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Brigada „Scinteii tineretului
transmite din Hunedoara

• 50148 tone oțel peste plan
• 1000 tone fontă lunar

cu cocs economisit
• Creșterea indicilor de utilizare 

a furnalelor și cuptoarelor
m citit în ziarul de 
uzină „Flacăra Hu
nedoarei" un titlu 
de articol simbolic 
și sintetic în ace
lași timp, pentru 
preocupările actua

le în întrecerea socialistă ale 
siderurgiștiloi hunedoreni. Arti
colul se intitulează „Spre înal
tul cel mai înalt". Intrînd pe 
poarta marii cetăți a metalului 
nu e greu să-ți dai seama că 
puținele rînduri sub acest titlu 
sînt multiplicate în întrecere, 
în fiecare zi prin mii de fapte.

Un tablou general — la jumă
tatea acestui drum — ni l-a o- 
ferit convorbirea pe care am 
avut-o cu tovarășul inginer Ilie 
Zamfirescu, director tehnic cu 
probleme de producție al Com
binatului siderurgic Hunedoara.

noile angajamente și pînă la 
24 mai am dat peste plan mai 
bine de 30 000 tone de fontă, 
50 148 tone de oțel, circa 31 000 
tone de laminate. Adaug la a- 
cestea — ca rezultat firesc al 
creșterii productivității muncii, 
al sporului de producție obținut 
— cele peste 35 700 000 lei eco
nomii la prețul de cost și cele 
30 935 000 lei beneficii peste 
plan realizate în primele 4 luni-

— Care sînt masurile luate 
de conducerea combinatului ce 
au condus la aceste realizări ?

cuptoarele ieșite din reparație 
capitală (de la 100 ore — la 
10—12 orej.

— Sideruigiștii 
împărtășit prin 
inițiativele lor in 
cum e riadul dv.

— La fel ca și 
întreprinderi și la
cut o serie de inițiative, 
vorbi despre una din ele — cea 
a furnaliștilor. La începutul 
anului ei s-au angajat să redu
că consumul de cocs cu 10 kg 
pe tona de fontă. Reducerea 
consumului specific de cocs pe 
tona de fontă pe lîngă faptul 
că influențează în mod direct 
reducerea prețului de cost, con. 
tribuie în același timp la creș
terea capacității furnalului, deci 
la sporirea producției de fontă. 
Prin aplicarea măsurilor de 
care aminteam, prin urmă
rirea respectării stricte a pro-

cesului tehnologic, ridicarea 
temperaturii insuflate în furnal 
— se lucrează în medie cu aer 
cald Ia o temperatură cuprinsă 
între 800—850 grade C — con
sumul de cocs s-a redus în mod 
sistematic lună de lună. In pri
ma lună a acestui an furnaliștii 
din secția II au consumat cu 56 
kilograme mai puțin cocs la 
fiecare tonă de fontă elaborată. 
Reduceri însemnate de consum 
au înregistrat și furnaliștii de 
la secția I.

Luna următoare, februarie, 
analizînd posibilitățile, furna
liștii și-au reînnoit cuvîntul dat, 
angajîndu-se să realizeze lunar 
1000 tone fontă cu cocs econo- 

. misit. Muncind cu hărnicie, fur
naliștii noșțri au depășit și acest
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în același timp, în semn de salut 
au fost trase 21 de salve de ar
tilerie. Mareșalul Abdullah al- 
Sallal, președintele Republicii A- 
rabe Yemen, și președintele Con
siliului de Stat, Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, au trecut în revistă 
garda de onoare.

înaltul oaspete și-a luat apoi

Plecarea unei delegații

— Să începem, tovarășe di
rector, cu o situație „la zi" a 
îndeplinirii angajamentelor.

— Am pășit în acest an mai 
pregătiți ca oricînd. Am pășit 
cu dorința de a obține realizări 
la nivelul înzestrării tehnice de 
care dispunem, la nivelul expe
rienței dobîndite pînă acum. 
Așa s-a făcut că în fiecare de
cadă, lună dg lună, în toate sec
țiile combinatului, rezultatele 
obținute s-au situaț dș^șțțpra 
cifrelor planificate, deasupra 
angajamentelor stabilite inițial. 
Ne-am cîntărit din nou posibili
tățile și ne-am dat seama, pe 
baza realizărilor obținute, câ 
putem da patriei mai mult me
tal. La sfîrșitul primului trimes
tru ne-am reînnoit angajamen
tele. Ele se prezintă acum la 
principalii indicatori astfel : 
fontă — 35 000 tone; oțel — 
51 600 tone : laminate — 36 000 
tone. Ne-am potrivit pasul cu

— înainte de toate, am fost 
aprovizionați în mod ritmic cu 
minereu și cu fier vechi. Avînd 
asigurată materia primă, efor
turile proprii au fost îndreptate 
spre creșterea indicilor de utili
zare a furnalelor și cuptoarelor, 
spre creșterea timpului de 
funcționare a agregatelor — 
prin respectarea graficelor de 
reparație, îmbunătățirea calită
ții lor și reducerea timpului de 
execuție.

La furnale, de pildă, s-au luat 
măsuri pentru producerea fontei 
cu conținut de siliciu și mangan 
scăzut, fabricarea de aglomerat 
autofondant cu bazicitate peste 
1 și mărirea rezistenței mecani
ce a cocsului. Ele s-au concre
tizat cu creșterea indicilor de 
utilizare’ a furnalelor, pe prime
le 4 luni, cu 91 kg pe m3 și zi 
nominală.

Asemenea măsuri eficace au 
fost luate și la oțelării și lami
noare. Acestea se referă la îm
bunătățirea regimului termic în 
fazele de încărcare și topire, 
scurtarea cu 50 la sută a tim
pului ce reparare a venelor 
prin aplicarea metodei de su
dare rapidă și recucerea timpu
lui de sudare a venelor noi la

de activiști ai P. M. R

Prima stație

hidrometrică automată
La Conțești, pe ma

lul Dîmboviței, a fost 
instalată prima stație 
hidrometrică automată 
cu transmitere la di
stanță. Stația înregi
strează variațiile nive
lelor apelor riului și 
le transmite codificat, 
prin radio sau fir, 
după un program sta
bilit. Astfel, transmi
terea se poate face din 
12 în 12 ore pentru 
nivelele mici sau me
dii și din oră în oră 
cînd nivelul apei de
pășește cota avertis
ment pentru inunda
ție. Schimbarea ace
stui program de trans
mitere se face, de ase
menea, automat.

Noua stație, conce
pută și realizată de 
specialiști de la Insti
tutul de studii și cer
cetări hidrotehnice, 
este formată dintr-un 
bloc de măsurare și

codificare 2 nivelelor 
apei și un bloc de co
mandă program.

Stația poate fi ex
tinsă pentru înregi
strarea automată 
transmiterea Ia di
stanță și 2 altor ele
mente hidrumeteorolo- 
gice ca temperatura a- 
pei, grosimea gheții, 
viteza și direcția via
tului etc.

Datele asupra nive
lelor apelor folosesc ia 
întocmirea prognoze
lor hidrologice, iar în 
perioade de ape mari, 
la luarea din timp a 
măsurilor necesare 
preîntîmpinării pagu
belor ce pot fi provo
cate de inundații.

In cursul acestui an 
vor fi instalate pe 
nuri alte stații hidro, 
metrice automate cu 
transmitere la dis
tanță.

(Agerpres)

Utilaje moderne

în minele de cărbuni

din regiunea Oltenia

Minele de cărbuni 
din regiunea Oltenia 
sînt înzestrate cu noi 
utilaje. Mina de su
prafață de la Rovinari 
a fost dotată recent 
cu noi excavatoare de 
mare capacitate și cu 
încă 1 000 metri de 
benzi transportoare, 
iar la exploatarea 
Motru a fost dată în 
funcțiune o instalație 
industrială de supra
față la mina Horăști.

Datorită folosirii 
intensive a utilajelor,

precum și desfășurării 
cu însuflețire a între
cerii, minerii din re
giunea Oltenia au 
dat de la începutul 
anului peste plan a- 
proape 11000 tone 
lignit și peste 1600 
tone minereu de gra
fit. Numai minerii din 
noul bazin carbonifer 
Motru, au livrat pes
te prevederi cca. 
7 000 tone cărbune.

(Agerpres)

Marți dimineață a plecat la 
Moscova, delegația de activiști 
ai Partidului Muncitoresc Ro
mîn. condusă de tovarășul 
Chivu Stoica, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.R.. care, la invitația 
C.C. al P.C.U.S., va face o vi
zită în Uniunea Sovietică pen
tru a studia experiența în do
meniul conducerii de către 
partid a economiei.

Din delegație fac parte to
varășii Cornel Onescu, mem
bru al C.C. al P.M.R., adjunct 
al șefului Direcției organiza
torice .a C.C. al P.M.R., Ion 
Bh‘Cur7*adj'unctr al 'șefului Di
recției economice a C.C. al 
P.M.R.. Constantin Drăgan, 
membru supleant al C.C. al 
P.M.R.. prim-secreiar al Co
mitetului regional de partid 
Oltenia, Aicea Militam, prim- 
secretar al Comitetului regio
nal de partid Brașov. Ion 
Iliescu. adjunct al șefului Sec
ției invățămint și sănătate a 
CC al P.MJU Constantin Ră- 
dritan. secretar al Comitetului 
regional de partid' Ploiești. 
Leonard Stoian, secretar al

Comitetului regional de partid 
Galați, Gheorghe Badrus, re
dactor șef adjunct al ziarului 
„Scînteia", Nicolae Toader, 
Dumitru Lazăr, Gheorghe 
Roșu și Nicu Bujor, activiști 
la C.C. al P.M.R.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost con
dusă de 
Ceaușescu, 
membri ai C.C. 
activiști de partid.

Au fost de față I. K. Jega- 
lin. ambasadorul Uniunii So
vietice la București, și mem
bri ai ambasadei. - 3

★
In aceeași zi delegația de 

activiști ai P.M.R. a sosit la 
Moscova.

Pe aeroportul Seremetievo 
delegația a lost întimpinată 
de tovarășii N. V. Podgomii. 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S. secretar al C.C. al 
P.C.US, A. p. Kirilenko, 
membru al Prezy.iului C.C. al 
P.C.U.S. P. N. Demicev. se
cretar al C.C. al PjC-U-S, de 
activiști ai CC. al P.CUS. st 
funcționari superiori ai Mi-

tovarășii Nicolae 
Leonte Răutu, de 

al P.M.R. și

nisterului Afacerilor Externe 
al U.R.S.S.

Au fost, de asemenea, pre- 
zenți Nicolae Guină, ambasa
dorul R. P. Romîne la Mosco
va și membri

După.amiază, 
activiști * _ 
vizită la Comitetul Central al 
P.C.U.S., unde s-a întîlnit cu 
tovarășii L. I. Brej nev, N. V. 
Podgornîi, M. A. Suslov, 
membri ai Prezidiului și 
secretari ai C.C. al P.C.U.S., 
Af. P. Kirilenko, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
P. N. Demicev și A. P. Ruda- 

al

ai ambasadei, 
delegația de 

ai P.M.R. a făcut o

C.C.kov, secretari ai
P.C.U.S., șefi și adjuncți de 
șefi de secții ale C.C. al
P.C.U.S.

Intîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

Delegația a avut, de aseme
nea. o convorbire la secțiile 
C.C. al P.C.US. pentru in
dustrie grea și construcții oe 
mașinx. in prooiemele condu— 
rerii de către partid a indus
triei.

(Agerpres)

înainte de plecarea delegației

S-au pregătit pentru o a- 
devărată explozie de urale și 
chiuituri. Cu. cîteva zile în 
urmă au făcut chiar o repe
tiție generală. Voiau să se 
asigure dacă, supuse unor 
vibrații atît de neobișnuite, 
geamurile școlii vor rezista. 
Au conchis satisfăcuți că, 
deși nu se vor înregistra pa
gube materiale de nici un 
fel, violența exploziei pro
vocate de glasurile lor va 
depăși prevederile cele mai 
optimiste...

Și iată-i acum în aștepta
rea momentului cînd vor 
dezlănțui explozia. Iși con
sultă ceasurile. Iși dreg gla
surile. Va fi un spectacol 
unic. Avertizați, puștii din 
clasele mici își astupă ure
chile. Cineva își amintește 
că prin apropiere se află un 
spital pentru cardiaci și se 
cutremură...

Ultimele minute de aștep
tare. Oare ceasul cancelariei 
merge exact? Și clopoțelul 
va suna exact la „și două 
zeci"? Pentru că pe el îl 

așteaptă. Toate clasele a XI-a 
de la „Mihail Sadoveanu" din 
Capitală, pentru care el va

suna acum ultima oară, pen-, 
tru care el va . suna acum 
sfîrșitul ultimei zile de .școa- , 
lă, îl așteaptă ca să-ljntîm- 
pine cu o explozie de bucu
rie.. Momentul, unic prin 
semnificația lui, merită o 
manifestație unică și prin... 
intensitatea ei! Trebuie să se > 
audă în tot cartierul. că ei,

cei diritr-a XI-a; au încheiat' 
școala medie, că nu mai sînt 
elevi, ci aspiranți la diploma 
de maturitate. Trebuie să li 
se audă ât mai departe gla
surile — și vor face totul 
pentru asta !

Cinci secunde... două... ga
ta ! Sună clopoțelul!

...Sună clopoțelul, dar pes
te întreaga școală se lasă o 
tăcere desăvîrșită. Puștii din

Marți dimineața a părăsit Bucu- 
reștiul mareșalul Abdullah al- 
Sallal, președintele Republicii A- 
rabe Yemen, care la invitația 
președintelui Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne, Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, a făcut o vizită în țara 
noastră.

