tr&uLt e::

Fărcaș Florea, Pop Beniamin, 
Feier Tr&ian, Feier Dumitru, 
Dan Lucrefia și alții**. Apoi, In 
încheierea scrisorii sale, cores
pondentul nostru voluntar 
MAN ZAHARIA ne vorbește 
despre interesul cu care mun
cesc constructorii dar si tinerii 
d:n ut p-r’ni terminarea scolii 

rmp c!t r.S'. srurt

N. COTIGA

Finul e bun cînd înspică iarba!
Md «■*.! ea rit p« ■ m 

txiea aiaâa. pria re—ere p m- 
va?»arra aatr.r.ii a 

aecWtf^ae ?ttaaUa ectaata ăm- 
F*** ta ae ia mânem eareepaa- 
«âteare ta fterare feapadâne »- 
tarare*, la pasaj riad, ta ea er- 
fnaitve mg*. m«:i« crhipe d< e»- 
•e* «ara. ia xadica(ia epecuh- 
ta»-er. ta fie reparuxate ia fuc- 
tm ac argeața ta cri ni țmm m-

tH la cîaip, fina rile ea ■-
dtvr«M« îb perioade 

•ptuaâ d« recoltare gi apoi la 
deal1. La aceaată
trikvt1* • pol adata
•rfaairatiile da kaxă U T M. el- 
ran la rcviM datoria aă aaabî- 
liaeaa ■■ mare anmir da tiaeri 
ealeedrigti care Bâ faci parte dua 
echipele de eaaași |i aa-i an tre
acle pe aeegtia îatr-« îmafleți- 
ti latreeera pentra ienrtarea 
peri a ad ai da «trînfert t finului.

Apai ai fie repartizate mai 
multe atelaje la transport.

Aaenivnea mi suri nu preiupun 
aaari pregătiri, nu cer mult timp 
pcatro ■ fi aplicate. Prin înfip- 
tairea Iar ie poate asigura itriu- 
țerea Ia tinp a întregii cantități 
da finarî cultivata fi naturale, 
ca care ae completa baaa fe- 
rajeră |i ie vor crea rezerve pen
tru inul viitor.

rări că t* toate orie 3 cluburi 
ie desfășoară o eetirrate *•- 
tenii. Un raid ori» cete 3 
„reședințe de rară'* ele eietr 
lor timișoreni »e-« dovedit că 
lucrurile *m sta* tocmai așa 
La Școlile medii nr. 1 și
6 am făcut 3 virile. Nuriodetă 
insă u-am găsit activități. La 
Școala media »r. 1, torerășa 
profesoară de educație fizici 
Cornelia Neagu — care d« ta 
noi a auzit centru prima oară 
că în școală ar funcționa un 
club — ne-a mărturisit că 
cheia de ta sala clubului funde 
sînt închise o masă de tenis 
șt cîteva jocuri distractive) se 
află la dinsa si- de dnd au 
plecat elevii în vacanță, nu 
cerut-o nimeni.

La Liceul nr. 1 unde am fost 
Invitați să urmărim bogată 
activitate de club” am găsit 
vreo 15—16 elevi jucînd volei 
în cerc.

Vin puțini elevi la club, ni 
s-a spus...

Vasăzică există și o justifi
care. Dar — întrebăm noi — 
de ce să vină mai mulți: ca 
să joace volei în cerc ?!

Comandamentul orășenesc 
de organizare a vacantei — și 
în primul rînd reprezentanții 
comitetului orășenesc U.T.M. 
fi ai secției de învățămînt «

O pasionantă partidă de șah Fota : O. PLECAN.

sfatului popular di* acest co
mandament — area* datoria 
s4-i «rute pe elevi să organi
zeze fi să desfășoare o bogată 
viață de club. In primul rind 
trebuiau repartizate la clubu
rile elevilor, cadre didactice cu 
raițiativă si pricepere, dornice 
să organizeze activități intere
sante fi atractive. Ne referim 
la profesori de muzică, litera
tură fi alte «Decialitdți care în 
timpul anului scalar s-au ocu
pat cu dragoste fi tragere de 
inimă de organizarea timpului 
liber al elevilor. In planurile 
celor trei cluburi nu se pre
vede nici o acțiune culturală, 
nici măcar vizionarea în co
mun a unui spectacol.

— Teatrul de stat din Timi
șoara și-a închis stagiunea — 
vine justificarea.

— De acord — dar orașul e 
plin de afișe. Numai în luna 
iulie în Timișoara vor fi pre
zentate spectacolele: „Mîn- 
dre-s horele la noi” (Orche
stra de muzică populară Cri-

>an«) „Caleașca de aur* de 
Leonid Leonov (Teatrul de 
stat Arad), un spectacol muzi
cal-coregrafic „Pămînt înso
rit*’ și un altul coral, prezentat 
de Ansamblul de stat de cîn~ 
tece Si dansuri din Ta. Mureș 
etc. De asemenea, muzeul re
gional al Banatului a deschis 
în oraș două expoziții: „Urme 
de cultură materială din va
tra orașului Timișoara din cele 
mai vechi timpuri pînă în 
mijlocul secolului XIX” și 
„Pictori Tomîni din o doua ju
mătate a secolului XIX”. Oare 
nu s-ar putea organiza cu
vii vizionarea în comun a 
spectacolelor, vizitarea celor 
două expoziții ?

...Am întâlnit în clubul ele
vilor de la Liceul nr. 1, 15—16 
elevi. Dar ce fac ceilalți pînă 
la 2 000?

Unii mai cu inițiativă orga
nizează anumite activități în 
grupuri care se formează 
spontan; plimbări cu bicicle
tele în afara orașului, întreceri

sportiva între străzi si cartiere, 
fac plajă, se vlimbă, merg la 
spectacole. Alții însă, se plic
tisesc pur și simplu.

De ce să se întâmple așa 7 
Este de datoria comandamen
tului de organizare a vacanței 
sări ajute și oe elevii ramași 
în Timisoara să organizeze la 
cele 3 cluburi o bogată activi
tate sportivă, cultural-educa
tivă. Pentru aceasta vor trebui 
în primul rînd repartizate ca
drele necesare ne lingă fiecare 
club în parte. In urma consul
tării elevilor se vor putea al
cătui programe de activitate 
cuprinzătoare, cu manifestări 
variate si interesante. Comite
tul orășenesc U.T.M., secția de 
învățămînt a sfatului popular 
vor trebui să ajute comanda
mentul de organizare a vacan
ței ca acesta împreună cu ca
drele didactice, care vor ac
tiva pe lingă cluburi, să-i spri
jine pe elevi să realizeze în în
tregime programele propuse.
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CULTURILOR «URLE
Recoltatul culturilor de cereala păioase șl 

a furajelor cultivate se desfășoară din plin 
tn regiunile din sudul șl vestul țării, iar 
zilele următoare va începe și în celelalte re
giuni.

Precipitațiile căzute în luna Iunie și în
ceputul lunii iulie în aproape toate regiunile 
impun luarea de măsuri pentru grăbirea re
coltatului fără pierderi, într-un timp cît maî 
acurt In același timp sînt create condiții fa
vorabile pentru executarea arăturilor de vară 
pe suprafețe cît mai mari.

O parte din terenurile arate se recomandă 
să fie semănate imediat cu plante furajere — 
porumb pentru siloz, Iarbă de sudan, floarea- 
soarelui în amesteo eu porumb pentru siloz 
sau masă verde șl secară pentru conveier tim
puriu.

Cercetările stațiunilor experimentale și re
zultatele obținute de unitățile agricole socia
liste au demonstrat că în condiții climaterice 
asemănătoare cu cele din acest an, s-ap obți
nut la hectar recolte de 20 000—30 000 kg 
de porumb siloz pe terenuri neirigate, 
și de 40 000—50 000 kg pe cele irigate. Prin 
semănatul secarei în terenurile de pe care 
s-au recoltat culturile furajere anuale sau 
cerealele păioase s-a reușit să se asigure 
masa verde pentru pășunatul animalelor în 
toamnă și primăvară.

Reușita acestor culturi depinde în mare 
măsură de agrotehnica aplicată. In acest 
scop, se recomandă ca pregătirea terenului 
în vederea însămînțărilor de culturi dublu 
să se facă prin arături superficiale, la adîn- 
cimea de 16—18 cm și imediat grăpate.

Terenurile lipsite de buruieni, unde s-a 
reușit ca recoltatul paioaselor să se facă cît 
mai de jos și numai dacă există umiditate 
abundentă, se pot pregăti pentru semănatul 
celei de-a doua culturi chiar printr-o discuire 
Ia o adîncime de 12—14 cm. Semănatul po
rumbului pentru siloz se recomandă să se 
execute în rînduri cu mașina 2—SPC—2 sau 
cu cea de păioase, cu tuburile reglate pentru 
distanța de 60—80 cm, folosindu-se 25—30 kg 
de sămînță la ha. Cînd se seamănă în ames
teo cu floarea-soarelui sînt suficiente 12—14 
kg ha sămînță de porumb și 8—10 kg ha de 
floarea-soarelui. La secară se folosesc canti
tățile de sămînță obișnuite de 
în funcție de calitatea seminței 
pedoclimatice.

După semănat se recomandă
urmată de o grăpare ușoară, lucrări care se 
pot executa simultan, folosind agregate de 
semănătoare, tăvălug și grapă Ianțată sau de 
mărărini.

Porumbul semănat pentru siloz sau ames
tecurile de porumb cu floarea-soarelui ur
mează să fie întreținute pină la recoltat prin 
aplicarea a cel puțin două prașile.

Folosind din plin condițiile prielnice din 
acest an. consiliile agricole șl conducerea uni
tăților agricole trebuie să ia măsuri operative 
pentru semănatul de culturi duble pe supra
fețe cit mai mari, într-un timp cît mai scurt, 
contribuind în bună măsură la sporirea pro
ducției dg furaje pentru hrana animalelor.

160—180 kg, 
și condițiile

tăvălugirea.

0 delegație 
din Columbia a
Marți a sosit în Capitală o dele

gație parlamentară din Columbia 
condusă d® dr. Jose Ancizar Lopez, 
președintele Camerei Reprezentan
ților din Columbia, care va face o 
vizită în țara noastră la invitația 
Marii Adunări Naționale a R. P. 
Romîne.

Din delegație fac carte deputății 
și senatorii dr. Mario Barberi, Ciro 
Alfonso Rios Nieto, dr. Maria Euge
nia de Morero, Ramon Enrique Rue-

parlamentară 
sosit la București

do Riberos, Guilermo Fernandez 
Luna, Jaime Laserna pinsen, dr. Ju
lio Barberi Zamorano si dr. Donato 
Duque Palatino.

La sosire pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost salutați 
de deputați ai Marii Adunări Națio
nale.

Un grup de copii a oferit oaspe
ților buchete de flori.

(Agerpres)

Primirea de către președintele Marii Adunări 
Naționale a delegației parlamentare 

din Columbia
Președintele Marii Adunări Națio

nale a R. P. Romîne, Stefan Voitec, 
a orimit marți, la Palatul Marii A- 
dunări Naționale, delegația parla
mentară columbiană, alcătuită din 
deputați gi senatori, condusa de dr. 
Jose Ancizar Lopez, președintele 
Camerei Reprezentanților din Co
lumbia.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, au 
luat parte deputății acad. St S. 
Nicolau. vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, prof. Manea Mănescu, 
președintele Comisiei economico-fi- 
nanciare, acad. Geo Bogza, președin-

tele Comisiei de politică externă, 
acad. Traian Ionașcu, președintele 
Comisiei juridice, Petre Drăgoescu, 
Stanciu St oi an. funcționari supe
riori ai Marii Adunări Naționale.

Președintele Marii Adunări Na
ționale, $tefan Voitec, a adresat 
oaspeților un călduros salut de bun 
venit, la care a răspuns conducăto
rul delegației columbiene, dr. Josa 
Anoizar Lopez.

★
Seara, membrii delegației parla

mentare din Columbia au asistat la 
un spectacol al Teatrului de Operă 
Și Balet al R.P.R.

PE SCURT
ÂatSai, de la Con- 

«tanța, ie va tranimile 
la radio repriza ■ ll-i 
a meciului dintre echi
pele Steaua București 
ți Petrolul Ploiești, 
contînd pentru «emifi- 
nalele „Cupei R. P. Ro
mine” la fotbal. Trans
misia ie va face pe 
programul I, eu înce
pere de la ora 18,25.

Marți a început în 
Capitală, pe terenu
rile Progresul (str. 
dr. Staicovici), tur
neul internațional 
masculin de tenis, la 
care participă selec
ționatele R.P. Polone, 
R.D. Germane și R.P. 
Romîne (două forma
ții). Iată rezultatele 
înregistrate în prima 
zi cină s-au disputat 
cite două proba

simplu fi proba de 
dublu: R. D. Ger
mană— R. P. Polonă 
(2—1) : Rautenberg— 
Szukiewicz 6—2; 6—4; 
Radzio — Stahlberg 
6—3, 6—4; Rauten
berg, Stahlberg — 
Radzio, Szukiewicz 
4—6, 6—1, 6—2, 6—4; 
R.P. Romînă II—R.P. 
Romînă I (2—1): 
Boaghe-Bardan 6—0, 
6—4; Popovici—Măr- 
mureanu 6—3, 6—3; 
Tiriac, Mărmureanu 
—Boaghe, Dron 6—3, 
6—2, 6—2. Tînărul
jucător Boaghe ’a 
produs o mare sur
priză învingînd deta
șat pe Bardan din 
prima noastră repre
zentativă.

(Agerpres)

ncercl o adevărată 
satisfacție cînd dis
cuți despre cărți cu 
tinerii muncitori de 
la Uzina „Oțelul 
roșu” din raio
nul Caransebeș. O

după amiază întreagă neam 
împărtășit impresiile despre 
cărți citite recent sau mai de
mult. Și, dacă am fi alcătuit la 
sfîrșitul acelui voluntar coloc
viu despre literatură, un catalog 
al titlurilor de cărți citite și 
comentate, al poeziilor știute pe 
de rost, imaginea concretă dar 
parțială a universului literar al 
acelor tineri ar fi fost edifica
toare pentru frumoasa lor pasi
une comună. Acel contact cu 
cîțiva dintre cititori) de litera
tură beletristică (fac precizarea 
pentru că la mulți am văzui și 
cărți tehnice de specialitate) 
mi-a fost ghid în itinerariul în
trucâtva inedit pe care l-am nu
mit „Drumul prietenilor cărții”. 
El ar începe, să spunem, pentru 
Vasilica Jurcă și Petre Păcuraru 
de la primele cărți citite, în a- 
iara celor cunoscute de la școa
lă, și ar frece prin discuția fi
nală la care au participat nu de 
mult zidarii Marin Negroiu sau 
Claudiu Roman, continuîndu-se 
apoi, după obținerea insignei 
prin Evika Tomacico, fruntașă 
în producție la atelierul electric 
al uzinei și bibliotecara volun
tară a secției (cu 50 tineri pur
tători și 15 înscriși) sau de la~ 
minoristul Marius Popescu, șe
ful comisiei la secția a IV-a la
minor. Cum asigurăm străbate
rea acestui drum complex, cum 
stimulăm pasiunea pentru citit a 
tinerilor, cum le sistematizăm 
lectura, ce facem pentru lărgi' 
rea orizontului lor cultural în 
care lectura ocupă un loc im
portant, dar nu singurul ?