înaltul oaspete a fost însoțit de 
gencral-maior Mohamed al Rainy 
și Abdul Rahman al-Eryani, vice
președinți ai Consiliului de Mi
niștri, general-maior Hadi Esa, ad
junct al ministrului apărării, Ab
dul Gani Motahhar, ministru de 
stat, Mohamed Gaid Saif, mini
stru de stat cu problemele pre
ședinției, colonel Abdullah al- 
Depy, consilier al președinției, 
Hassan Makki, consilier al pre
ședintelui Consiliului de Miniștri, 
Ahmed Fuad Abuliuni, consilier 
juridic, locotenent-colonel Moja- 
hed Hassan, director al Cabinetu
lui președintelui și Aly Abdullah 
al Matari, secretar general al pre
ședinției republicii.

La plecare, președintele Repu
blicii Arabe Yemen a fost condus 
de președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele Con
siliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Mawer, Alexandru Bîrlădeanu mai bîne, confirmînd în același 
Gogu Radulescu, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliului de 
Stat, Cornelia Mă nes cu, ministrul 
afacerilor externe, membri ai 
conducerii unor 
tuții 
șteșt

Er
diplomatice
Romînă și
k

Numeroși bocureșteaL 
și student, cm țărde arabe a- 
flați Ia sîodu in țara noastră au 
salutat pe oaspeții yemeniți la 
plecare.

Pe clădirea aeroportului Băneasa 
erau arborate steagurile de stat 
ale cdor două țări. In limbiU a- 
rabă șî romînă, pe frontispiciul 
aerogării, sub portretele președin
telui R. A. Yemen și președinte
lui Consiliului de Stat al R. P. 
Romine era scrisă urarea : „Tră
iască prietenia dintre poporul ro
mîn și poporul yemenit!".

La- sosirea pe aeroport, coman
dantul gărzii de onoare a prezen
tat președintelui Republicii Arabe 
Yemen raportul. S-au intonat im
nurile de stat ale celor două țări.

rămas bun de la șefii misiunilor 
diplomatice și persoanele oficiale 
care au venit să-1 conducă la ae
roport.

A luat cuvîntul președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Ro- 
mîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej.

A răspuns președintele Abdul
lah al-Sallal.

Cuvîntarea tovarășului

Excelență,

Stimați oaspeți,

In puținele clipe care au mai 
rămas pînă la plecarea Dumnea
voastră doresc să vă exprim încă 
odată bucuria ce ne-a prilejuit-o 
nouă tuturor vizita în Republica 
Populară Romînă a delegației ye- 
menite, condusă de președintele 
Republicii Arabe Yemen, mareșa
lul Abdullah al-Sallal.

Această vizita, deși scurtă, ne-a 
dat posibilitatea să ne cunoaștem

externe, membri 
ministere, insti- 

centrale și organizații ob- 
generali și ofițeri superiori, 

de față șefi ai misiunilor 
acreditați în R_ P. 

alți membri ai corpu- 
lomatic.

' timp dorința comună de a dezvol
ta pe mai departe relațiile de prie
tenie și colaborare dintre Republi
ca Populară Romînă și Republica 
Arabă Yemen.

Vizita dv. și a celorlalți oaspeți 
yemeniți a adus o contribuție im
portantă la întărirea legăturilor 
prietenești și colaborării rodnice 
multilaterale între țările și po
poarele noastre.

Părăsind Republica Populară 
Romînă, vă rog, domnule pre
ședinte, să duceți poporului ye
menit, din partea poporului ro
mîn, un mesaj de caldă simpatie 
și urări ce noi succese în lupta 
pentru apărarea independenței și 
progresul continuu al patriei sale.

Drum bun dragi oaspeți !

Domnule președinte al Consi
liului de Stat al Republicii Popu
lare Romîne,

Domnilor demnitari,
Prieteni,
Părăsind minunata dv. țară, 

îmi face plecere să vă exprim 
bucuria mea și a delegației Yeme
nite față de marea simpatie și a- 
preciere manifestată de guvernul 
și poporul Republicii Populare 
Romîne.

Noi vă afirmăm că prietenia 
dintre țările și popoarele noastre 
se va întări continuu. Cea mai 
elocventă dovadă a trăiniciei a- 
cestei prietenii o constituie con
ținutul comunicatului-comun, re
zultat în urma tratativelor oficiale 
dintre noi. Această vizită va în
tări, fără îndoială, relațiile eco
nomice, culturale și tehnico-ști- 
ințifice dintre țările noastre spre 
binele popoarelor romîn și yemenit 
și consolidarea păcii în lume.

Prieteni,
Vom transmite poporului yeme

nit sentimentele de simpatie nu
trite de Dv. și de poporul romîn 
prieten. Nu vom uita niciodată 
entuziasmul și ospitalitatea cu 
care am fost înconjurați. Ne luăm 
rămas bun de la Dv. ca de la 
dragi prieteni și vă exprimăm sen
timentele noastre de sinceră și 
călduroasă prietenie.

Să trăiască și să se întărească 
prietenia dintre țările și popoa
rele noastre !

Trăiască lupta pentru libertate 
și pace !

★ ★

clasele mici sînt dezamăgiți. 
;fBătrînii“ nu s-au ținut de 
cuvînt, s-au lăudat numai... 
Cum să-i faci să înțeleagă că 
o asemenea tăcere era de 
prevăzut, că în clipa asta 
unică nu. poți face ce ai do
rit, ceea ce ai pregătit și ai 
repetat, ci numai ceea ce 
vrea emoția să faci?

SOLEMN
A XI-a

aude o șoaptă. Nu 
un pupitru. Nimeni

Președintele Republicii Arabe 
Yemen și-a luat apoi rămas bun 
de la conducătorii statului nostru. 
Un grup de pionieri l-au înconju
rat pe înaltul oaspete și i-au ofe
rit flori.

La ora io, avionul cu care că
lătorește președintele Republicii 
Arabe Yemen a decolat de pe ae
roportul Băneasa, îndreptindu-se

spre R. P. Ungară. Avioane mili
tare romînești l-au însoțit pînă 
la frontieră.

(Agerpres)

Telegramă

Nu se 
pocnește , , 
nu se ridică din bănci. Băie
ții se freacă la ochi — pen
tru că pe ei, așa, deodată, a 
început să-i supere lumina ! 
— iar fetele plîng fără să-și 
mai bată capul să găsească 
un motiv...

Și cînd te gîndești că ziua 
începuse atît de vesel! Dă
ruiseră flori profesorilor și

De pe bordul avionului cu 
care a părăsit Capitala, pre
ședintele Republicii Arabe 
Yemen, mareșalul Abdullah 
al-Sallal, a adresat președinte
lui Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Romine, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, ur
mătoarea telegramă :

Părăsesc țara poporului ro
mân prieten ducând, cu mine 
cele mai calde amintiri. Am 
primit saluturile cordiale și 
urările pentru mine și delega
ția care mă însoțește.

Vizita noastră contribuie la 
înțelegerea comună și dezvol
tarea relațiilor pe care sper 
să le consolidez.

Vă transmit excelență, dum
neavoastră și poporului dv. 
cele mai bune urări de feri
cire, sănătate, prosperitate și 
progres.

Clopoțelul 
rămas în mîini

directorului, se foțografiase- 
ră, în recreații, jucaseră 
ultima leapșă și ultima bîză, 
rîseseră ca de obicei, se fu
găriseră ca de obicei...

Iar acum... acum stau tă
cuți, nu pot scoate un cuvin- 
țel, se plîng că-i supără lu
mina sau plîng, pur și sim
plu, fără să-i supere nimic. 
Da, așa, pur și simplu... 
Cine nu poate suporta, 'să nu 
se uite. Cine vrea explicații, 
să mai treacă pe la școală 
mîine, poimîine; s-o găsi ci
neva în stare să-i explice. 
Acum nu-i nimic de expli
cat. Pentru ei, totul e foarte 
limpede. Bucuria nu înseam
nă numai rîsete și chiuituri. 
Au crezut ei, odată, de mult, 
așa, dar uite că acuma nu 
mai cred. Sigur, sînt o mie 
de argumente pentru care 
merita să fie cit se poate 
veseli. Ce, e puțin lucru 
peste 75 la sută dintre ei 
terminat școala cu medii 
la 8 în sus? Și e puțin lucru 
că, de pildă, a Xl-a H n-are 
nici un singur corijent, ba pe 
de-asupra, cei mai mulți din

OCTAV PANCU-IAȘI
(Continuare în pag. II-a)

0 nouă fabrică 
de pline

SUCEAVA (de la corespon
dentul nostru)

La Botoșani a început con
strucția unei noi fabrici de 
pîine care va fi dotată cu a- 
paraiură modernă ce va per
mite mecanizarea și automati
zarea procesului de producție. 
Noua întreprindere va avea o 
capacitate inițială de 30 tone 
zilnic, cu perspectiva de creș
tere pînă la 40 de tone. Fa
brica se construiește de către 
întreprinderea de construcții 
nr. 2 Botoșani.
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fiecare oră este prețioasă
Elevii claselor a Xl-a se află [a 

ultimele lecții. Începe „capitolul fi
nal" al vieții școlare: recapitulă
rile de sinteză și studiul individual 
pentru examenul de maturitate. 
Cele cîteva săptămîni care urmea
ză reprezintă, pentru profesori, ca 
și pentru elevii claselor a Xl-a, o 
etapă de muncă asiduă. Despre a- 
cest „ultim capitol" al vieții șco
lare ne vorbesc cadre didactice și 
elevi de la Școala medie nr. 2 din 
Tg. Mureș.

MORA ZOLTAN, directorul 
școlii:

șurarea și însemnătatea istorică a 
insurecției armate de la 23 August 
1944', ajutîndu-i pe elevi în in
terpretarea științifică, materialistă 
a fenomenelor istorice.

Ne-am gîndit să venim în aju
torul elevilor și în zilele cînd vor 
studia acasă. Am 
care profesor de 
stea la dispoziția 
săptămînă, cite o 
consultații acelora

înttmpinau greutăți atunci cînd li 
se cerea demonstrarea lor. Iată de 
ce voi pune un accent deosebit pe 
demonstrațiile și exercițiile mate
matice" ,

stabilit ca fie- 
specialitate să 
lor o data pe 
oră, acordind 

care au anumi-

BRÎNDUȘA LĂCUSTĂ — ele
vă, secretar al comitetului organi
zației de bază U.T.M. a claselor 
a Xl-a :

„Intre 26 mai și 6 iunie se fac 
recapitulările de sinteză. In a- 
cest scop conducerea școlii a în
tocmit un program de consultații 
cuprinzînd maximum 4 ore pe zi, 
la care vor participa toți elevii din 
clasele a Xl-a. Pe baza învățămin
telor ce au rezultat din consfătui
rea organizată de secția de invă- 
țămînt a sfatului popular regional 
(cu participarea directorilor de 
școli și a unor cadre din învăță- 
mîntul superior), noi am stabilit 
cu profesorii de specialitate obiec
tivele pe care le vor urmări în a- 
ceastă perioadă 
larea capacității 
vilor, a gîndirii 
narea teoriei cu

și anume stimu- 
de sinteză a ele- 
lor logice, îmbi- 
practica'.

BAZIL CIACOI — profesor de 
istorie, dirigintele clasei a Xl-a A:

„Cred că, în ansamblu, clasa a 
Xl-a A este pregătită pentru ma
turitate. Avem elevi cu o pregă
tire foarte bună ca de pildă 
Gheorghe Codoi, care are medii de 
10 la toate materiile, Iuliana Kiss, 
Raimond Tălpălaru, Brîndușa 
Lăcustă, Tiberiu Ujj și alții. Este 
pozitiv faptul că, datorită preocu
pării organizației U.T.M., și elevii 
cu o pregătire mai slabă fac a- 
cum eforturi, sînt animați de do
rința de a se pregăti cit mai bine 
pentru examenul de maturitate. In 
perioada care urmează, nu vom 
mai face o „trecere în revistă" a 
problemelor, a lecțiilor, ci o reca
pitulare a materiei în vederea în
țelegerii logice a legăturilor dintre 
diferitele evenimente și fenomene. 
La istorie, de pildă, vom analiza 
teme mai largi ca „Problema ță
rănească și rezolvarea ei în țara 
noastră", sau „Pregătirea, desfă-

Prima

în istoria Școlii 
medii nr. 3 din ora
șul Bacău patru ani 
nu înseamnă numai 
o aniversare obiș
nuită (4 ani de la 
înființare) ci și săr
bătorirea trimiterii 
în viață a primei 
generații de absol
venți a unsprezece 
clase.

Pe cîțiva din cei 
peste o sută de eroi 
ai reportajului nos
tru am avut prile
jul să-i întîlnim in- 
tr-o pauză în ulti
mele ore de curs.

„Parcă ieri eram 
în '60. Cîntecele vo
ioase ale utemiștilor 
și pionierilor, căci 
multora dintre noi 
le mai fluturau la 
gît cravatele roșii, 
însoțeau pe cei ce 
înlăturau cărămizi
le unor vechi ma
ghernițe demolate, 
pentru a grăbi înăl
țarea școlii în care 
aveam să învățăm 
incepind din toam
nă44 spuse cineva.

Preocuparea nu
mărul 1 — studiul 
individual

Recapitulării* de 
sinteză — o etapă 
superioară a pre
gătirii

neclarități la diferite disci-te 
pline".

VASILE MACA VEI — profesor 
de matematică •

,.Intre 26 mai — 6 iunie, în ca
drul orelor de recapitulare, vom 
sintetiza întregul material învățat 
pînă in prezent. Un loc deosebit 
vom acorda demonstrațiilor și 
exercițiilor matematice. Prin de
monstrarea unor teoreme și prin 
rezolvarea diferitelor probleme 
vom urmări nu numai reîmpros
pătarea cunoștințelor, ci în mod 
deosebit îmbinarea teoriei cu prac
tica. S-a observat, în anii trecuți, 
că unii elevi și-au însușit abstract 
diferite teoreme, din care cauză

„Ne pregătim pentru examenul 
de maturitate. întreaga activitate 
a organizației noastre U.T.M. se 
concentrează în această direcție. 
In adunările organizațiilor U.T.M. Q 
de clasă s-a analizat munca fiecă- | 
ruî elev, li s-a arătat cum trebuie _ 
să-și folosească timpul pînă la I 
examene. O atenție deosebită a- ■ 

folosirii judicioase a B 
tentru studiul indivi- |

I
I
I 
I 
I

ajuta intre I 
t chestiuni ■

I 
I 
I

ccrdâm acum j 
orelor libere pentru_____ _____
duaL

De asemenea, în atenția noastră 
stă și mobilizarea tuturor elevilor 
la orele de recapitulare, și la con
sultațiile pe care ni le oferi tova
răși

ue pe care 
roftsori.
m încredințați ci și după 

ia ori de curs, interesul pen
tru studia, pentru buna prezentare 
in fața comisiei de maturitate va 
râmine la fel de viu în colectivul 
nostru. După am sîntem în
credințați că spiritul de întrajuto
rare format în anii de școală iși 
va spune cuuintul și în această pe
rioadă : colegii se vor 1 
ei in clarificarea unor chestiuni 
insuficient înțelese, în mobilizarea 
fiecăruia de a folosi zilele care 
ne-au rămas pînă la examen pen
tru a ne pregăti temeinic".

ȘTEFAN NECANIȚCHI 
corespondentul „Scinteii tineretu
lui" pentru regiunea Mureș-Auto- 

nomă Maghiară

năștea ..Cro- 
’ cum

„Se . 
nica școlii noi' 
am numit noi mai 
tîrziu un spectacol 
de brigadă, ce pleca 
de la aceeași zi în 
care s-a inaugurat 
școala noastră, zi în 
care peste 400 de 
elevi călcam emo
ționați pragul pri
mei scoli medii nou 
construită în orașul 
Bacău. Iar noi eram 
cei mai mari pe a- 
tunci, eram in clasa 
i VIII-a“ adăugă 
Crețu Alecu — a- 
cum elev in clasa a 
Xl-a B.

Soneria anunța 
începerea ună noi 
ore de curs. A tre
buit să ne despăr
țim de Virginica 
Ignat, Cheșa Liana, 
din clasa a Xl-a D. 
Botez Corneliu din 
clasa a Xl-a A, de 
Popa Florin din cla
sa a Xl-a C, de 
Cazacu Coca clasa a 
Xl-a D, Rapailă Ta
tiana, Păduraru

Constantin, Stoica 
Florin din clasa a 
Xl-a B (vreau sâ 
menționez că in 
dreptul fiecăruia 
din ei. în cataloage, 
sînt ni;mai note de 
9 si de 10).

La sfîrșitul orelor 
i-am reîntîlnit pe 
prietenii noștri îm
preună cu alți co
legi într-o ședință 
foarte animată la 
sediul U.TAL (de 
unde am realizat și 
instantaneul pe care 
vi-1 prezen'^m in 
fotografia alătu
rată).

— Ce avem la or
dinea de zi? Multe 
— ne răspunde Po
pa Florin, membru 
în U T W.
in toți cei 4 ari de 
școală medie: apa
riția gazetă ^Matu
ritatea noastră4*, 
completarea ..Cărții
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Cronica cinematografică

i
ilmul lui Christian

1 Jacque e un exce-

I lent argument ple- 
dînd „cauza" es-

| tetică: un subiect 
polițist poate fur

niza idei (mari, ca
pitale, pentru înțelegerea unei 
lumi, a unui sistem juridic ma
chiavelic) și nu doar circele, 
crampe emoționale provocate 
de nebuloasa identificare a cri
minalului. Mai exact a crimina
lei, în cazul nostru. Pe iscusita 
asasină din „Cauze drepte" o 
bănuim, fără efort, din primele 
momente. Aparatul se substitu
ie acesteia, crima nu plutește 
în mister decît cîteva cadre — 
ingenios filmate din unghiul 
făptașei. Nici mobilul crimei 
nu rămîne multă vreme necuno
scut ; exact pînă în clipa cînd 
privim atent acest chip ingenuu 
-pervers de frumoasă mondenă, 
îmbinare abilă de candoare și 
ferocitate a animalului de pra
dă. Pînă cînd se repede, vena
lă, în timp ce soțul își dă 
sufletul, să anunțe la telefon 
nu medicul ci avocatul famili
ei, „prietenul" casei, apărăto
rul intereselor pecuniare ale 
tinerei văduve.

O altă perfidă, Eva din fil
mul lui Manchievicz, își dez
văluia treptat, cu iscusință 
gradată, abjectul caracter. In

asta consta „suspensul' dra
matic al filmului american. De 
data aceasta streaptease-ul 
moral e brutal și cinic. La câ- 
pătiiul soțului ucis cu diaboli
că premeditare, Eva pariziană, 
despre care aflăm totul chiar 
de la început, își sărută cu pa
timă interesată amantul pe 
care și l-a recrutat, ca s-a ape
re in viitorul proces. Deocam
dată nici el nu cunoaște sub-

Iul Cassini, căruic îi datorează 
cunoașterea pe de rost a arti
colelor despre relativitaiea ex
pertizei grafologice și metode
le de inducere în eroare a 
justiției, se dovedește ingenua 
frivolă! Din aceasta clipă cei 
doi aman ți devin complici. Și 
dublul asasinat, moral și mate
rial, pregătire amănunțită a 
„probelor de vinovăție" ale 
nevinovatei infirmiere și vice-

„CAUZE
stratul cinic. 11 va afla cu stu
poare — atîta cită poate avea 
acest rechin al „justiției" bur
gheze, versat în toate trucuri
le, mașinațiunile ei. Și totuși 
(ca ziaristul din „Totul despre 
Eva") se dă înapoi, îngrozit, 
cînd cu cel mai firesc ton din 
lume geniala mondenă actriță 
îi dă să înțeleagă că a comis 
asasinatul pe care i-1 sugerase 
el; nu practic, ci teoretic, 
înarmînd-o cu tehnica machia
velică a „crimei perfecte". Ce 
destoinică ucenică a maestru-

versa, dosarul „de beton" al 
doamnei Dupre confecționat 
între o repriză amoroasă și o 
vînătoare de mistreți, devine 
firul principal de interes dra
matic al acestei iscusite trans
puneri cinematografice după 
un roman francez cunoscut. 
Ceea ce descoperă filmul lui 
Christian Jacque pe plan uman 
și social e de o mie de ori 
mai captivant decît trucul cla
sic al genului polițist „Cine e 
sau cum va fi prins asasinul ?“

E deosebit de interesant stu

La tabla de șah. întreceri în cadrul Spartachiadei Republicane 
la clubul Uzinei de utilaj greu „Progresul" din Brăila

Centre de învă(are 
a înotului 

pentru copii

Incepind de la 1 iunie 
U.C-F.S.-oraș București, 
deschide la ștrandul Ti
neretului, centrul de în
vățare a înotului pen
tru copii. La cursuri sînt 
admiși copii între 5 și 14 
ani. Durata unui ciclu 
este de 15 zile lucrătoa
re. înscrierile se primesc 
între orele 8,30—12 și 
16—ÎS la ștrandul Tine
retului (două bazine de 
50 30 m cu apă încăl
zită).

Informații suplimen
tare se pot lua de la 
ghișeul special al ștran
dului Tineretului.

INFORMAȚII
Marți, a avut loc în Capi

tală o sesiune științifică a sta
țiunii centrale de apicultură și 
sericicultură.

Referatele prezentate cu a- 
ceastă ocazie au ilustrat succe
sele obținute în dezvoltarea a- 
piculturii și sericiculturii în 
țara noastră, contribuția adusă 
de cercetătorii stațiunii în 
crearea de rase și hibrizi noi 
de viermi de mătase de mare 
producție, precum și în stabi
lirea și răspîndirea unor me
tode moderne de creștere a a- 
cestora.

La sesiune au luat parte 
cercetători, apicultori și seri-

cicultori din unități agricole 
socialiste.

Participanții au vizitat sta
țiunea și au asistat la demon
strații practice.

★

La Teatrul de Stat din Bra
șov a avut loc marți seara un 
concert simfonic dat de Filar
monica d'e stat „Gh. Dima“ cu 
concursul solistei libaneze 
Jeannette Kouyoumdjian.

Concertul s-a bucurat de 
succes.

(Agerpres)

în memoria lui Mihail Eminescu
BAIA MARE (de la cores

pondentul nostru)
In aceste zile la multe case 

de cultură, cluburi și cămine 
culturale din regiunea Mara
mureș au loc manifestări con
sacrate împlinirii a 75 de ani 
de la moartea marelui poet 
Eminescu. La Institutul peda
gogic de 3 ani din Baia Mare 
lectorul universitar Gabriel

Georgescu a ținut în fața stu
denților o conferință despre 
viața și opera luceafărului 
poeziei romînești. Cadre ale 
institutului și mai mulți stu- 
denți ai facultății de filologie 
au citit din lucrările poetului. 
Un grup vocal studențesc a 
interpretat apoi mai multe 
cîntece pe versurile lui Mihail 
Eminescu.

Sosirea
delegației P. M. R. 

care a participat 

la Congresul P. C. Francez
Marți seara a sosit de la 

Paris delegația Partidului 
Muncitoresc Romîn, formată 
din tovarășii Mihai Dalea, 
secretar al C.C. al P.M.R., și 
Gheorghe Vasilichi, membru 
al C.C. al P.M.R., care au 
participat la lucrările celui 
d'e-al XVII-Iea Congres al 
Partidului Comunist Francez.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, membrii delegației 
au fost întîmpinați de tovară
șul Alexandru Drăghici, de 
membri ai C.C. al P.M.R. și 
activiști de partid.

(Agerpres)

l=» o
FOTBAL

Stadionul Dinamo din Capitală va găzdui astăzi de Ia orele 17 
meciul internațional de fotbal dintre selecționata lotului B și 
formația vest-germană F. C. Nurnberg. Echipa oaspete susține 
a doua întîlnire din cadrul turneului pe care-1 întreprinde în 
țara noastră. în primul joc oaspeții au terminat la egalitate * 
2—2 cu Petrolul la Ploiești. în meciul de astăzi care este aștep
tat cu deosebit interes, echipa selecționată a lotului B va apare 
în următoarea componență: Ionescu—Marcu, Solomon, Nunweil- 
Ier IV, Cimpeanu—V. Alexandru, N. Georgescu—Badea, Dri- 
dea, Tufan, C. Ionescu.

VOLEI
• Marți după-amiază, în Sala Sporturilor Floreasca, s-a dis

putat cea de-a doua întîlnire dintre selecționatele feminine de 
rolei ale R. P. Romîne și R. P. Ungare. Ca și în primul meci, 
victoria a revenit sportivelor noastre cu scorul de 3—0 (15—5; 

15—12; 18—16). Din echipa învingătoare s-au remarcat printr-un 
joc bun Doina Ivănescu, Doina Popescu și Helga Schreiber.

(Agerpres)

CINEMATOGRAFE
CAUZE DREPTE — cinema

scop — rulează la Patria 
orele 9 ; 11,30; 14; 16.30; 19; 
21,15, București orele 9; 11,15; 
13,30; 16,30; 18,45; 21, Melodia 
orele : 10; 12; 15; 14.30; 16.45; 
19; 21, grădina Doina ora : 
20. înfrățirea între popoare 
orele: 10; 15.45; 18; 20,15.
CEI PATRU CĂLUGĂRI ru
lează la Republica erele 8.45; 
10,45; 1X45; 1X45: 1X45; 1X45, 
2L Scadrr-ul I»-JC7X> ora 39.

crete : 9JX 11A 14; 
9XX5: 1X45. 2X era
Si crete : X 11: IX
1145; 1745: 1945;
rrăe : 9; 11; 13; 1X15; 1745; 
1945: 2145, Aurora orese 9: 11; 
13; 1545; 1745; 19.45; 2145;
grădină ora 20, Modem orele: 
930; 11,45; 14; 1X15; 1X30;
2145, grădină ora 20,30, Are
nele Libertății — 20 ; grădina 
Tomis — ». TÎNÂRUL DE 
PE VASUL COLUMB — ci- 
nanascop — rulează la Car- 
pați orele: 10; 12; 14; 16;
ora 19, Seara prietenilor fil- 
Mdd). IMBLÎNZITORII DE 
BICICLETE — cinemascop