In aflarea răspunsurilor la a- 
cesle întrebări am pornit de Ia 
cifre, nu cu scopul de a rezuma 
sau califica prin ele munca ce
lor 12 comisii, cile există în 
uzină, cl pentru a avea un 
punct de reper. Cifrele spun că 
peste o treime din tinerii uzinei 
sînt purtători ai insignei, a- 
proape 200 sînt înscriși la con
curs iar cîleva sute au rămas in 
afara concursului. Din activită
țile comisiei so desprinde că, a- 
jutați de bibliotecarii clubului

uzinef. s-au prezentat recenzii 
în fiecare secție, s-au recoman
dat cărțile noi, s-au vîndut în 
secții cărți și mulți tineri au bi
bliotecă personală ; lunar au 
fost instruiți bibliotecarii volun
tari ai secțiilor ; Ia club au lost 
organizate unele seri de poe
zie (ex. Labiș), s-a prezentat 
procesul literar după romanul 
„O tragedie americană" de 
Dreiser, s-au organizat și cîleva 
întîlniri cu scriitori timișoreni; 
tinerii au vizionat spectacolele 
teatrale prezentate de teatrele 
din Oradea. Reșița, Baia Mare, 
Timișoara. Ca să nu mai amin
tim filmele și discuțiile care au 
loc pe marginea lor.

$i totuși eforturile comi
siilor concursului „Iubiți car
tea” de a asigura o cît mal 
bună desfășurare a concursului 
a fost umbrite de munca neor- 
ganizatS, formală. Nicf comisia 
uzinală a concursului, nici cele 
pe secții nu au planuri privind 
activitățile ce le întreprind. Edi
ficator pentru formalismul mun
cii ni se pare faptul că unii ti
neri au fost înscriși în aprilie 
la concurs iar în luna maj au 
obținut insigna. Discuțiile pur
tate cu unii dintre tineri cațe au 
obținut recent insigna au scos 
la jveală faptul că din anumite 
grupe (I, 11) nu s-au citit cărți.

lată, de pildă, ce ne spunea 
Claudiu Roman despre discuția 
finală la care a participat 
preună cu 18 tineri. Discuția a 
durat trei ore și jumătate. (E 
bine că la discuție au participat 
si tineri ca Petre Buda, Mihai 
Stan, înscriși de curinl la con
curs). „A fost interesant. To
tuși prea a semănat a examen 
discuția despre cărți. Noi între 
noi discutăm altfel". Claudiu 
Roman intuia cu justețe nota 
netinerească, didactică șl sim
plista a unei asemenea discuții, 
caracterul în parte formal al 
desfășurării discuțiilor.

Comisiile însă ar fi putut veni 
în întâmpinarea dorinței lui de 
a se da concursului un caracter 
mai viu, mai antrenant. Cum ? 
In primul rind prin cunoașterea 
pieferințelor literare ale fiecă
ruia, prin discuții individuale. 
Așa cum a făcut Marius Po
povic!, șeful comisiei de la sec
ția a IV-a laminoare. Lui Ha~ 
ralambie Ceteraș i-a recoman-

dat să citească „Gazeta litera
ră” f cu Gheorghe Girboiu a 
vorbit despre viața lui Emi- 
nescu. Firește aceste discuții in
dividuale nu sînt îndeajuns. De 
fiecare nou înscris ia concurs ar 
putea să răspundă un purtător 
al insignei. Tinerii să fie ajutați 
să facă recenzii la cărțile citite 
iar cele mal bune sâ fie expuse 
în secție. Cu ocazia anumitor 
aniversări ar fi credem stimu
lativ dacă un grup dintre parii- 
cipanții la concurs ar primi sar
cina sâ vorbească despre viața 
și opera scriitorului. Pregătirea 
unor montaje literare sau pro
cese literare pe baza cărților 
cuprinse in bibliografie și pre
zentarea lor în fața tinerilor la 
serile cultural-distractive sau ia 
joiie tineretului ar fi mai mult 
decît utilă. Discuțiile despre a- 
semănările și deosebirile dintre 
uneie filme vizionate și cărțile 
după care s-a alcătuit scenariul 
(de pildă „Setea ’ de Titus Po- 
povici) ar fi ajutat la dezvol
tarea observației, a disceină- 
mîniului critic. Iar pentru cei a- 
iiați într-un stadiu mai avansat, 
prezentarea unor referate pe 
tema, sâ spunem, „Sâ învățăm 
din faptele eroilor tineri din 
cărțile .citite” ar constitui prile
jul unor sinteze cu implicații 
educative deosebite. Alți tineri 
ar putea primi sarcina să orga
nizeze o serată literară cu o 
temă anumită: „23 August în 
literatură’, „Reforma agrară în 
romanul romînesc", „Lupta 
U.T.C. înfățișată în operele scri
itorilor noștri" fîn primul rind 
în cele cuprinse în bibliografia 
concursului) etc. Acestea ar pri
lejui o verificare reală, pe eta
pe, a stadiului de pregătire a ti
nerilor. După cum comisiile ar 
ii putut Înaintea discuției finale 
sâ organizeze discuții parțiale 
cu tinerii înscriși la concurs 
privind o anumită carte. In 
multe din aceste acțiuni spriji
nul celor maj buni purtători ai 
insignei nu numai că este ne
cesar dar el ar duce ia folosi-

rea acestora, la antrenarea lor 
în munca cultural-educativă, 
fiindcă de multe ori după ce s-a 
purtat discuția finală sînt pier- 
duți din vedere. Stimularea 
și orientarea lecturii acestora 
nu poate reveni oare tot comi
siilor concursului ?

Am citat cîleva forme sub 
care se poate pregăti discuția 
finală. Ele sînt mult mai multe 
și pot începe cu recenziile la 
gazetele de perete, organizarea 
unei vitrine cu noutăți sau a 
unui album literar, și ajunge la 
procese și montaje literare sau 
a unui concurs „cine știe, cîș- 
tigă” între secții — iorme care 
presupun un stadiu avansat al 
lecturilor.

Important este de reținut, 
credem, faptul câ drumul prie
tenilor căiții nu trece numai 
prin bibliotecă și prin fața comi
siilor ci și prin sălile de spec
tacole (teatru, operă, film), pe 
ia muzee și expoziții, prin acti
vitățile cultural-artistice din 
uzină, prin cunoașterea și cule
gerea folclorului local ele. Com
plexe și de mare răspundere, 
sarcinile comisiilor concursului 
nu pot fi îndeplinite fără o 
muncă temeinic organizată, de 
largă perspectivă, la baza că
reia eă stea sprijinul unui vast 
activ format din tinerii uzinei. 
Or, cu o singură vitrină de 
cărți și cu bibliotecile sărace, 
neîngrijite de la „Colțurile ro
șii" din secții nu se poate a- 
junge prea departe. Răspunde
rea pentru drumul prietenilor 
cărții — care nu poate fi decît 
frumos și bogat în activități — 
se cere concretizată în îmbună
tățirea muncii cu cartea, în în
depărtarea formalismului și lip
sei de organizare, fiindcă nu în- 
tîmplător perioada de participa- 
re la concurs este pentru fie
care țlnăr, stabilită prin regula
ment de un an de zile șl nu de 
o lună așa cum s-a procedat 
uneori la „Oțelul roșu”.

NICOLAE DRAGOȘ

Cocteil cu prilejul vizitei
delegației U. T. C. L

Forajul cu turbina
(Urmare din pag. I) 

tehnice de către tineri, inten- 
sificînd acțiunea de difuzare 
a cărții de specialitate în rîn- 
dul acestora. Asupra acestui 
lucru aș vrea să mă refer 
mai pe larg deoarece în co
loanele „Scînteii tineretului” 
se desfășoară o discuție cu 
privire la cultura tehnică a ti
nerilor din fabrici și uzine.