— rulează la Festival orele 
9: 11; 13; 15; 17: 19; 21,
grădină ora 20, Floreasca o- 
rele: 16; 18,15; 20,30. ANO
TIMPURI rulează la Victoria 
orele: 9,45; 12; 14,15; 16,30;
18.45; 21, Excelsior orele : 10; 
12; 15; 16; 1845; 20,30. KALO- 
IAN rulează la Central orele : 
930; 11.45; 14; 16,15; 18,30;
20,45, Viitorul orele 16; 18; 
20. Pacea orele: 16; 1X15;
3L3X DIVORȚ ITALIAN rw- 
>ază la Lastra oreâe : X45; 
IX Mz M45: 1X3X 39 4X TO
TUL DESPEE EV A rJeară ia 
U=xa atefte: 14-30. 1739;
29JX HOȚUL DIN SAN MA
RENGO rulează la Cosmos 
□rele: 16: 18; 20. NU SE 
POATE FARA DRAGOSTE 
rulează la Doina orele : 11,30; 
IX»; 1X30; 1830; 2030. (pro
gram pentru copii ora 10). 
FRAȚII CORSICANI — ci
nemascop — rulează la Giu- 
lești orele 10; 12; 15,30 18;
2030, Cringași orele : 11, 14,30; 
17; 19,30. CAVALERUL PAR- 
DAILLAN — cinemascop — 
Munca orele 15; 17; 19; 21,

grădina Vitan ora 20. NU 
PLECA rulează Ia Cultural 
orele: 16; 18,15; 20,30. UN
OM CARE NU EXISTA ru
lează la Feroviar orele: 10; 
12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
CUM STÂM TINERE ? rulea
ză la Dacia orele : 9; 11 ; 13 ; 
15; 17; 19; 21, TAXIUL MOR- 
ȚII rulează la Buzești orele : 
16: 18.15; 20.30, grădină ora 20. 
AVENTURILE UNUI TÎNÂR 
— cinemascop — rulează la 
Baeegx orele 10: 13; 16; 19, 
grădmă ara 2X1X Miorița 
orele 9; 12: 15; IX 2L Arta 
orele : 1X15; 1630: 1X45; 21,
grădină ora 20, Volga orele 
9: 12: 15: 18: 21, Flamura 
orele 9; 12: 15; 17,45; 20,30). 
Grădina Moșilor ora 20. UN 
SURÎS ÎN PLINA VARĂ ru
lează la Unirea orele : 16; 
18,15, grădină ora 20,30, ANA
CONDA rulează la Flacăra 
orele: 14; 16; 1845; 20,30, Co- 
lentina orele: 14,15; 16,30; 
18,45; 21, grădină ora 20, Lira 
orele : 15; 17; 19, grădină ora: 
21.

diul unui fenomen de alienare 
individuală și socială. Cu niș
te rădăcini adînci și subtil de
finite, Catherine Dupre, aceas
tă creatură „abominabilă" cum 
o numește însuși prietenul ei, 
iemeie cu chip de înger și 
sui let de diavol (personaj con
struit pe un iscusit joc al a- 
parențeior de Marina Vlady, 
ce se dovedește o rafinată 
interpretă) nu e un caz patolo
gic. izolat. Mai înainte de toa
te e „produs al unei societăți^. 
Și ca ea sînt toate doamnele 
acestei jungle distinse, cu in
terioare somptuoase și lachei

ca tact al ofensive! șantajului 
Un singur moment de slăbi
ciune umanizează acest mon
stru rece, inteligent: panica 
de după interogatoriul judecă
torului de instrucție, frica sa 
de animal încolțit. Dar desnă- 
dejdea ei e de scurtă durată. 
Acest drăgălaș creier electro
nic, perfect acomodat legilor 
junglei în care trăiește, acor
dat pe aceeași lungime de 
undă cu toți cei de teapa ei, 
știe că există un remediu in
failibil 1 banul. Or, șantajul 
sentimental. Va reuși, practi- 
cîndu-le pe ambele, pînă în-

DREPTE"
stilați. (Aminliți-vă colecția de 
perle „morale" din „Infidelele" 
— filmul lui Monicelli — 
amintiți-vă pe Lucia Bose în 
„Moartea unui ciclist"). O ga
lerie cu tradiție s-ar spune. 
Dar Catherine — alias Marina 
Vlady — pare o încununare 
diabolică. O lipsă de scrupule, 
un cinism. împins dincolo de 
limita umană firească. Aici 
poate criminalul (nu crima, în 
sine nu deajuns de abilă) e 
ceea ce se cheamă „perfect"* 
Ca psihologie a interesantului.

tr-un punct. In interpretarea 
marelui actor francez Pierre 
Brasseur, Cassini e odios dar 
mai viabil ca persoană decît 
Catherine Dupre. Această u- 
cenică își întrece maestrul. 
Dar el nu i-o va ierta. E sin
gura rază de optimism, certi
tudinea unei justiții pe care 
ți-o lasă acest film „negru", 
închis pe o capitulare jalnică 
și, penibilă a judecătorului de 
instrucție (Bourvil e un as al 
replicii spirituale rostite cu 
'bonomie, candoare, pînă în

clipa cînd scenaristul îl pune 
într-o situație umilitoare, de 
neputință, în final). Există în 
film o amară și puternică doză 
de adevăr imprimînd o con
centrată monografie a confec
ționării minciunii. Fără acel 
„l’arosseur arosse" „lupul pă- 
călit", din final am fi supor
tat mai greu această inteli
gentă și sumbră peliculă. E o 
reflecție dialectică cuprinsă în 
finalul peliculei, deloc idilic: 
chiar dacă puținii iubitori de 
dreptate puși să facă dreptate 
într-o societate coruptă nu pot 
lupta pînă la capăt — forțele 
fiind cu totul inegale — chiar 
dacă „hazardul" face rar justi
ție (și bine că nu este lăsată 
justiția pe seama lui, nici în 
film), există ceva care di na mi* 
iează sigur acest diabolic eșa
fodaj al minciunii. Din bătălia 
lor crîncenă cîștigă totuși drep
tatea, „cauzele drepte".

Filmul se bucură de un re
gal de actori excelenți; Pierre 
Brasseur, Bourvil, Marina Vla
dy, Virma Lisi. Și un operator 
inteligent care știe să sugereze 
misterul atmosferei exact atît 
cit e nevoie într-un asemenea 
film polițist de factură psiho
logică. Incisiv rechizitoriu mo
ral și social, totodată.

ALICE MĂNOIU

IP i SC mi RT
• Joi în orașul iu

goslav Ljubljana, în
cep întrecerile celei 
de-a 4-a ediții a com
petiției internaționale 
de haltere „Cupă Du
nării". La competiție 
participă echipele re
prezentative ale R. P. 
Romîne, Austriei, R. P. 
Bulgaria, R. P. Ungare, 
Iugoslaviei, R. S. Ce
hoslovace și R. F. Ger
mane. Echipa romînă 
este alcătuită din I. 
Panait, AI. Toma, F. 
Balaș, L. Ionescu, D. 
Dolofan, L. Baroga și 
S. Cazan.

• In sferturile de fi
nală ale campionate
lor internaționale de 
tenis ale Franței de la 
Paris, Pierre Darmon

(Franța) I-a învins cu 
6—3 : 6—2 ; 6—0 pe 
Scott (S.U.A.). EI se 
va întîlni în semifinale 
cu Santana (Spania) 
care l-a eliminat cu 
6—4 } 6—3 ; 6—3 pe
brazilianul Barnes. In 
proba feminină (optimi 
de finală), Turner (Aus
tralia) a dispus cu 
6—4 6—4 de Schacht
(Australia), Bueno 
(Brazilia) a întrecut-o 
cu 4—6 ; 6—4 ; 7—5
pe Tegart (Australia), 
Sukova (R. S. Ceho
slovacă) a eliminat-o. 
CU 6—1 ; 1—6 ; 6—0 
pe Catt (Anglia), iar 
Susman (S.U.A.) a cîș- 
tigat cu 6—4 ; 7—5 
partida cu Van Zyl 
(Af. de sud).

• în runda a 6-a a 
turneului inter-zonal 
de șah de la Amster
dam, lidprul clasamen
tului, Larsen, a cîștigat 
în 42 de mutări la Po- 
rez. Tringov l-a învins 
pe Foguelman, iar Iv- 
kov a cîștigat la Ber
ger. Restul partidelor 
s-au terminat cu Un 
rezultat de remiză t 
Reshevski - Portisch ? 
Evans-Lengyel j Vra- 
nesici-Bilek ; Rossetto- 
Benko j Quinones-Po- 
rath s Darga-Gligorici j 
Bronștein - Pachmann» 
Tal-Smîslov și Stein- 
Spasski.

(Agerpres)

Pe marile trasee 
ale întrecerii socialiste

(Urmare din pag. I)

angajament. $i iată că în luna 
aprilie, pe baza realizărilor ob
ținute, ei s-au angajat să dea 
în fiecare lună producția unei 
zile întregi numai cu cocsul 
economisit. întreaga depășire 
la fontă s-a realizat pe baza 
economiilor de cocs precum și 
a depășirii planului la cocseria

I combinatului.
Desfășurind o întrecere entu- 

| zjas-.ă, colectivul nostru își a- 
duce contribuția la sporirea 
continuă a producției de fontă, 
oțel și laminate.

— Știm că în Combinatul 
siderurgic Hunedoara lucrează 
peste 8 000 de tineri. Activita
tea lor reprezintă o parte în
demnată din efortul general al 
colectivului pentru îndeplinirea 
angajamentelor. Sîntem con
vinși că ei ar dori să știe 
care sînt cerințele pe care le 
are din partea lor, în etapa ur
mătoare, conducerea combina- 
luluk

Avem, într-adevăr, tineri 
cu care ne mîndrim. Apreciem 
la ei dorința de a învăța me
reu, de a stăpîni mai bine teh
nica, de a munci din ce în ce 
mai bine. Pot spune că tinerii 
din secțiile furnale, oțelării și 
laminoare se află în primele 
rînduri în bătălia pe care o 
dăm pentru îndeplinirea anga
jamentelor. Acum cîteva ore 
am fost prin unele secții. Am 
remarcat că schimburile con
duse de tineri ca Ilie Bîtcă —- 
de la furnale, Constantin Cor- 
laciu, Ion Prodan de la oțelăria 
nr. 2 si alții, au obținut rezul
tate dintre cele mai bune în 
întrecere. Și nu numai ei. A- 
vem foarte multe schimburi 
condus® de tineri care muncesc 
bine. Avem foarte mulți tineri 
care sînt evidențiâți și fruntași

în întrecerea socialistă. Asta 
înseamnă că muncesc bine.

Vorbind despre cerințele 
conducerii combinatului față de 
ei. avem una singură : Să mun
cească la fel de bine, cu ace
eași energie ca și pînă acum. 
Le-aș face si cîteva recoman- 
dări, Tinerii din secțiile de 
furnale — ca de altfel din toate 
secțiile — să acorde cea mai 
mare atenție respectării tehno
logiei de lucru. Lucrăm cu agre* 
gate modeme și de mare capa* 
citate. O neatenție cît de mică 
poate să însemne pierderea a 
zeci și sute de tone de fontă 
ori oțel. Vrem, și putem să ob« 
ținem în continuare rezultate 
și mai bune. Tinerii pot aduce 
o contribuție și mai mare prin 
însușirea cît mai bine a meto
delor și inițiativelor care aii 
apărut în toate secțiile combi* 
natului s „O zi pe lună cu cocs 
economisit — la furnale, meto
da sudării rapide a vetrelor de 
la cuptoare, laminarea în tole* 
ranțe restrinse etc. Și — aceas* 
ța ar fi poate cea dintîl cerin-« 
ța I — să învețe mai mult Atît 
din cărțile tehnice, Ia cursurile 
de ridicare a calificării, cît și 
din experiența muncitorilor 
mai în vîrstă. A apărut recent 
o carte a oțelarului Ștefan 
Tripșa, Erou al Muncii Socia
liste. S-o citească toți tinerii o- 
țelari pentru că au multe de 
învățat din ea. Poate că nu 
le-am cerut prea multe tinerilor 
noștri, dar asta-i tot ce aștept 
tăm de la ei și pentru prezent 
și pentru viitor.

★
V-am prezentat un tablou ge

neral al întrecerii la Hunedoa
ra. Un tablou din care se pot 
desprinde, ca dintr-un film, zeci 
de secvențe — fieqare din ele 
cu eroismul și frumusețea ei. — 
o primă secvență — în repor
tajul următor -— de la oțelăria 
nr. 2.

Moment solemn în clasa a Xl-a
(Urmare din pag. I)

clasa asta n-au primit nici odată 
note sub 9 și 10 l In cartea de 
onoare a școlii au semnat astăzi 
o mulțime dintre ei și doar e 
știut că în cartea de onoare nu 
semnează decît cei care sfîrșesc 
școala cu media peste 9,^0. Pe 
cei care nu pot descifra singuri 
semnăturile, firește, sînt gata să-i 
ajute ei. Poftim ! Aici e semnătu
ra Mirunei Comarnescu, dincoace 
a Ceciliei loniță, mai încolo cea 
a lui Alexandru Anghelide, a 
Măriei Sadoveanu...

Mulți dintre ei au fost instruc
tori de pionieri, s-au numărat 
întotdeauna în primele rînduri la 
munca patriotică, au dăruit șco
lii zeci de ierbare, de insectare și 
de pietrare pe care le va folosi 
încă multă vreme ca material 
didactic. Au împletit învățătura 
cu nenumărate activități intere
sante și asta, firește, nu în detri
mentul învățăturii. Alexe Florin, 
colegul lor, în fiecare an fruntaș 
la învățătură, a desfășurat o in
tensă activitate în organizația de 
tineret și este membru în comite
tul raional U.T.M. Cecilia Io- 
niță care termină clasa cu media 
10 a fost secretara U.T.M. a șco
lii. Botta Alexandru, campion re
publican de juniori la natație, se 
numără de ani de zile printre 
premianți. Tot printre primele din 
clasă au fost și Marilena Pegu- 
lescu, deținătoarea premiului 1 la 
concursul de balet pe Capitală și 
Adamescu Maria, cîștigătoarea lo
cului 111 pe țară la Olimpiada de 
chimie... Toate acestea sînt argu
mente temeinice pentru veselie, ei

o recunosc, dar... despre toate as
tea, altă dată. Acum se despart de 
școală, de profesori, de colegii 
mai mici...

Și totuși... Hai, gata, fetelor, 
ascundeți batistele în mîneci; 
gata, băieți, ,s-a înnourat, lumina 
nu mai e chiar atît de supărătoa
re. Haideți să ieșim din clase. Ne 
așteaptă toată școala ca să ne 
sărbătorească, să-și ia rămas bun 
de la noi. Haideți să predăm clo
poțelul puștilor dintr-a cincea, să 
strîngem mîinile tovarășilor pro
fesori, să le mulțumim pentru tot 
ce ne-au dăruit, să-i asigurăm că 
nici o^ dată nu le vom desminti 
așteptările... Sîntem doar în pra
gul maturității. Hai s-o dovedim 
și acum !

...A sunat ultima oară clopoțe
lul pentru cei dintr-q XI de la 
Școala medie „Mihail Sadovea
nu". Din clipa aceasta nu mai 
sînt elevi. O atestă cataloagele cu 
mediile încheiate, pregătirile pen
tru serbarea de adio, meditațiile 
pe care le organizează în conti
nuare școala în vederea exame
nului de maturitate. Dar ei se mai 
simt încă elevi. Toate fetele din
tr-a Xl-a și-au împletit azi părul în 
codițe ca într-a-ntîia, iar băieții 
regretă că nu le-a trecut prin 
minte să vină în pantaloni scurți... 
Școala, cu tot ce are ea mai fru
mos, mai romantic, trăiește viu în 
fiecare din ei. Se mai consideră 
încă elevi și știu că se vor mai 
considera adeseori în viață, pen
tru că școala a fost pentru ei lea
gănul tuturor bucuriilor, al tutu
ror visurilor. Iar bucuriile și vi
surile le iau cu ei.„



La întreținerea culturilor
• Cu toată capacitatea 

tractoarelor!
• Lucrări diferențiate 

pe sole și culturi
• Obiectiv principal: 

nivelul agrotehnic
n satele regiunii Oltenia, întreținerea culturilor este 
lucrarea la ordinea zilei, care concentrează cel mai 
mare volum, de munca. Se depun eforturi susținute 
pentru menținerea apei încorporate în sol în urma 
ploilor căzute recent, pentru curățirea terenului de bu
ruieni, Se dă bătălia cu minutele pentru ca fiecare 
lucrare să fie executată într-o perioadă de timp scurtă

și la un nivel agrotehnic corespunzător. Redăm în continuare cîteva 
din aspectele acestei activități.

Consiliul agricol regional recomandă...
Am avut mai întîi o convorbire cu tovarășul Mihai Băluță, pre

ședintele consiliului agricol regional,

„Aș vrea să menționez condițiile agrotehnice superioare în care 
s-au efectuat anul acesta lucrările de primăvară (pregătirea patului 
germinativ și însămînțările) atît în raioanele din sud cît și în cele 
din nordul regiunii.

Toate culturile au fost însămînțate în epoca optimă. Plantele, aju
tate și de ploile ce au căzut din abundență pe tot teritoriul regiunii, 
au vegetat și s-au dezvoltat normal. Culturile sînt frumoase. Griul, 
pe circa 80 la sută din suprafața cultivată, se prezintă bine și foarte 
bine. Sfecla are 5—6 frunze, la fel porumbul. Se poate spune că s-a 
luat un „start" bun în bătălia pentru recolte sporite. Acest început 
se cere continuat la lucrările de întreținere. Cercetătorii și specia
liștii Institutului agronomic dm Craiova și din stațiunile experi
mentale se află acum la raioane în gospodăriile agricole colective. 
La fel cadrele tehnice ale consiliului agricol regional. Aceștia, îm
preună cu inginerii gospodăriilor colective stabilesc cele mai cores
punzătoare lucrări pentru întreținerea culturilor.

Caracteristica acestui an constă în accentul pe care colectiviștii îl 
pun pe lucrările mecanice începînd cu grapa cu colți reglabili folo
sită înainte de răsărirea porumbului si continuînd cu sapa rotativă 
și cultivatorul. Peste 150.000 de hectare cultivate cu porumb în 
gospodăriile colective au fost lucrate cu sapa rotativă, iar în .gos
podăriile agricole de stat această lucrare s-a efectuat pe întreaga 
suprafață. Prașila I la sfecla de zahăr și floarea-soarelui s-a execu
tat aproape pe întreaga suprafață cultivată, iar prașila a Il-a pe mai 
mult de 60 la sută. Aproape 40 la sută din suprafața ocupată cu 
porumb a fost, de asemenea, prășită.

Ploaia care a căzut în ultima perioadă a favorizat însă și crește
rea buruienilor. De aceea sporirea vitezei zilnice de lucru constituie 
acum pentru noi o problemă deosebită. In acest scop, acolo unde 
tractoarele nu pot încă intra, terenul va fi lucrat cu prășitoarele cu 
tracțiune animală (am mărit numărul acestora în nord și vom mai 
trimite altele în zilele următoare;. Dacă umiditatea este totuși prea 
mare pentru mijloacele mecanice, am recomandat să se acorde o 
deosebită atenție prașilelor manuale. De altfel această lucrare a și

început să se execute pe unele porțiuni din raioanele Strehaia și 
Turnu Severin...".

Recomandările consiliului agricol regional se aplică acum de că
tre colectiviști. Se execută lucrări bune, diferențiate pe sole de la 
un raion la altul, în funcție de umiditate, de gradul de îmburuie- 
nire și de dezvoltarea culturilor.

„Noi trebuie să drămuim bine apa...“
Terenurile celor 3 gospodării agricole colective din comuna Po

iana Mare au acum umiditate suficientă, iar plantele au condiții 
bune de creștere și dezvoltare. Aici, ca de fapt în tot raionul Ca
lafat, cantitatea de apă în sol, deși suficientă acum, este mai mică 
decît în restul regiunii.

— De aceea — ne spunea tovarășa Sorica Tunaru, inginer agro
nom la G.A.C. „Viață nouă" din Poiana Mare — noi trebuie să 
drămuim bine fiecare strop de apă. Această acțiune am început-o 
chiar de la topirea zăpezii, prin lucrările de pregătire a patului ger
minativ. După semănat, solul a fost lucrat cu sapa rotativă pe în
treaga suprafață de 768 de hectare cultivate cu porumb. Lucrarea 
făcută la timp și mecanizat ne-a dat posibilitatea să repartizăm 
toate forțele de muncă ale gospodăriei pe tarlalele cultivate cu floa- 
rea-soarelui și sfeclă de zahăr. Pe cele 160 de hectare cu sfeclă de

■ zahăr s-au și efectuat astfel două prașile și răritul...
în ziua aceea cei peste 1000 de colectiviști efectuau prima pra

șilă manuală la porumb. Pe aproximativ 580 de hectare pămîntul 
era afînat, curățit de buruieni. în frunte se afla brigada nr. 4 con
dusă de Nicolae Constantin.

Păstrarea apei în sol este în raionul Calafat obiectivul principal 
pe care colectiviștii îl urmăresc la întreținerea culturilor. Tovarășul 
Constantin Păun, președintele consiliului agricol raional, ne spunea 
că la sfatul inginerilor care a avut Ioc în urmă cu cîteva zile, s-a 
stabilit să se efectueze mobilizarea terenului ori de cîte ori va fi 
nevoie. S-au inițiat și unele măsuri organizatorice. O parte din cui-

Instantanee de
în aceste zile, mecanizatorii gos

podăriei agricole de stat Vădeai 
din regiunea Galați, sînt preocu
pați de realizarea ritmică a sarci
nilor din actuala campanie.

In primul rînd atenția este În
dreptate spre lucrările de Întreți
nere a culturilor prăși toare. din 
care numai porumbul ocupă 920 de 
hectare. Tractoriștii Ion Știrbu și 
Alexandru Lulea an Început cet 
de al doilea prășit mezauc ia po
rumb (Foto ur. 1). AJdfuri de une- 
rii Dragoș Coatsn, Alrxcrxin

întrecerea sooaiistă ce se desrd- 
foară ia gospodărie in ciastea ce
lei de a XX-a asuvenări a elibe
rării patriei.

De curînd a început recoltatul 
culturilor furajere. (Foto nr. 2).

Prin irigarea a 154 hectare de lu
cernă, a fost sporită simțitor pro
ducția de masă verde. Ea a și fost 
introdusă în furajarea animalelor, 
determinînd o creștere zilnică a 
producției de lapte cu 2 litri pe cap 
de vacă furajată.

In același timp se repară și se 
revizuiesc mașinile agricole care 
vor li folosite în campania de re
coltare a păioaselor. Pînă acum 
echipele conduse de Stan Boeru, 
Angehel Leu și Alexandru Păun 
au reparat aproximativ 80 la sută 
din combinele de recoltat păioase. 
(Foto nr. 3). în zilele următoare vor 
ii puse la punct presele de balotat 
paie și celelalte combine.

Fotoreportaj de N. SCARLET

LA

campanie

G. A. S.

VĂDENI
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■

nivel agro- 
conducerea

tivatoare au fost repartizate gospodăriilor care dispun de mai pu
ține brațe de muncă. La Poiana Mare, Maglavit se folosesc atelajele 
proprietate obștească. în felul acesta, spunea în continuare tovară
șul Păun, vom menține în sol cantități însemnate de apă, ceea ce 
înseamnă boabe în plus la toamnă.

Cu rigla... pe ogoare
Nu rareori în urma colectiviștilor din G.A.C. „Timpuri noi" pot 

fi văzuți tinerii Elena Palea, Florica Nectoiu; Ion Ciucu brigadierii 
de cîmp și chiar șefii de echipă cercetînd cu atenție calitatea lu
crărilor.

— Ei formează — ne spunea tovarășul Gheorghe Riza, ingine
rul agronom al G.A.C. — controlul nostru tehnic de calitate. Zil
nic sînt pe tarlale cu rigla în mînă măsurînd distanța dintre plante 
și adîncimea la care se efectuează prășitul mecanic sau manual. 
Pentru a asigura dezvoltarea în profunzime a sistemului radicular, 
am stabilit ca prima prașilă să fie efectuată la adîncimea de io—12 
cm. Așa s-a făcut pe cele 500 de hectare prășite, așa se va face și 
pe celelalte hectare.

Calitatea lucrărilor la această gospodărie se află pe primul plan. 
Ea constituie obiectivul principal urmărit acum și de organizația 
U.T.M.

S-a întîmplat în urmă cu cîteva zile ca echipa lui Constantin 
Măndoiu din care fac parte mai mulți tineri printre care Nicolae 
Găină, Victoria Tobă și alții să nu execute pe 11 hectare prașila la 
adîncimea cerută. Lucrarea a fost repetată. Seara, Aurel Ispas, se
cretarul organizației U.T.M. de brigada a organizat acolo, la cîmp, o 
adunare operativă cu toți tinerii, la care a fost invitat și brigadierul 
și în timp de 10—15 minute a fost discutată problema calității 
lucrărilor arătîndu-se ce consecințe atrage după sine o cultură prost 
întreținută. Cei care nu dăduseră atenție recomandărilor agroteh
nicii au fost ajutați să înțeleagă toate acestea ; de atunci asemenea 
cazuri nu s-au mai repetat.

Construcții în cîmp
în mai multe gospodării agricole colective din raionul Calafat (la 

Maglavit, Poiana Mare, Moțăței și altele) se ridică în cîmp, din loc 
în loc, o serie de construcții. Deși nu sînt legate nemijlocit de în
treținerea culturilor, ele au totuși mare însemnătate în efectuarea 
acestora. După ce în anumite puncte au fost plantați duzi, sau 
plopi hibrizi și s-au coristruit fîntîni pentru alimentarea cu apă 
potabilă, a început acum ridicarea unor construcții (cu material 
local și ieftin), un fel de cabane de vară pentru colectiviști.

Tarlalele pe care muncesc colectiviștii sînt departe de sat. Ei vin 
la cîmp dimineața și pleacă seara. Aici mănîncă, aici se odihnesc 
în ceasul de răgaz. E binevenită deci inițiativa conducerii gospo
dăriilor de a crea; colectiviștilor condiții tot mai bune de muncă. 
Ea poate fi preluată și de alte raioane cu condiții asemănătoare.

...Și doar o palmă de loc îi desparte...
Gospodăriile agricole colective din Boureni și Afumați, raionul 

Băilești, sînt vecine. Doar o palmă de loc desparte terenurile lor. 
Solul este asemănător și a fost udat de aceleași ploi ; aceleași 
vînturi l-au bătut. Asemănarea se reduce însă numai la atît. Fiindcă 
dacă la gospodăria agricolă colectivă Boureni, pe terenurile cultivate 
cu floarea-soarelui și sfeclă de zahăr s-au efectuat deja două pra- 
șile și răritul, iar la porumb prașila I era pe sfîrșite, colectiviștii 
din Afumați nu executaseră prașila a Il-a la sfecla de zahăr decît 
pe 100 de hectare, adică pe mai puțin de jumătate. Cele 600 de 
hectare cultivate cu porumb își așteaptă și ele rîndul. Intre timp 
buruienile au crescut stînjenind dezvoltarea culturilor. De altfel, di
ferența dintre loturile celor două gospodării este evidentă și ea 
provine de acolo că în timp ce colectiviștii din Boureni au folosit 
fiecare clipă bună de lucru (uneori numai cîteva ceasuri pe zi), au 
utilizat la maximum forța mecanică, cei din Afumați tot așteptînd 
zile pline de muncă au rămas în urmă cu lucrările. Diferența poate 
fi desigur recuperată. Se cere însă ca și colectiviștii din Afumați să 
preia experiența celor din Boureni, Organizația U.T.M. din această 
gospodărie are sarcina importantă ca în aceste zile să-i antreneze 
pe toți tinerii la muncă pentru ca și aici lucrările de întreținere să 
fie executate la timp și în condiții agrotehnice bune.

VASILE BARAC 
I. MARCOVICI

Corespondenții voluntari
ne transmit

Demonstrații practice
pentru mecanizatori

La bibliotecă

H
* I

olectiviștii din Che
țani, raionul Luduș, 
au început să 
procure 
necesare

I construcțiilor 
tehnice 

pentru anul acesta 
timpul iernii.