Mulți dintre participanții la 
discuție au arătat, desigur 
just, potrivit specificului lo
cului de muncă, metodele în
trebuințate de ei în această 
direcție, au dat sugestii preți
oase. In petrol, și cu deosebire 
în foraj, problema ridicării 
calificării are bineînțelei a 
importanță tot atît de mare ca 
și în celelalte sectoare. Dar 
înfăptuirea acestui lucru pe 
căile cele mai uzuale (cursuri 
sau conferințe cu un larg au
ditoriu) este mai greoaie la noi 
în petrol decît în alte domenii 
de activitate. în foraj locul de 
muncă al tinerilor este pe o 
rază de zeci și zeci de kilome
tri, tinerii sînt împărțiți in 
grupe mici la o sondă. Noi am 
observat de aceea, că o cale 
foarte bună pentru îmbogă
țirea cunoștințelor profesio
nale ale tinerilor din foraj este 
răspîndirea într-o larga măsu
ră a cărții tehnice, citirea și 
studierea el. In acest sens cre
dem că a acționat bine orga
nizația U.T.M. și va trebui să 
procedeze întocmai și pe viitor. 
La fiecare sondă, în grupul de 
5, 6, 7 tineri, alături de ceilaîii 
cîțiva muncitori vîrstnici, se 
poate face mult prin citirea 
cărții tehnice în scopul măririi 
bagajului de cunoștințe. De 
altfel așa se și procedează în 
cele mai dese cazuri la noi. 
Aici se citesc și se dezbat in
strucțiunile tehnice de folosire 
a forajului cu turbina, aici se 
citesc conferințele de speciali
tate care li se trimit de la 
centrul sectorului, cărțile și 
broșurile respective. Brigadie
rul citește si studiază cu în
treaga brigadă în timpul liber 
literatura de specialitate pe 
care o are la îndemînă, 
poartă discuții interesante.

Datorită activității depuse 
de organizația U.T.M. în cola
borare cu conducerea secto
rului, pentru ridicarea califi
cării în sectorul de foraj-Li- 
liești sînt nenumărați tineri 
care au obținut succese im-

se

portante în producție, în apli
carea forajului cu turbina. Voi 
da, spre pildă, cîteva brigăzi 
unde sînt mai mulți tineri. 
Colectivul lui Ion Moise este 
astfel cunoscut pentru realiză
rile sale. El a săpat 84 la sută 
din metraj cu turbina și a 
realizat în numai trei luni 
536 000 lei economii la prețul 
de cost. De asemenea, brigada 
lui Ion Stanciu a realizat cei 
mai buni indici pe toată între
prinderea. Deosebit la această 
brigadă este faptul câ a reali
zat pe trimestrul IV. 1962 și 
1/1963 un timp neproductiv 
numai de 4.6 la sută ceea ce 
pentru foraj e un record. Ti
nerii Ilie Oancea, Ion Bucur, 
Sandu Nistor, Grigore Badea, 
din brigada lui Stanciu s-au 
evidențiat în mod deosebit

In fața colectivului nostru 
stau și pe viitor sarcini impor
tante privind aplicarea foraju
lui cu turbina. Așteptăm din 
partea organizației V.T.M. să 
mobilizeze și mai mult pe ti
neri pentru a întreține și re
vizui corect utilajele, să 
preocupe, in colaborare 
conducerea sectorului și 
mite tul sindicatului, de îmbo
gățirea continuă a cunoștințe
lor profesionale ale tinerilor.

Pentru o eficiență și mai 
mare a forajului cu turbina 
am dori, de asemenea, ca mi
nisterul de resort să traseze 
sarcini institutelor de cercetări 
de a proiecta și construi un 
aparat care să indice turația 
sapei cînd se lucrează cu ea 
pe talpă. Ne-ar fi apoi de mare 
folos dacă Uzina „1 Mai” ar 
mări gama sapelor de foraj 
în funcție de fiecare formație 
geologică traversată. Pentru a 
veni în sprijinul ridicării cali
ficării muncitorilor noștri so
licităm Institutului de docu
mentare tehnică să manifeste 
și în continuare preocupare 
pentru a edita broșuri la ni
velul sondorilor, sondorilor- 
șefi și brigadierilor care să cu
prindă cunoștințe în sprijinul 
aplicării și extinderii forajului 
cu turbina.

Colectivul sectorului de fo- 
raj-Liliești este hotărît să 
muncească și pe viitor cu ab
negație pentru ca pină la sfîr
șitul acestui an să ne apropiem 
simțitor de procentul de 70 la 
sută foraj cu turbina, sarcină 
stabilită de Congresul parti
dului pentru anul 1965.

„CUPA ORAȘULUI

în prlmăvarl, la concurau] re
publican al atlefilor icni ori și 
juniori diiputat la Galați, tribu
nele itadionulul „DunSrea” an 
fost înțeiate de elevi.

Zilele trecute i-am întilnit pe 
cei mai mulți dintre acețti ipec* 
tatori, joi pe pista itadionului, 
la întrecerile „Gupei orașului 
Galați”, competiție rexervată 
tuturor elevilor școlilor medii 
și profesionale. în mai puțin de 
două luni, spectatorii nu deve
nit sportivi, asistați cu interei 
de mii de spectatori. Metamor
foza aceasta constituie în fapt 
primul pai în dezvoltarea atle- 
tiimului gălîțein. începutul t-a 
făcut prin organizarea unei am
ple competiții școlare. Etapele 
precedente ale întrecerii, faza 
pe claie și școală, au renșit ai 
angreneze în întreceri peste 
8 000 de participant!, aproape 
to(i elevii orașului, Un prim 
■ cop aJ competiției : dezvoltarea 
activității atletic* de mai din

GALAȚI
școli și, concomitent, depistarea 
elementelor dotate pentru atle
tism. Competiția a reușit să etîr- 
nească interes și, ca urmare, 
zilnic pe itadion au fost angre
nați într-o pregătire continuă 
sute de elevi.

re

la
cu
C.

O întrecere atletică 
care poate fi reeditată

într-un timp foarte icurt, re" 
săltatele bune nu au întîrziat «ă 
■e vadă, mai alei dacă ținem 
arama că în întrecere n-au par
ticipat decît elevi fără 
care iportivă. Zilele fii 
ne au 
existența 
te. Altfel, 
Ecaterina Burghelea a 
8.4 aec., iar ia băieți, pe 
diitanță, Gh. Cbiriță a 
7,6 ier. Fau] Georieacu

claiifi- 
iportivă. Zilele finalelor 

confirmat cu certitudine 
unor autentice taltn- 
pe distanța de 60 m, 
~ reușit

aceeași 
obținut 
a sărit(Agerpres)

Aspecte dintr-un atelier de proiectări f Nicidecum. Fotoreporterul a surprins momentul clnd 
șeful de echipă Gheorghe Coatache Împreună cu tînărul llie Bordei de la Uzina de mecanica 

lină din Capitală lac o ultimă verificări aparatelor da desen.
Foto • ’AGERPRES

lungime 5,91 m întreeîndu-șî 
peite 40 cm toți adversarii, 
Secareanu a reușit 1.60 m la 

înălțime. Deosebit de disputate,
cursele de 500 m au dat ciști* 
gători pe Constantin Pribotin cu 
1:14,8 și Zamfira Ionescu cu 
1:32,0. Să nu scăpăm din vedere 
amănuntul că toți acești atleți 
sînt la prima evoluție oficială 
într-un concurs. Rezultatele 
sîut, din acest punct de vedere, 
mulțumitoare ți trebuie să con
stituie 
gatire 
rentă, 
tente !
fizice ; 
vită aă 
măiestriei sportive.

„Cupa orașului Galați” poate 
fi apreciată ca o competiție de 
masă reușită atît prin antrena
rea unui mare număr do elevi 
la practicarea atletismului, cît 

ți prin depistarea ți promovarea 
unor elemente talentate. Dar 
această întrecere trebuie comi- 
derată ca un început In orațnl 
Galați lini foarte mulți tineri 
care n-an foit apropiațî de atle- 
tiim. Și nu din lipia lor de pa- 
liune. La întrecerile Spirtschia- 
dei de rari au concurat în pro' 
bele de atletian 3863 băieți 
2964 fete. Cifrele acestea 
dew că mii de tineri aint 
■ați de atletism. Ce vor
Iaa4

un îndemn pentru o pre- 
conștiincioasă ți perseve" 

deoarece condițiile exis* 
în orașul Galați, calitățile 
ale tinerilor atleți îi in" 

i urce cu curaj treptele

dove- 
paaio- 

faca 
dapâ etapa I aaw a 11a ?

1«i vor eaatiaaa atreni- 
Meatele. activitatea eompetiția- 
aală ? la iatesția elnbalai apar* 
tiv arlpeaeaa exiatl arșaaiiarea 
aaei «•mpeîiții da atletim pa 
echipa, ca participarea aaacia- 
țiiler apartiva dia îatrepriaderi. 
Da la iatra(ia «a piai Ia fapta 
aa trahaia m fie a raia prea 
Eanșâ. CI ah al apartiv «ara ara ■ 
aae«eaea iaițiativâ trebaia aa 
troacă da faditl la planificarea 
eaapetifieă. eeoa «O ar pwtaa 
mat1! direct activitatea ••«<>- 
ilar da arii tian, la jnaal riad 
cala ala ■orMar aiaaiat* ■P*r 
ttva «Lnrara S3» G-w, -Daai* 
raaaa". aTaia(a°« .Metala- 
Spart".

Fa rfad vaa patea aaiata Ia 
eahariraa dia tribwal a miilor da 
tiaeri mu ei tari. pBsiaaați ai
■portalai. pvatra a-și diopata
latiietatea la diraoTa latreeari 
allctîro ? Fa ciad vaaa 
dia riadarila Iar ol«aa»i 
loroaae, ea perform info 
țitaara la atletism ?

c«:«

aiLviu DtMmiscii 
antrenor de atletirm

• MFO/SMATH* INFOHMATII* INFORMAȚII
în timpul vizitei sale în 

Franța, ministrul metalurgiei și 
construcțiilor de mașini, Con
stantin Tuzu, a invitat condu
cerea grupului industrial 
Schneider, sâ viziteze țara noa
stră. Răspunzînd acestei invita
ții, luni seara a sosit în Capi
tală doamna Charles Schneider, 
proprietara grupului industrial 
Schneider, însoțită de directo
rii generali, inginerii F. J. 
Boulin de la Uzinele Creusof și 
L. Lacagne de la Uzinele 
Champagne.

La sosirea pe aeroportul Bă
neasa, oaspeții au fost întâm
pinați de Constantin Tuzu, mi
nistrul metalurgie! șl construc
țiilor de mașini, Ion MarîneB- 
cu, șei al Departamentulul side
rurgiei din M.M.C M., și Vaslle 
Alexandrescu, adjunct al minis-

irului metalurgiei șt construc
țiilor de mașini, Dionisie Io- 
nescu, șeful Ceremonialului de 
Stat.

A fost de față M. Balzon, re
prezentantul grupului Schnei
der la București.

Prof. dr. Juan Vallega, di
rectorul Diviziunii producției 
vegetale șl protecției plante
lor din Organizația pentru a- 
limentație și agricultură 
(F.A.O.) a O.N.U., a făcut 
marți dimineața, împreună cu 
soția, o vizită la comitetul na
țional al R. P. Romîne pen
tru F.A.O.

Oaspeții au fost primiți da 
Eugen Alexe, președintele Co
mitetului național al R. P. Ro
mîne pentru F.A.O., de membri 
al comitetului, conducători al

institutelor de cercetări ți în- 
vățămînt agricol superior și 
de reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe.

S-au discutat probleme pri
vind dezvoltarea agriculturii 
țării noastre, organizarea în- 
vățămîntulul agricol, diferite 
rezultate în domeniul cercetă
rilor agricole.

Prof. dr. Vallega a fost a- 
poi oaspetele Institutului cen
tral de cercetări agricole, al 
Institutului agronomic ,,Nico- 
lae Bălcescu“ și a făcut o vi
zită prin Capitală.

★
Cu prilejul celei de-a 42-a 

aniversări a Revoluției Popu
lare Mongole, marți seara a 
fost prezentat în sala cinema
tografului „Vaslle Alecsan-

dri“ din Capitală filmul 
nul din cei mulți".

Au participat reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne. funcționari superiori ai 
Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, ai Camerei 
de Comerț a R. P. Romîne, ai 
I.R R.C.S., oameni de artă și 
cultură, ziariști.

A fost de față 
atașat comercial 
Mongole în R. P. 
fii unor misiuni 
acreditați în R. P. Romînă și 
alți membri ai corpului diplo
matic.

Filmul — producție a «tu- 
diourilor cinematografice din 
Republica Populară Mongolă 
— redă aspecte din viața și 
lupta poporului mongol pen
tru dobîndirea libertății.

Cu prilejul vizitei în țara 
noastră a delegației U.T.C.L., 
condusă de Piotr Reșetov, pre
ședintele comitetului organiza
țiilor de tineret din U.R.S.S., 
în seara zilei de 9 iulie, am
basadorul Uniunii Sovietice în 
Republica Populară Romînă, 

■L K. Jegalin, a oferit un coc-

Ministrul comerțului exte
rior al Italiei, senatorul Giu
seppe Trabucchi, s-a întilnit 
înainte de plecare cu un re
dactor al Agenției romîne de 
presă „Agerpres”, căruia 
făcut o scurtă declarație.

Relevînd perspectivele 
intensificare a comerțului 
mino-italian, oaspetele 
exprimat certitudinea că, 
toritâ expoziției deschise 
București, se va realiza o spo
rire a schimburilor între cele 
două țări. Ministrul comerțu
lui exterior al Italiei și-a ex
primat în continuare satisfac
ția că Rominia trece printr-o 
perioadă de amplă dezvoltare, 
în sDecial din nunct de vede
re industrial, dar, de aseme
nea, si agricot O astfel de 
dezvoltare a economiei romi- 
nesti — a ipu* oaspetele — 
duce la apariția unei noi ten
dințe de inteniificare a schim
burilor reciproce de bunuri și 
servicii. Pe de altă parte, după 
cum am afirmat și in convor
birile pe care le-am avut, noi 
•intern foarte convinși de ne
cesitatea relațiilor de colabo
rare tehnică.

Oaspetele ci-a împărtășit 
apoi im Drăciile despre vizitele 
pe eare le-a făcut Fabrica de 
tractoare din Braaov mi-a fă- 

unitățl

i-a

de 
ro
și-a 
da

la

teii la sediul Ambasadei. Au 
participat tov. Virgil Trofin, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Muncitor, membri ai biroului, 
activiști ai C.C. al U.T.M., ai 
comitetului orășenesc și ai co
mitetului regional al U.T.M. 
București.

importante — a spus el. în 
ceea ce privește gospodă
ria agricolă de stat vizitată 
mi-am dat seama de orienta
rea sa și am înțeles ce direc
tive se dau acestei unități, 
directive care De viitor vor 
putea da, indiscutabil, rezul
tate încă si mai bune decît 
cele actuale.

Capitala dv nu am cunos
cut-o în trecut. însă tovarășii 
mei de călătorie spun că o gă
sesc mai mare si mai dezvol
tată decît și-ar fi putut închi
pui. în ce mă Drivește, am vi
zitat și m-am interesat foarte 
mult de cartierele noi, întru- 
cit prin aceasta mi-am putut 
forma o impresie despre dez
voltarea acestui 
fi modem, bine 
irijit

în încheierea 
sale, ministrul comerțului ex
terior al Italiei a spus : Con
sider în mod indiscutabil că 
am pus bazele unor convorbiri 
mai îndelungate și cu un ca- 
racter mai de specialitate P« 
cart vor trebui să le poarte 
reprezentanții noștri la Bucu
rești și al dv la Roma, întru
cât tranzacțiile mai întîi 
concep, apoi șe creează 
81 abia după aceea sq 
rează.

oraș î rum o s 
utilat și în-

declarației

se 
bazele 
elabo-

Impresia

E. Niamaa, 
al R P. 

RominS, șe- 
diplomatice
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DE PESTE DOTARE • DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE
Prezente romînesti

RIO DE JANEIRO. — In ca
drul Expoziției internaționale 
a cărții, organizată de Univer
sitatea federală din Goyana 
(statui brazilian Goyas) și la 
care participă 32 de țări, la 
7 iulie s-a desehis la muzeul 
din Goyana „Expoziția căiții 
din Republica Populară Ro
mînă4'. In cadrul expoziției sînt 
prezentate peste 300 de volume 
de literatură belestristică, ști
ințifică, albume de artă și pic
tură, economie, reviste lite
rare, științifice, sociale, turis
tice. Cu prilejul deschiderii 
expoziției, rectorul Universită
ții federale din Goyana, prof 
dr. Colemar Natale Silva, a 
subliniat importanța unor ase
menea acțiuni în cadrul schim
burilor culturale cu alte țări 
și a arătat că a fost profund 
impresionat de varietatea și 
prezentarea grafică deosebită 
a lucrărilor prezentate de 
R. P. Romînă.