— Construcțiile 
n-au sezon, cum au 
gricole — ne-a spus ,.., 
gospodăriei, tovarășul Ioan Ilea. 
La ele poți lucra și iama și vara. 
Dacă nu poți construi, n-ai decît 
să procuri materialele de care ai 
nevoie, și dacă treaba asta o faci 
iama sau primăvara, cînd nu duci 
grija lucrărilor din cîmp și ai la 
dispoziție mînă de lucru, atela
je, cite vrei, cu atît mai bine.

Rațiunea președintelui e rezul
tatul unor experiențe proprii. Cu 
ani în urmă aid se acorda atenție 
construcțiilor zootehnice de abia 
în momentul dnd se anunța ano
timpul rece și vitele trebuiau, nu 
peste mult timp, si fie adăpostite. 
Și-atunci lăsau poate la o parte 
treburi mai urgente, cum ar fi 
stringerea de pe cîmp a recoltei 
și se apucau de construcția adă
posturilor pentru animale.

Colectiviștii din Chețani au de 
construit anul acesta, în raport 
cu sporirea numărului de anima
le proprietate obștească, cu încă 
100 capete bovine, 150 capete 
ovine, apoi păsări și pord, un 
număr corespunzător de obiective 
zootehnice printre care: un grajd 
pentru 100 capete bovine, o ma
ternitate pentru 50 de scroafe, și 
au de executat lucrări de finisare 
(tencuielile, pardoseli interioare 
ș.a.) la 4 grajduri ridicate în 
anii din urmă. Și-au mai propus, 
de asemenea, să electrifice secto
rul zootehnic. Deci, un volum 
mare de lucrări. Au pornit la 
muncă, cu chibzuință, din vre
me. In primul rînd au început

început 
materialele 

ridicării 
zoo- 

planificate 
încă din

zootehnice 
lucrările a- 
președintele

încă din luna decembrie procu
rarea și transportul materialelor 
de construcții necesare. Materia
lul lemnos — circa 100 m.c. — 
l-au adus din raionul Gheorghieni, 
de la colectiviștii de-acolo, în 
schimbul unor produse. Cimen
tul — 14 tone — și varul — 10 
tone — sînt depozitate de mult

200—300 lei pe cap de animal 
față de cît planificaseră inițial.

Din echipa de constructori fac 
parte și tineri, printre care și 
Vasile Coman, secretarul comite
tului U.T.M., care aduc o contri
buție însemnată la desfășurarea 
ritmică a lucrărilor. Venind în 
sprijinul constructorilor, comite-

cărămida constituie principalul 
material de construcție, dar nu
mai cu ea nu se poate dura un 
zid. Balast au cît le trebuie, nu
mai că se află în... balastiere și 
nu la locul unde se vor ridica 
noile adăposturi. După lemn de 
abia au trimis delegați în raionul 
Toplița.

Sezon „plin“ pentru
construcțiile zootehnice

în incinta sectorului zootehnic. 
Cărămida — 120000 bucăți — 
a fost confecționată în gospodă
rie încă de anul trecut și costă 
20 bani bucata. în primăvară, 
atunci cînd lucrările din cîmp au 
permis, un mare număr de co
lectiviști au fost mobilizați la
scoaterea și transportul celor 
200 m.c. de nisip și balast. 
Avînd toate materialele la dispo
ziție, echipa de constructori — 
zidari și dulgheri 4—» a pornit la 
treabă. Pînă în momentul de 
față, ei au reușit aproape să 
termine cu tencuielile pe dinăun
tru și dinafară la cele 4 grajduri 
— să sape fundația și să toarne 
betonul la noul grajd. Se află 
într-un stadiu avansat lucrările 
de extindere a rețelei electrice în 
grajduri, iar peste cîteva zile în
cep și la maternitate săpăturile 
la fundații. Noile adăposturi 
pentru animale vor fi realizate și 
date în folosință cu mult înainte 
de termen și, prin folosirea pe 
scară largă a resurselor locale, 
la un preț de cost redus, cu

tul U.T.M. a mai mobilizat un 
mare număr de tineri și din alte 
sectoare de activitate la fiecare 
acțiune de procurare și mai ales 
de transport a materialelor de 
construcție. A fost remarcat ade
sea aportul unor tineri conductori 
de atelaje. Alți tineri au partici
pat la săparea fundațiilor, la ma
nevrarea materialelor, iar fetele 
la curățitul și tencuitul grajdu
rilor.

La o distanță nu prea mare de 
Chețani, pe șoseaua ce duce la 
Tg. Mureș, se află gospodăria 
colectivă din Cuci. Și aici, așa 
cum spunea inginerul agro
nom Mihai Huba, numărul a- 
nimalelor va spori simțitor anul 
acesta. Și, firesc, colectiviștii 
și-au propus să construiască noi 
adăposturi : un grajd pentru 100 
capete vite mari și o hală pentru 
2 500 păsări matcă. Mai au de 
tencuit $i grajdurile mai vechi. 
Numai că, spre deosebire ’de co
lectiviștii din Chețani, ei n-au 
început încă lucrările. De abia 
au procurat o parte din materiale, 
printre care — cărămida. E drept,

Colectiviștii din Cuci aveau 
posibilități ca la ora actuală să 
aibă procurate toate materialele 
necesare (dispun de aproape 40 
de atelaje și 2 autocamioane, iar 
sursele sînt asemănătoare cu ale 
vecinilor lor din Chețani) și chiar 
să fi început măcar una din con
strucții.

Aproape în aceeași situație se 
cu construcțiile zootehnice

și colectiviștii din Iemut, cei din 
Grebeniș și din aite gospodării.

In întreg raionul, în cele 43 de 
gospodării colective existente, e 
planificat să se construiască un 
mare număr de obiective zooteh
nice : 42 grajduri, 12 materni
tăți pentru scroafe, 6 îngrășătorii 
de porci, 4 saivane, 16 cotețe de 
păsări etc. Aceasta presupune o 
mobilizare activă a forțelor dis
ponibile, o judicioasă repartizare 
a brațelor de muncă și a mijloa
celor de transport pentru procu
rarea și transportul materialelor 
de construcție, în vederea înce
perii grabnice a tuturor acestor 
construcții fără ca lucrările agri
cole să fie stînjenite în desfășu
rarea lor.

Organizațiile U.T.M., tinerii 
colectiviști, pot contribui într-o 
bună măsură la urgentarea lu
crărilor și au această datorie. Ei 
pot participa la transportul mate
rialelor, la executarea lucrărilor 
de fundații și a altor lucrări neca
lificate, aducînd prin aceasta o în
semnată contribuție la darea în 
folosință înainte de termen a u- 
nor construcții zootehnice ieftine 
și durabile.

VASILE CĂBULEA

în raionul Fălticeni 
au fost extinse supra
fețele cu porumb pe 
care se vor executa 
lucrări de întreținere 
mecanizate. Pentru e- 
fectuarea acestora la 
un bun 
tehnic, 
S.M.T. din Spătărești

a organizat zilele tre
cute un curs de in
struire pentru meca
nizatori cu tema : a- 
plicarea prașilelor me
canice la porumb. Au 
participat 40 de meca
nizatori și șefii de 
brigadă. La curs s-au 
făcut demonstrații

practice privind regla
rea cultivatorului, a 
vitezei de înaintare, 
s-au ținut expuneri 
despre regulile im
puse de prășitul me
canic.

TEODOR MANCAȘ

Pregătesc „pășunea"

Colectiviștii din co
muna Cernei, raionul 
Inău, și-au sporit a- 
nul acesta efectivele 
de animale proprieta
te obștească. Cores
punzător cu această 
creștere, au luat mă
suri de îmbunătățirea

DUPĂ SECARA FURAJERA
PORUMB SILOZ

de iarnă
condițiilor de adăpo- 
stire și hrană. Au 
crescut suprafețele în
sămînțate cu trifoi-lu- 
cernă, secară masă 
verde etc. Acum ani
malele sînt Ia pășu- 
nat. De curînd a în
ceput însilozarea lu-

cernei și secarei ; în 
numai două zile au 
fost însilozate 10 va
goane de lucernă și 
secară ; lucrarea conti
nuă.

PAVEL 
CIURDARU

Comuna noastră-
mereu mai frumoasă

In primăvara acestui an, comuna Pechea, regiunea Galați, 
a căpătat o nouă înfățișare. Tinerii răspunzînd la acțiunile 
patriotice inițiate de organizația U.T.M. și Sfatul popular, 
au amenajat spații verzi, au reparat podețe și au aliniat 
gardurile pe toate străzile. In centrul comunei a fost ame
najat un frumos parc.

GALAȚI (de la co
respondentul nostru).—

Zilele acestea în gos
podăriile agricole co
lective și de stat din 
regiunea Galați a înce
put recoltatul secarei 
masă verde. Pînă în 
prezent cele mai mari

suprafețe au fost recol
tate în gospodăriile a- 
gricole colective din 
raioanele Făurei, Galați, 
Bujor și Brăila.

Imediat după recol
tatul acestei culturi fu
rajere, pe suprafețele 
eliberate și arate, gos-

podăriile agricole co
lective au și început 
însămînțarea porumbu- 
lui-siloz. Pînă spre 
sfîrșitul săptămînii tre
cute au fost însămîn
țate cu porumb siloz 
1894 hectare în raionul 
Galați, 1771 hectare în

La biblioteca căminului cul
tural din comuna Pitaru, raio
nul Titu se desfășoară nume
roase și interesante 
pentru popularizarea cărții.

In primele luni ale acestui 
an au fost organizate 
cenzii, mai multe seri lite
rare, concursuri „Cine e auto
rul?", „Cunoașteți această car. 
te?". De un deosebit succes s-a 
bucurat simpozionul literar 
organizat recent, la care au 
participat peste 300 de cititori.

A crescut, totodată, și nu
mărul tinerilor care au primit 
insigna „Prieten al cărții44. 
Numai în primul trimestru al 
acestui an, 60 de tineri și ti
nere au devenit purtători ai 
acestei insigne. Printre ei se 
numără tinerii colectiviști A- 
vram Floarea, Stancu Nicolae, 
Zamfirescu Alexandru, Mă- 
noiu Gheorghe și alții.

Pentru colectiviștii care lu
crează în sectorul zootehnic* 
au fost organizate două biblio
teci volante la locul de mun
că, dotate cu cărți de litera-* 
tură și de specialitate.

MIHAI ȘEITAN

acțiuni

14 re-

MARIA IORDACHE

Extind 
culturile 
irigate

Suprafețe importante ale 
unor G.A.C. ca cele din Jucu, 
Bonțida, Răscruci, Mintiu și 
altele din raionul Gherla sînt 
destinate cultivării legumelor 
și zarzavaturilor.

La obținerea de producții 
legumicole ridicate contribuie 
în mare măsură irigarea cul
turilor. In acest scop gospo
dăriile colective au luat mă
suri de extindere a suprafețe, 
lor irigate. Realizări însem
nate au obținut G.A.C. Jucu. 
Bonțida, Mintiu, Fizes care au 
amenajat cîte 10—20 de hec
tare, ajungindu-se pe raion la 
o suprafață de 230 hectare 
irigate.

Se apropie de sfîrșit însă- 
mînțarea și plantarea legume
lor în cîmp. La unele culturi 
planul de plantări și însămîn- 
țari a fost depășit.

LEON SOREANU

raionul Făurei și 1403 
hectare în raionul Bu
jor. In toate unitățile 
agricole socialiste din 
regiune, paralel cu ce
lelalte lucrări o atenție 
deosebită se acordă a- 
sigurării bazei furajere.

La culesul cireșelor. De pe o 
suprafață de 48 hectare cu 
pomi fructiferi, pe care o 
are gospodăria agricolă de 
stat Dudu — București, 
pi na în prezent au fost 
recoltate și valorificate pes
te 2 000 kg cireșe timpurii 
și 3 000 kg. caise verzi pen

tru dulceață.
Foto: AGERPRES



Vizita delegației guvernamentale I

romine in S. U. A
WASHINGTON 26 (Agerpres). 

— Trimisul special L. RODESCU, 
transmite:

Prezența delegației guverna- 
mentale romine în Statele Unite 
a trezit interes în cercurile opi
niei publice de aici. în presa a- 
mericană sînt publicate știri des
pre discuțiile ce au loc la Was
hington între cele două delegații 
guvernamentale, sînt prezentate și 
comentate diferite aspecte ale 
dezvoltării economiei romîne, 
schimburile comerciale ale țării 
noastre cu Statele Unite și cu alte 
țări ale lumii. Ziare ca „New 
York Times", „Washington Post", 
„New York Herald Tribune", 
„Evening Star" (din Washington) 
și altele scriu despre „programul 
romîn de dezvoltare a unei indus
trii moderne, bazate pe resurse 
naturale bogate", ziarul „Chris
tian Science Monitor" (din Boston), 
s-a ocupat de dezvoltarea unor 
importante construcții 
muri industriale 
tră ca oțelării, 
ne chimice și de 
tetice, echipament 
nării, echipament 
tria alimentară etc. Una din revis
tele americane de specialitate, 
„Chemical Week", publică un am
plu articol în care prezintă nu
meroase date și cifre cu privire la 
dezvoltarea industriei noastre chi
mice, producerea de mașini și e- 
chipament propriu, exportul și 
importul de instalații și produse 
în acest domeniu. Referindu-se la 
tratativele de la Washington, zia
rul „Washington Post" sene că 
în cadrul acestora „se discută 
căile de dezvoltare a viitoarelor 
relații economice și culturale ro- 
mîno-americane“.