SOFIA. — Nicolae Herlea. 
artist al poporului din R. P- 
Romînă, care a fost membru 
în juriul celui de-al doilea 
Concurs internațional al tine
rilor cîntăreți de operă ce s*a 
desfășurat recent la Sofia, a 
fost invitat să cinte pe scena 
operei din capitala Bulgariei.

Zilele trecute el a interpre
tat rolul contelui de Luna din 
„Trubadurul”, iar la 9 iulie, 
tot ne scena operei din Sofia, 
a interpretat rolul lui Figaro 
din opera „Bărbierul din Se
villa”. El a fost răsplătit de 
spectatori cu îndelungate a- 
vlauze.

Acțiuni în sprijinul păcii 
și dezarmării

• M<ir$ al nâcii spre (imunâiud • Pulcrnirc
dcmoimr<i(ii Iu hiuoiiia împotriva cursei iuarmărilor

NEW YORK. — în dimineața 
zilei de 8 iulie, participanta la 
marșul păcii, care se pronunță 
pentru pace în bazinul Caraibi
lor, împotriva amestecuUii 
Washingtonului în treburile in
terne ule Cubei, au părăsii ora
șul Rome din statul New York, 
îndreptîndu-se spre baza mili- 
iară americană Guantanamo.

în orașul Rome, la gropul 
participanfilor s-au mai adău
gat 3 grupuri sosite din Que- 
beck (Canada), Cleveland și 
Bostan.

TOKIO. — Ministerul de 
Război al Japoniei a anunțat 
că la 8 iulie la poligonul din 

‘insula Niijima. situată la sud 
de Tokio, a fost efectuată pri
ma experiență de lansare a 
unei rachete japoneze.

După cum relatează agen
ția U.P.I., poliția a intervenit 
pentru a împiedica pătrunde-

rea,în poligon a unor grupuri 
de luptători pentru pace. îm
potriva înzestrării armatei ja
poneze cu rachete. Aceeași a- 
genție'subliniază că experien
ța a fost efectuată în ciuda 
demonstrațiilor de protest or
ganizate de locuitorii insulei 
împotriva transformării ei in
tr-un poligon de experiențe.

In dimineața de 8 iulie, șap
te ambarcațiuni pescărești, pe 
care se aflau 50 de pescari, 
au pătruns , in zona experien
țelor. Totodată. Liga luptăto
rilor împotriva rachetelor din 
insulele Niijima și Shildneji- 
ma, situate în apropiere, pre
cum și numeroase 
nizații pentru pace 
nia au publicat o 
comună de protest 
experiențelor și au 
să-și continue Uipta 
va bazei de rachete 
jima. pentru pace și 
den ta Japoniei.

alte orga- 
din Japo- 
declarație 
împotriva 

hoți rit 
impoln- 
din Nîi- 
indepen-

Pentru ldrgirea 
comerțului Est-Vest 

— Scrisoarea lordului Boyd Orr —

a OJi.U..
- corner- 

<i Vest. An-

LONDRA 9 tAgerpre» — 
Intr-o scrisoare adresată zia
rului ..Times", lordul Boyd- 
Orr. fost director 
Organizației oenîrj 
ție și agricultură 
cere se tar* 
țul dintre Est
glia, scrie el. er auiea dezecita 
comerțul cu 1ân!e «agârunj* 
socialist, ajung'nd p»ră la an 
miliard lire sterline dc

El arată că „este o absurdi
tate să se renunțe ia proțM*ne- 
rile • arilor cu economie pla
nificați și ia elaborarea îm
preună cu ele a planurL 
lărgirii treptate a comerțu
lui

El menționează că exportul 
multor mărfuri in țările lagă
rului socialist conținea xâ fta 
interzis.

..Vorbind în mod obiectiv, 
scrie in continuare Boyd-Orr, 
suma globală 
lire sterline 
milioane de 
constituie un 
de comerț, pe care l-am pu
tea desfășura cu a treia parte 
din populația globului pămîn- 
tesc, dacă nu s-ar mai admite 
amestecul politicii în comerț. 
Desfacerea mărfurilor noastre 
pe aceste piețe a crescut a- 
proximativ de la 100 milioane 
lire sterline in anul 1950 la 
300 milioane lire sterline în a- 
nul 1960 fără nici o stimulare 
din partea guvernului. Nu în
cape îndoială că în cursul de
ceniului al șaptelea am putea 
intrei această cifră, ajungînd 
la 900 milioane, sau un mi
liard de lire sterline, dacă am 
încerca cu adevărat'

de 700 milioane 
anual (cîte 350 
fiecare parte) 

volum ponderat

Sesiunea Consiliului Economic
și Social O.N.U.

GENEVA. în cadrul lucrări
lor celei de-a 36-a sesiuni a 
Consiliului Economic și Social, 
care se desfășoară Ia Geneva, 
la punctul din ordinea de zi 
,.Activitatea comisiilor econo
mice regionale' s-a adoptat re
zoluția referitoare la studiul 
,,15 ani de activitate a Comi
siei Economice O.N.U. pentru 
Europa".

Acest studiu a fost elaborat 
de Secretariatul C.E.E., ca ur
mare a unei rezoluții inițiate Ia 
sesiunea a 17-a a C.E.E. de de
legația R. P. Romine. El face 
bilanțul activității C.E.E. în cei 
15 ani anteriori și evidențiază 
rolul pozitiv pe care Comisia 
îl poate avea în dezvoltarea 
cooperării economice și tehni
ce între țări cu sisteme social- 
economice diferite.

i-

pentru standardizare
BERLIN 9 (Agerpres). — 

între 1 și 5 iulie la Berlin a 
avut loc cea de-a IV-a ședin
ță a Comisiei Permanente 
C.A.E.R. pentru standardizare

La ședința Comisiei au luat 
parte delegații din partea R-P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovace. 
R. D. Germane. R. P. Polone. 
R. P. Romîne. R. P. Ungare și 
U.R.S.S. La această ședință a 
comisiei au fost de fată, in 
calitate de observatori, repre
zentanți din partea R. D.

Vietnam. R.PD. Coreene și 
Republicii Cuba_

Cornisxa a aprobat o aerie 
de recomandări de standardi
zare In domeniul turnătoriei, 
tehnicii sudurii R a minereu
lui de fier si a discutat unele 
probleme legate de coordona
rea muncii de standardizare a 
organelor CAJR

Lucrările comisiei s-au des
fășurat intr-o atmosferă de 
prietenie fÂțeaâCE și cordia
litate.

f

După alegerile din Argentina
BUENOS AIRES. — La Bu

enos Aires au fost date publi
cității rezultatele definitive 
ale alegerilor care au avut loc 
la 7 iulie în Argentina. După 
cum transmit agențiile occi
dentale de presă, candidatul 
partidului Uniunea civică ra
dicală a poporului, Arturo 
Illia, a obținut 2 317 000 vo
turi, cu aproape Un milion 
mai mult deett Oscar Allende, 

unei fracțiuni a 
radicală 
privește 

electori*, 
onun(at. 

vor fi chemați să aleagă Pe 
președintele tării la 31 iulie, 
rezultatele sint următoarele : 
Illia —■ 169 mari electori Al
lende — 108 : Aramburu — 
75. Restul oină la 476 de mem-

brf aj Cotefliului electoral sint 
reprezentau de candidați! al
tor partide si grupări politice 
participante la alegeri.

Potrivit relatărilor cares- 
pondentului din Buenos Aires 
ai agenției U.PL, lui Arturo 
Illia îi niai lipseau 70 de „mari 
alegători” pentru a avea o 
majoritate absolută. Din acea
stă cauză, arată agenția, el ur
mează să ducă tratau re cu 
candidații ailor partide Pen
tru a s* ajunge U o >ol-ție -ii 
vederea formării rjza'.ui 
vern. partidul crefts*--demo
crat si Partidul aocialij: e=rc 
dispun d* 40 . -nan alegători" 
au anunțul că sprijină p* Ar
turo Illia.

Intr-o conferință de presă 
pe care a (iftuî-o in iear« de

8 iulie. Illia a declam că ou 
ho rărit aă duză U indepUwrre 
programul mu electoral ea re 
cuprinde, Driolr^ altele _• eli
berarea tuturor detitrafitor po
litici îr cadrul t-nei rznnistfc 
generale ; restabilirea tuturor 
drepturilor civile și crearea 
unui consiliu economic de pla
nificare alcătuit din reprere »- 
îanțti ' ma« multor partide 
După c-rs apesfzî

Declarația guvernului sovietic
adresată gnvemolui Irakului
JSCOVA. -— L< • -x - r e-» matele care au

Aspect din timpul marelui 
marș pentru pace și dezar
mare care a avut loc recent 
în Japonia. La diieritele 
etape ale acestui marș au 
participat peste 100 000 per

soane
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Pieței comune
L i încheierea recentelor 

convorhiri franeo-vest- 
germane, presa occidenta

lă desprindea trei categorii de 
probleme, considerate esențiale 
pentru viitorul Pieței comune 
(C.E.E.) și aBiipra cărora guv?r‘ 
uele celor două țări nit au putut 
ajunge pînă scum la nici u în- 

realizarea unei politici 
comune, împiedicată de 
existent între prețurile 
din E rau ța 
din cadrul 

din R.F.G 
față de 1

comune - - 
cu neputință

comune

țelegere : 
agricole 

decalajul 
agricole 
scăzute 
prețurile 
ridicate 
Pieței 
face. 
Pieței 
ehizînd piața vest-germană 
tiu produsele franceze; 
in a organizării unor contacte sis
tematice între țările Pieței co- 
mune qi Anglia, pe care guvernul 
francez le respinge, iar guvernul 
vest-german Ie «prijiuă, țî, în 
sfârșit, problema viitoarelor tra
tative dintre Piața comună și 
Statele. Unite privind tarifele va
male în legătură cu care punetul 
de vedere ai Franței diferă 
asemenea considerabil de 
R.F.G.

Astfel, eu cîtcva zile 
de întrunirea Consiliului 
fterial al Pieței comune, 
iulie, la Bruxelles, se 
după părerea ziarului 
Monde”, o „înăsprire” a poziții
lor divergente și cbiar „o criză 
de încredere” atît 
membre ale Pieței 
și între unele din 
Statele Unite.

□ , cele mai 
I C.E.E., și 

cele mai 
tuaLe tarile 

situație ce 
i realizarea 

agricole, în- 
peir 

proble-

de 
cel al

înainte 
mini" 

la li 
constată, 

,.Le

între țările 
comune, cît 
aceste țări și

Majoritatea ziarelor occiden
tale consideră că Piața comună 
se află în momentul acesta în- 
tr-un impas iliu care cu greu se 
întrevede o ieșire. Un expert 
rcunomic al ziarului „New ^ork 
Times”, E. L. Dale, încearcă să 
explicr. starea de lucruri exis
tentă îi» prearni în Piața comună 
prin ,,diversitatea de interese” 
ale membrilor ei. „Niciodată, 
scrie Dale, nici una dintre aceste 
țări nu a dovedit cu adevărat că 
dorețle să renunțe la indepen
dența ta de acțiune, cu excepția 
unor probleme minore”.

Experlul citat arată că exem
plul cel mai elocvent în această 
privință este cel al 
franco-vest-germane, 
nate” de tratatul încheiat 
cele două țări. „Acesta, scrie el. 
a fost semnat la Paris la 22 ia-

ei.

relațiilor 
„încunu- 

înlre

nuarie. De atunci Franța ți Ger- 
mauia (occidentală) s-au ciJinit 
în legătură cu fiecare problemă 
importantă pe care au avut-o de 
rezolvat”. In realitate, consideră 
Dale, Piațu comună nu este o 
unitate, ci o multitudine de enti
tăți separate.

Tot atît de semnificative ca și 
concluziile prezentate mai sus 
sînt părerile unor experți econo
mici vest-europeni asupra rolului 
real pe care Piața comună l-a 
jucat în evoluția economiei celor 
șase țări membre. Siluîndu-se 
foarte departe de cei ce acum 
cîțiva ani vorbeau despre rolul 
„providențial” al comunității 
economice europene, acești ex- 
perți îșt exprima îndoieli din ce 
în cc mai puternice asupra im
plicațiilor pe care ea le are cu 
adevărat. lnlr-o corespondență 
din Paris, ziarul „New York Ti
mes” relatează : „Aceste îndoieli 
nu sînt cu totul noi, dar amploa
rea lor pare să crească ca o con- 
scciuță a crizei prin care trece 
mișcarea unității europene (vest- 
europene), criză oglindită în pa
ralizia ce se manifestă în interio
rul Pieței comune și în dezacor
dul asupra măsurilor care ar 
trebui să fie luate în viitor în 
direcția unității politice”.

In continuare, în această co
respondență se arată că experți 
economiei din diferite țări au 
alcătuit statistici, dovedind că 
Piața comună a avut un roi 
foarte mic, dacă nu chiar nici- 
unul, în realizările economice ale 
celor șase țări membre. „Crește
rea economică a acestora 
(Franța, Germania occidentală, 
Italia, Belgia, Olanda, Luxem
burg) a fost în realitate mai ntică 
dc la intrarea în vigoare a Pieței 
comune decît înainte. Ritmul in
vestițiilor capitale și în utilaj 
nou, de asemenea, nu a fost in
fluențat de existența Pieței co
mune. Dar cea mai paradoxală 
constatare este ca „comerțul din
tre țările membre într-adevăr a 
crescut, dar nu mai repede decît 
înainte de reducerea unor tarife 
vamale prevăzute în cadrul 
Pieței comune. în ultima vreme 
acest comerț erește chiar într-un 
ritm mai lent”.

Astfel anul aeegta, care trehui.i 
să aducă cit sine măsuri de gră
bire a „integrării” celor 6 țări 
membre ale Pieței comune, în
cepe. după cum scrie „Le Monde”, 
cu „un semestru trist” din acest 
punct de vedere.

WROKLAW.
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SCURT
candidatul 
partidului Uniunea 
intransigentă. In c* 
desemnarea „marilor 
care, după cum s-a

! IM

I
de

• - j «'.r

pc.uat ia îmbunătățirea 
■MaMl ; Țările
St dezrorixe și pace*

rwtt

l Mtefei
-loq. â destul de

reporterul lu

..DER STERN~ 
mir.:s!rul cul- 

Ba varia, pro-

dențești din Africa, America Lati
na șj Europa.

Lucrările seminarului, organizat 
de Federația națională a studen- 

i Brazilia, vor dura o săD- 
Orâr-ca de zt hqureazâ 

Ma** principle : Studenții 
Oe etibexare naționaU .

R«laa si Droarețele retor- 
vw*ta:re ta un factor im* 

invită* 
In curs

BUDAPESTA — La inbita- 
ulm Central al 
rnnxssî al Uniu- 
m < Cimpaimtwi de 

Sortelicr, 
ft >»rrr- 
jerr. c^- 
F. F*-

Im. M<- 
o pW-

ft
Bkr
■»twi m Skneș U Mi

fr- 
■MCtlVd 
hw ie

otograna pe care o -.-2" ;
reproducem și care poală însuși 
însoțește un repor
tai în revista vest-
germană .,DER. pentru un profesor*sâ pre-Jw 
STERN'’ are ur
mătoarea legendă :

„copii între 6 și 15 ani trebuie 
să fie jnstruiți de un sinqur pro
fesor, în aceeași încăpere și în

timp'.
---- „DER STERN” aflăm că 

în unele sale bavareze localul 
i se rezumă la o singură 

încăpere iar cadrele didactice 
la un singur profesor. Și, ori- 
cîl ar părea de ridicol, aceasta 
se numește „școala sătească de

L
opt ani".