Interesul față de această vizită 
s-a manifestat și în cercurile largi 
economice de aici — economiști, 
specialiști în domeniul industriei, 
științei, politicii externe — cercuri 
care s-au arătat doritoare să afle 
cît mai multe date și amănunte 
despre dezvoltarea economiei țării 
noastre. Ca expresie a acestui in
teres, conducerea Asociației „Co
uncil on Foreign Relations* din 
care fac partt reprezentanți de 
bază ai cercurilor economice a- 
mericane, l-a invitat pe șeful de- 
legației guvernamentale romine 
Gheorghe Gaston Marin, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
să facă o expunere la New York 
despre situația economiei și rela
țiile economice externe ale R. P. 
Romîne.

Luni după-amiazâ în fața awr 
membri marcanți ai asocape, e- 
minenți economiști americani și 
specialiști în domeniul relațiilor

----- •------

Și ra- 
în țara noas- 
cocserii, uzi- 

produse sin- 
de foraj, rafi- 
pentru indus-

Procesul
de la Limburg

LIMBURG 26 (Agerpres). — La 
Limburg au continuat dezbaterile 
din procesul intentat împotriva 
lui Hans Hefelmann, principalul 
vinovat în punerea în aplicare a 
planului hitlerist de euthanasie, 
denumit „acțiunea T-4'. Au 
fost audiați martorii Ludwig 
Lehner, profesor la colegiul Ober- 
Olkaufen din Bavaria, și prof. 
Gerhard Schmidt, medicul-șef al 
unei clinici de neuropsihiatrie din 
Lubeck. După cum transmite 
France Presse, profesorul Lehner 
a dat noi amănunte în legătură 
cu programul nazist de euthana
sie, care în perioada anilor 
1939—1941 a dus la uciderea a 
aproximativ 200000 de bolnavi 
incurabili și debili mintali din 
Germania. El a declarat că în 
clinica Egelfing — Haar din Ba
varia erau aduși copii anormali 
tn vîrstă de 4 și 3 ani pentru a 
fi lăsați să moară de foame. Po
trivit declarațiilor martorului, 
clinica avea două „secții ale foa
mei".

Un alt martor, care a lucrat 
timp de șase luni în clinica amin
tită — a declarat că a fost obli
gat să trateze copiii bolnavi cu 
somnifere, ca luminatul sau mor
fina, pentru a-i ucide. Procesul 
continuă.

MOZAMBIC: Intensificarea

acțiunilor forțelor patriotice

CAIRO 26 (Agerpres). — Pre
ședintele partidului Uniunea na
țională democratică din Mozam- 
bic, Paul Jose Gumane, a făcut o 
declarație reprezentanților presei, 
în care a arătat că după marile 
acțiuni din aprilie, forțele de eli
berare națională din regiunea 
Zambezi au lansat în ultimul 
timp numeroase atacuri împo
triva forțelor coloniale portugheze, 
provocîndu-le mari pierderi.

„Lupta de eliberare națională, a 
spus Gumane, s-a extins asupra 
multor orașe și sate din Mozam- 
bic. Pentru a face față numeroa
selor acțiuni ale forțelor de eli
berare națională, comandamentul 
portughez a dislocat în regiunea 
Zambezi peste 2500 de soldați. 
Totodată, acțiunile represive îm
potriva populației africane s-au 
intensificat. In urma acțiunilor 
din aprilie, colonialiștii au îm
pușcat 58 de africani, iar peste 
1000 de locuitori băștinași au 
fost închiși în lagăre de concen
trare, unde sînt torturați".

comerciale internaționale. Gheor
ghe Gaston Marin a făcut la se
diul asociației o amplă expeaere 
despre dezvoltarea econocmc na
ționale a țârii noastre. Voabnorai 
a prezentat un tablou detaliat al 
realizărilor obținute in dxfenae 
ramuri ale industriei, dt fi ia a- 
gricultura R. P. Răcnise Reae- 
rindu-se la relațiile noastre eco
nomice externe, la creșterea lor 
continuă, multilaterală, serul deje- 
gației romîne a vortet despre po
litica țârii noastre de pvamorare 
a relațiilor comerciale cu toate ță
rile, arătând cu acest pnlej ci 
există multiple pos.b._:in de 
dezvoltare a schimbunkr 
dale cu Statele Unite. E a sw, 
printre altele, că astăzi econoBia 
română este In măsură să pro
ducă bunuri de export ia cmd - 
competitive, atit în ce pn-reșee 
calitatea dt și prețuL cu produse 
similare din alte țări.

Asistența a urmărit cu mul: in
teres și atenție expune:ea. La sfir- 
șitul acesteia au avut loc discagn 
în cadrul cărora membru asocia
ției au pus numeroase întrebări s 
au cerut amănunte asupra «nor 
aspecte ale economiei țării noas
tre, în special în ce privește dez
voltarea și realizările indostna. 
cît și asupra relațiilor comerciale 
ale R. P. Romine pe plan inter
național. Membrii delegației gu
vernamentale romîne. prezent; la 
expunere, au răspuns Ia întrebâr.Le 
puse, dînd lămuriri asupra nu
meroaselor subiecte aboniate ia 
cursul discuțiilor.

Întrunirea a fost prezidată de 
prof. Philip E. Mosley de Ia L 
versitatea Columbia din New 
York.

In aceeași zi, delegația 
s-a reîntors la W'ashiagMm.

Marți 26 mai. la Depareamecrrd 
de Stat au contmmt BaatiKÎB 
între delegatJe 
ale R. P. Rociiae ș< *irw kt 
Unite. I

al

i

Tulburările

din Guyana britanică

Dr *nrt gat.:ît de
r~oâ. r-exsxxz întreprind

serie dr arbitrare, in-
ndepților gu- 

'zțsn. :eea ce relevă in 
. —i mstzxți caracterul sițua-

reat rn Guyana bri tapâ

Tratativele

in problema malayezâ

CE TOATE
• Un nor de praf

cosmic

In cadrai cele de-a XI-<
Conferințe ia problemele 
meteoriților, care s-a des

chis marfa la Moscova, acadr-ni- 
âanul Vasili Fcsezikov a prezen
tat o comunicare in care se arată 
că, în jurai Pămîntulni, există un 
nor de praf cosmic care oscilează 
în permanență. .Grosimea* aces
tui nor este egală, în medie, cu 
câteva sure de kilometri. Datele 
citate de academicianul sovietic 
au fost obținute prin cercetarea 
spațiului cosmic cn diverse mij
loace, inclusiv cu rachetele. Oa
menii de știință au emis ipoteza 
că norul se formează, în cea mai 
mare pane, prin arderea meteori
ților in trecerea lor prin atmos
fera terestră.

• Noi incidente
la Lima

au izbucnit la 
după-amiază, 

1 300 de per
soane, care au pătruns în stadio
nul național, au distrus și ava
riat chioșcurile de băuturi și ali
mente, birourile și numeroase 
trofee sportive păstrate aici. Poli
ția a intervenit, efectuind mai 
multe arestări. Populația capitalei 
este îngrijorată de știrea că 21 
de delicvenți primejdioși au profi
tat de tulburări pentru a evada 
din închisoarea centrală din Lima. 
Pe străzi circulă patrule militare 
înarmate cu mitraliere.

O anchetă foarte severă a fost 
deschisă asupra împrejurărilor 
tragice de la stadionul național 
care, potrivit unor cifre, încă ne
oficiale, a provocat 320 de morți 
și peste o mie de răniți. Scene 
sfîșietoare au loc in fața tuturor 
spitalelor civile și militare care, în 
fața afluxului de morți și răniți, 
au așezat victimele în fața porți
lor de intrare sub cerul liber. Pă-

oi incidente 
Lima luni 
cind circa

primii foutiez tn piims 
teren".

• Dezmințire 
la o fotografie

In numărul său ce duminică, 
ziarul „New Yort Herald 
Tribune" a pcbbo? o. rela

tare referitoare la fotografia apăru
tă în ziare înfăfașindu-1 chipurile, 
pe Lee Harwey Oswald — asasinul 
presupus al președintelui Kennedy 
— în ușa depozitului de cărți din 
Dallas. Este vorba de o dezmin
țire făcută de un tinăr, pe nume 
Billy Lovellady, care lucra la ace
lași depozit de cărți cu Oswald. 
El afirmă că această fotografie îl 
reprezintă de fapt pe el și i-a fost 
făcută de un fotoreporter al unei 
agenții de presă, în ușa depozitu
lui unde se găsea, întâmplător, 
imediat după ce s-a tras asupra 
mașinii președintelui. Lovellady 
seamănă cu Oswald, dar este 
mai scund, puțin mai gras, și are 
părul ceva mai închis, și purta 
întîmplător și o cămașă sport la 
fel cu a lui Oswald, avînd însă 
nasturele fixat mai sus. Acest lu
cru a reieșit de altfel și din com
pararea ulterioară a acestei foto
grafii cu cea reprezentîndu-1 pe 
Oswald imediat după arestarea sa-

Dezbaterile din Parlamentul grec
ATENA 26. — Corespondentul 

Agerpres, AL GHEORGHIU, 
transmite :

Luni seară au avut loc tn 
Parlamentul grec dezbateri asupra 
interpelării unui grup de depu-

----- •------

Grecia nu va
la manevrele

din narea

participa
N. A. T. 0.
Egcc

însemnări

rn Lauraue w deschis expoziția națională elvețiană, care 
e orgmuzeazd Ja fiecare 25 de ani și care s-a desfășurat uT 
ma oari la Zurich in 1939. Expoziția oferă o imagine a 
z:.. re?. e.'.cr.. Folograiia noastră, luată din avion, 

Mfișeaxă o untsgine a ansamblului expoziției de la Lausanne

ATENA 26 (Agerpres). —
După cum relatează corespon

dentul din Atena al agenției Uni
ted Press International, ministrul 
apărării al Greciei, Peter Garu- 
falias, a anunțat luni că Grecia 

■ nu va participa la manevrele 
N.A.T.O. prevăzute ' pentru 2 și 
13 iunie în Marea Egee. La a- 
ceste manevre Urmau să participe 
unități ale flotelor Statelor Unite, 
Angliei, Greciei și Turciei. Potri
vit agenției, ministrul grec a mo
tivat neparticiparea la manevre 
din motive „tehnice", dar potrivit 
unor surse informate, se crede că 
adevăratul motiv îl constituie re
lațiile 
Grecia 
Cipru.

actuale încordate dintre 
și Turcia în legătură cu

tați ai partidului E.D.A- la care 
a răspuns ministrul apărării na
ționale. Garufalias. Prezentând 
interpelarea E.D.A., deputatul 
Kirkos a invitat guvernul tă ia o 
poziție clară în problema arme
lor nucleare și a staționării sub
marinelor „Polaris" în apele Gre
ciei și să explice situația centru
lui de rachete din Creta. El a 
amintit, printre altele, că o serie 
de personalități, cum ar fi de
functul vicepreședinte al gu
vernului Venizelos și 
partidului progresist, 
zinis, precum și o serie de aca
demicieni, profesori și alți inte
lectuali s-au pronunțat împotriva 
instalării în Grecia a unor ase
menea baze.

Deputatul Stamatis Merkuris a 
invitat guvernul grec să încheie 
un acord cu celelalte țări vecine 
pentru denuclearizarea Balcanilor.

Răspunzînd la interpelarea 
partidului E.D.A., Garufalias, mi
nistrul apărării naționale, a de
clarat că în Grecia nu se pune 
problema instalării de rachete 
„Polaris", adăugind că nici o 
putere străină nu a formulat 
asemenea cereri. El a spus că da
torită faptului că lumea trece în 
prezent. printr-o perioadă de des
tindere problema aceasta ar 
depășită.

t

liderul 
Marke-

fi

AVEREA

LVIIREJILLO

Pliiigerea Canibodgiei în dezbaterea

NEW YORK 26 (Agerpres). —
La 25 mai 4a New York, a avut 

loc cea de-a treia ședință a Con
siliului de Securitate consacrată 
plîngerii Cambodgiei împotriva 
încălcării frontierei sale din di
recția Vietnamului de sud.

N.S. Hrușciov va vizita
Danemarca, Suedia

și Norvegia
MOSCOVA 26 (Agerpres). 

— După cum s-a mai relatat, 
guvernele Danemarcei, Sue
diei și Norvegiei au invitat pe 
președintele Consiliului de 
Miniștri al UJLSS. sâ facă o 
vizită oficială în aceste țări, 
in perioada pe care o va con
sidera convenabilă-

Agenția TASS anunță că 
N. S. Hrușcio^ va vizita Da
nemarca între 16 și 21 iunie. 
Suedia între 22 și 27 iunie, iar 
Norvegia între 29 iunie și 4

In cursul ședinței 
vîntul reprezentantul 
de sud, ciancaișistul, 
ții Marii Britanii și

Reprezentantul Marii Britanii a 
declarat că, după părerea guver
nului său, o conferință 
neutralității și integrității terito
riale a Cambodgiei ar fi lipsită 
de obiect. El a sprijinit propune
rea americană de a trimite în a- 
ceastă regiune trupe și observa
tori ai O.N.U.

Delegatul franțez a sprijinit în 
întregime plîngerea Cambodgiei 
și a cerut Consiliului de Securi
tate să „deplîngă incidentele 
provocate la frontiera Cambodgiei 
și să adreseze un apel celor care 
poartă răspunderea pentru aceste 
incidente, astfel îneît ele să nu 
se mai repete".

Guvernul francez, a spus repre
zentantul Franței, este în favoarea 
convocării unei noi conferințe la 
Geneva, iar pentru supravegherea 
frontierei dintre Cambodgia și 
Vietnamul de sud trebuie folosit 
mecanismul existent, creat la Con
ferința de Ia Geneva asupra In- 
dochinei.

au luat cu- 
Vietnamului 
reprezentan- 
Franței.

asupra

Ședințe ale unor comisii

C. A. E. R.
PRAGA 26 (Agerpres) — La 

Praga și-a încheiat lucrările 
ședința Comisiei permanente 
a C.A.E.R., pentru geologie.