Ne putem lesne închipui cil

de greu le este
,___ - ___ri cunoștințe mm
asemenea școală. Se poate u-,j! 
imagina cil de chmu tz - e»- ba. A'4* ta

răspunsul

Lb >

PE SCURT

La

Situația din Guyana Britanică

9 iulie 
s-a deschis la WrokJaw cea 
de-a S-a olimpiadă interna
ționala de matematică la care 
participă tineri matematicieni 
din Bulgaria. Cehoslovacia, 
RD.G, Iugoslavia. Rominia, 
Ungaria, U-R.S.S. și Polonia.

ALdER. — La t năte. 'Adunarea 
^aticuaU coaatituaniĂ din AJ^aria 
• aaoptat M proiect de lege cu 
p:..ire la K*Knalixarea biusurilor 

rului «rțeimTi însușite de au- 
‘.■zsTțtțiie caimualiste și ae cei 

la siHiba tar. de ta poporul

Lc*c« ttact ia aia-
”_Mii averea scobita fi imo-

iMCStta •* dc on-
șaâ tuae-^si care «' colaborai 
»ce âxîîr c« sutarudfde franceze, 

eyențiî coionja-

Iiesor, in
același |

Din „ 
Iîn un 

școlii 
încapi

I

înlr-o ostiei de babilonie. 
Redactorii revistei rest-ger- 

mane scriu : „într-o 
școală, a învăța înseamnă 5 te 
chinuj și a nu te alege cu mz 
nimic '.

Dar care e poziția autorități
lor școlare ?

Reporterul lui 
La întrebat pe 
iutii al landului 
iesorui Maunz :

— De ce din 1955 nu s-a mai 
construit nici un local de ,ta
la in land și nu s-au anqcja-:

. de cerințele _ 
re de ct- ' "ă a-e lîne-l 

ao*'.ga ta®.. 0
era șr de așteptat. 
>!eni" s-a lent să 

Mfifl despre cauzele
. ' de fapt Totuși ea

ț sa-i j< ^e observația că I 
| -c qâsi ușor fonduri!

i săteșlj dacă ar fi _
* oile rapi-Me umflate dini 

ge u» federa . Redactorii hu | 
Der Stern ' se reieră probabil, 

la cheltuielile militare uriașei 
ile R.F.G.,. cheltuieli care se r‘' I 
lice in actualul an bugetar la _ 
18.2 miliarde mărci. I

I

lOCițrite 
rind •• 
cii tn 
viciile de âiâ* 
ful, telefc 
reluat ac 
din iHdk^î 
reîntors, de ai 
cru, iar purtat 
ai muncitorilor de U 
de bauxita au declari 
cite va zile vor rel-i-z ț 
crul.

Potrivit aflenției Reuter, ofi
cialitățile presa fac . pre
zent apel la opi~.c public i, 
cerîndu-i să pună capăt ten
siunii rasiale instigată de 
elementele reacționare și anti
guvernamentale.

Agențiile de Dresă se ocupă 
Pe de altă parte de poziția a- 
doptată de S.U.A. in legătură 
cu evenimentele din Guyana 
Britanică. Citind .un articol 
publicat la â iulie de ztarul

g Star , 
re Anglia să ia

r fei de ;.ăaur>” pentru a 
Gir>una Br:;ar.îcă 

nouă Cuba". î« 
sau. ziar-a* scrie: 

..Gu-jan^ este încă o colonie 
br:î±r.asa cum a foit 
riai bine de un secol. In con
secință, Anglia care nu s-a 
angajat asupra datei acordării 
independenței depline, conti
nuă să aibă dreptul de reto 
asupra acțiunilor lui Japan 
<i... ea are dreptul să se opu
nă guvernului... șj chiar lă-l 
dizolve”.

REDACȚIA <1 ADMINISTRAȚIA : București Piața .«Setatei!*', Tel. 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poligrafie «Casa Setatei}**!

ci dimpotrivă favorizează im
porturile masive nelimitate 
din străinătate”. In legătură 
cu aceasta, Waldeck Rochet a 
atras atenția asupra faptului 
că participarea Franței la 
Piața comună atrage după 
sine agravarea concurenței pe 
care o intimpină produsele 
franceze, nu numai pe piețele 
de export, ci chiar și în țară.

PARIS — In cadrul unui 
Cuare miting care a avut loc 
la F rug aro Iles (Departsmen 
tul Lot-et-Garonne| și la care 
ju participat peste 10.000 de 
persoane. in special mici pro
ducători agricoli, a luat cu- 
v'Atu! Waldeck Rochet, secre
tar general adjunct al Parti- 
c.ths: Comunist Francez, care 
a sublimat exulența unei cri
ze agricole in Franța. ..La 
b<:« crizei agricole din țară, 
a «pus vorbitorul, se află in 
primul rind politica agricolă 
dură de guvernul Franței care 
contribuie la reducerea desfa
cerii mărfurilor agricole prin 
restrângerea puterii de cum
părare a maselor largi. In a- 
fară de aceasta, nu numai că 
guvernul nu a luat nici o dis
poziție pentru a asigura inte
resele agricultorilor francezi,

WASHINGTON. — Agențiile 
de presă relatează că preșe
dintele S.U.A.. Kennedy, a ho- 
tărît să intervină personal 
pentru a evita declanșarea 
grevei generale a feroviarilor 
americani prevăzută pentru 
joi.

După ce toate tentativele de 
mediere întreprinse pînă in 
prezent au eșuat, Kennedy a 
convocat pentru 9 iulie o în
trevedere cu reprezentanții 
sindicatelor și ai societăților 
feroviare.

Cu o zi înainte, Kennedy a 
avut o întrevedere cu minis
trul muncii Wirtz, și cu diferiți 
specialiști în problemă pentru 
a discuta măsurile ce urmează 
să fie luate.

Anunțind întrevederea de Ia 
9 iulie, purtătorul de cuvînt al 
Casei Albe, Salinger, a subli
niat gravitatea situației și a 
afirmat că această întrevedere 
este ..în mod evident ultimul 
efort" făcut de administrație 
pentru a împiedica greva. 
Dacă această ultimă tentativa 
va eșua, menționează agențiile 
de presă, Kennedy va putea 
cere congresului să voteze mă
surile de urgență pentru îm
piedicarea declanșării grevei.

Fiind întrebat despre situa
ția din domeniul căilor ferate 
ministrul finanțelor al S.U.A., 
Douglas Dillon, a declarat că o 
grevă feroviară va fi „foarte 
gravă1’ întrucît ea va lovi în 
special în exportul țării. „Dacă 
va avea loc o întrerupere
transporturilor, vom avea nu 
numai pierderi imediate 
afaceri, dar și viitorul aface
rilor noastre va fi amenințat".

a

Alegerile fictive din Iordania
AMMAN. — La Amman s-au 

anunțat la 9 iulie, după ce la 
8 iulie a avut loc un nou scru
tin la Bethleem. rezultatele 
oficiale ale alegerilor în Ca
mera Inferioară a Parlamentu
lui Iordaniei Din cele 60 de 
mandate ale Camerei deputa- 
ților. 45 mandate au fost obți
nute de membri ai parlamen
tului anterior, dizolvat de re
gele Hussein în aprilie 1963. și 
de foști membri ai parlamen
tului din diferite legislaturi. 
15 membri au fost aleși pentru 
prima oară.

In realitate alegerile au a-

în

vut un caracter fictiv. Din. cele 
60 de locuri cite are parlamen
tul, 21 au fost completate din 
oficiu, ele asigurînd „reprezen
tanți” pentru toate circum
scripțiile capitalei spre .,a se 
evita, dună cum arată France 
Presse, ca ea să fie tulburată 
de o campanie electorală în 
împrejurările actuale”. Pentru 
celelalte 39 de locuri s-au pre
zentat la 7 iulie 80 de candi
dați, sub titulatura de „inde
pendenți”, deoarece partidele 
politice au fost interzise în 
Iordania încă din 1957.