La ședință au participat de
legațiile Bulgariei, Cehoslova
ciei, R.D. Germane, Mongoliei, 
Poloniei, Romîniei, Ungariei 
și U.R.S.S. Ca observatori la 
ședință au fost de față repre
zentanți ai Cubei și R.P.D. 
Coreene.

Comisia a discutat probleme 
tehnice ale folosirii utilajelor 
pentru prospecțiuni geologice 
și a aparatajului geofizic în 
țările membre ale C.A.E.R. 
Au fost luate, de asemenea, în 
discuție problemele colaboră
rii în domeniul lucrărilor de 
cercetări geologice pe perioada 
pînă la 1970.

PRAGA. — La Plzen a avut loc 
ședință a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru construcții de 

au
din Bulgaria, 
Germană, Po- 

Ungaria și 
au participat

o 
a 
mașini. La lucrările ședinței 
luat parte delegații 
Cehoslovacia, R. D. 
lonia, România, 
UJUS5. La ședință
în calitate de observatori repre
zentanți ai Republicii Cuba.

Comisia a aprobat măsurile ne
cesare pentru îndeplinirea sarcini
lor care decurg pentru ea din 
hotărîrile Comitetului Executiv al 
Consiliului. La ședință au fost 
examinate și aprobate recoman
dări în domeniul specializării pro
ducției și al livrărilor reciproce 
de mașini pentru lucrări forestiere 
pe perioada pînă în 1970.

In afară de aceasta, au fost 
examinate rezultatele lucrărilor 
efectuate de Comisia pentru con
strucții de mașini și de organele 
ei în domeniul elaborării recoman
dărilor de standardizare, tipizare 
și unificare în domeniul construc
țiilor de mașini și au fost stabilite 
măsuri pentru îmbunătățirea aces
tor lucrări. De asemenea, Comisia 
a aprobat unele recomandări pri
vind standardizarea, unificarea și 
tipizarea în domeniul armăturilor 
industriale, mașinilor agricole și 
tractoarelor.

Ședința a decurs într-o atmos
feră de prietenie și înțelegere.

R. P. CHINEZĂ : Aspect de pe 
una din străzile principale ale 

orașului Șanhai

italian

ale învățămintului

Probleme

MILANO 26 (Agerpres). — 
Luind cuvântul în cadrul unei 
conferințe de la Milano, con
sacrată. problemelor invăță- 
mintului, Bertini, profesor la 
Universitatea din Bologna, a 
cerut să se ia măsuri urgente 
pentru înfăptuirea de reforme 
radicale in sistemul învăță- 
•nintului public din Italia. A- 
ceste reforme sînt necesare, 
potrivit părerii profesorului 
poLognez. datorită faptului că 
;era a rămas în urmă în ceea 
ce privește pregătirea cadre
lor de specialiști calificați în 
domeniul tehnicii.

L« conferință a participat și 
ministrul educației naționale 
al Italiei.

MOSCOVA — După cum 
nunți agenția TASS, ia invitația 
CC al P.C.U.S., Prezidiului So
vietului Suprem și Consiliului de 
Miniștri al UJUS.S., la 29 mai va 
sosi in Uniunea Sovietică într-o 
vizită de stat, Walter Ulbricht, 
prim secretar la C.C. al'P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat 
al.'R-D.G-, împreună cu soția. In 
această vizită de prietenie, Walter 
Ulbricht va fa însoțit de activiști 
cu munci de răspundere ai Parti
de.uj Socialist Unit din Germania, 
Consiliului de Stat al R.D.G., gu
vernului și partidelor democratice, 
care fac parte din Frontul Națio
nal al Germaniei Democrate.

Un nou Maraton al păcii

ATENA. — Comitetul de organi
zare a Maratonului Păcii din Grecia 
a anunțat că intenționează să orga
nizeze un al treilea Maraton al 
Păcii la care să participe partizani 
ai păcii din străinătate, astfel ca 
această demonstrație pentru pace 
sâ capete un caracter internațional.

BELGRAD. — Luni a avut loc 
pe stadionul din Belgrad, în pre
zența conducătorilor de partid și 
de stat ai Iugoslaviei, în frunte 
cu I. B. Tito, o manifestație cul- 
tural-sportivă închinată Zilei ti
neretului, care se sărbătorește o 
dată cu aniversarea nașterii pre
ședintelui R. S. F. Iugoslavia.

MOSCOVA. — La 26 mai, 
în Marele Palat al Kremlinu
lui a avut loc solemnitatea în- 
mînării Premiului internațio
nal Lenin „Pentru întărirea 
păcii între . popoare" lui Do
lores Ibarruri, președinte al 
Partidului Comunist din Spa
nia.

Comuniști aleși în 
Consiliile municipale 

din Anglia
LONDRA. — Cu prilejul re

centelor alegeri municipale din 
Anglia, 24 de comuniști au fost 
aleși în consiliile municipale. In 
total, candidații Partidului Comu
nist din Marea Britanie au întru
nit un număr de 233 000 voturi.

La ședința Comitetului executiv 
al Partidului Comunist din Ma
rea Britanie, în cadrul căreia s-a 
prezentat un raport cu privire la 
rezultatele alegerilor, s-a subli
niat necesitatea intensificării cam
paniei electorale în legătură cu 
alegerile parlamentare care vor a- 
vea loc în toamna acestui an.

PEKIN. — Agenția China Nouă 
anunța ca Cen I, ministrul afa
cerilor externe al R. P. Chineze, 
a adresat la 26 mai copreședin
ților Conferinței de la Geneva cu 
privire la Laos, precum și celor
lalte state participante la confe
rință o scrisoare în care, atrăgînd 
atenția asupra situației grave ce

s-a creat în Laos, subliniază ne
cesitatea urgentă a convocării u- 
nei noi conferințe așa cum au 
propus la rîndul lor, prințul No
rodom Sianuk, șeful statului cam
bodgian, guvernul francez și gu
vernul Uniunii Sovietice. Guver
nul R. P. Chineze, se spune în 
scrisoare, propune organizarea 
conferinței în luna iunie, la Pnom 
Penh, capitala Cambodgiei, ur- 
mînd ca în primul rînd să fie dis
cutată problema laoțiană. In a- 
cest scop, guvernul chinez soco
tește necesar ca cei doi copre
ședinți ai Conferinței de la Ge
neva să acționeze în vederea or
ganizării unei întâlniri a liderilor 
celor trei grupări politice laoțiene 
pentru alcătuirea delegației unice 
laoțiene la această conferință.

Simpozion internațional : 
„Marxism și morală '

ROMA. — La Institutul Gram
sci din Roma a avut loc un sim
pozion internațional pe tema 
„Marxism și morală".

în cadrul dezbaterilor au pre
zentat rapoarte și comunicări so
ciologi și filozofi din diferite țâri 
printre care Jean Paul Sartre 
(Franța), Cesare Luporini (Italia), 
prof. Șișkin, membru al Academiei 
de Științe a Uniunii Sovietice, Ho-

vard Parsons, membru al Socie
tății americane pentru studii de 
materialism dialectic, Gilbert 
Mury, membru al centrului fran
cez de studii marxiste și alții. 
Acad. C. Ionescu-Gulian a pre
zentat o comunicare despre „Eti
ca marxistă și omul contem
poran", care a fost primită cu in
teres de către partidpanți.

Recital dat de Arta 
Florescu la Praga

PRAGA. — In seara de 25 mai la 
ambasada R. P. Romine din Praga 
a avut loc un recital de lieduri și 
arii din opere dat de soprana Arta 
Fior eseu, artistă a poporului, so
listă a Teatrului de Operă și Balet 
din București. Programul a cuprins 
lucrări de Purcell-Britten, O. Mes
siaen. M. Ravel și T. Ciortea, pre
cum și arii din opere ale lui Ros
sini, Verdi și Richard Strauss. Au 
lost prezenți membri ai corpului 
diplomatic, critici nuzicali. Recita
tul s-a bucurat de mult succes.

TOKIO. — La 26 mai, Anastas 
Mikoian, șeful delegației Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. care a fă
cut o vizită în Japonia, a avut o 
întrevedere cu primul ministru al 
Japoniei, Ikeda, în cursul unui 
dineu oferit la ambasada sovieti
că. In timpul întrevederii a avut 
loc un schimb de păreri în legă
tură cu relațiile sovieto-japoneze. 
. Cu prilejul încheierii vizitei 

sale în Japonia, delegația parla
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Trujillo zace de trei ani într-un 
coșciug, dar numele lui n-a dis
părut din paginile ziarelor. Fără a 
fi dat uitării, dosarul crimelor lui 
pare de acum închis. Dezvăluirile 
au plasat lumină asupra tuturor 
(sau aproape tuturor) obscurități
lor unei dictaturi ce a supravie
țuit 30 de ani. Insă perioada Tru
jillo nu a lăsat doar amintiri și 
cele 1871 monumente ale dictato
rului ce obișnuia să se alinte, mo
dest, cu porecla de... „binefăcător 
al națiunii*.

De pe urma lui Trujillo a ră
mas și o avere frumușică ale că
rei proporții concurează cu succes 
visteria statului dominican. Ex- 
„binefăcătorul" și-a început ca
riera de pe treapta cea mai de jos. 
în biografia lui sînt pomenite 
chiar niște furtișaguri de cai. Dar 
la 37 de ani purta de acum ga
loane de general și, cum ambițiile 
îi creșteau, s-a ales președinte. 
Confundînd țara cu propriul său 
buzunar, Trujillo a ajun^ poseso
rul unei averi evaluată la o sumă 
cu mulți de zero. Revista brita
nică „ECONOMIST" vorbea de 
800000000 dolari. Alții conside
rau calculul mult inferior realită
ții. Un inventar sumar pomenea 
printre proprietățile lui Trujillo 12 
din cele 16 rafinării de zahăr din 
țară, crescătorii de vite, plantații 
de bumbac, întreprinderi miniere, 
stații de radio și televiziune, țe
sătorii, distilerii etc. Lui îi apar
țineau 500 000 acri de pămînt, 
mai precis 4 la sută din suprafața 
totală a Republicii Dominicane. 
Jumătate era destinată unor plan
tații de trestie de zahăr, iar cea
laltă jumătate o reprezentau cele 
mai fertile pămînturi arabile ale 
țării'. Pentru a-și asigura rotunji
rea veniturilor, „binefăcătorul" de 
pe cele 1871 monumente și-a atri
buit o cotă parte din monopolul 
statului asupra tutunului, berii, 
sării și chibriturilor. în materie de 
afaceri, dovedea maximum de in
ventivitate. Nu se încurca în hăți
șul legilor. Dacă îl deranjau, 
schimba legile după cerințele uria
șului său imperiu financiar as
cuns sub paravanul unei puzderii 
de nume reale sau fictive.

Succesorii lui Trujillo la con
ducerea statului dominican au 
probleme dificile. O parte din a- 
verea dictatorului a ajuns peste 
hotare, pierzîndu-i-se urma, se 
spune. Dar restul ? Pentru admi
nistrarea proprietăților lui Trujillo 
au fost numite mai multe persoa
ne. Noii administratori au vădit o 
viziune puțin cam stranie a me
nirii lor. După „NEW YORK HE
RALD TRIBUNE", ei „au dat prea 
multe slujbe prietenilor $i rude
lor și s-au dovedit a fi corup ți".

15 000 de persoane au depus 
plîngeri în sensul că au fost de
posedate ilegal de proprietățile lor 
în anii lui Trujillo. Autoritățile au 
primit cererile, le-au așezat în do
sare și, apoi, le-au aranjat cu 
grijă în rafturi. Operînd cu ma
ximum de viteză s-au rezolvat... 
75 de plîngeri. 75 din 15.000 !

Conducătorul juntei de la Santo 
Domingo a promis că averea lui 
Trujillo va căpăta o nouă desti
nație : pămînturile vor fi supuse 
reformei agrare, proprietățile ur
bane vor fi parțial puse în vin- 
zare, iar restul va adăposti spita
le, școli etc. Deocamdată, promi
siuni. Iar dacă ele se vor împlini 
în ritmul în care își găsesc solu
ționarea plângeri»? victimelor lui 
Trujillo, atunci mulți ani, extrem 
de mulți, vor trebui să mai 
treacă...

e. o.

mentarilor sovietici a ținut marți 
la Tokio o conferință de presă.

ALGER. — Luni, a avut loc pri
ma ședință de lucru a Comitetului 
Central al Frontului de Eliberare 
Națională din Algeria ales de Con
gresul F.L.N. din aprilie a.c. In 
iuncția de secretar general al C.C. 
al F.LN. a lost ales Ahmed Ben 
Bella.

Totodată, s-a hotărî t ca, în con
formitate cu rezoluția Congresului 
F.L.N. din aprilie a.c., să se treacă 
Ia unificarea organizațiilor de tine
rel din Algeria.

O decizie 
a Curții Supreme a S.U.A.

WASHINGTON. — Curtea Su
premă a Statelor Unite a ordonat 
redeschiderea școlilor publice din 
comitatul Prince Edward, Virginia. 
Aceste școli au fost închise în 
anul 1959 de autoritățile din comi
tatul Prince Edward, care au vrut 
sâ evite în felul acesta integrarea 
în școlile publice, cerută de Curtea 
Supremă a S.U.A.

TEHERAN. — în provincia ira
niană Khuzistan, temperatura aeru
lui a atins peste 50 de grade. Din 
cauza insolatiei, în orașele Abadan 
și Horremșehre au murit opt per
soane. Situația este gravă și dato
rită faptului că Khuzistanul a fost 
bîntuit în ultimele trei zile de o 
puternică furtună de nisip. Aero
portul și portul din Abadan sînt în
chise.
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