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Operatoarea Crișana Mora- 
ru, de la Fabrica de piese 
de radio și semiconductor! 
din Capitală, lucrînd la con

trolul diodelor cu siliciu

HOfi
Foto : AGERPRES

Pentru oaspeții
litoralului

Oaspeții litoralului au în acest 
an la dispoziție un număr sporit 
de magazine comerciale si de ali
mentație publică. La Constanța, de 
exemplu, s-au deschis 7 noi unități 
comerciale, un restaurant cu auto
servire, o grădină do vară și o co
fetărie cu terasă, iar alte 30 de 
unități au fost renovate si dotate 
cu mobilier nou, modem. La unul 
din hotelurile complexului . Per
la Mării' de la Eforie-Nord s-a a- 
menajat un bar de zi si un restau
rant de mare capacitate. Tot aici 
va funcționa un bar în aer liber. 
Cei care își vor petrece concediul 
la Mangalia vor avea la dispoziție 
încă o grădină de vară, o braserie, 
un bar de zi amenajat pe dig. 
Complexul comercial de la Mamaia 
va oferi oaspeților țesături, con
fecții, tricotaje, încălțăminte, arti
cole de plajă, de artizanat, parfu
merie etc.

Rețeaua comercială din localită
țile de pe malul mării se comple
tează cu numeroase noi unități de 
desfacere a legumelor și fructelor, 
chioșcuri și tonete cu răcoritoare, 
dulciuri, țigări atc.

Pentru informarea miilor de oas
peți ai litoralului vor fi difuzate 
pliante, afișe, 
vor fi imprimate 
ților comerciale 
publică, ultimele 
te magazine.

evantaie, pe care 
programul unită- 
și de alimentație 
noutăți din aces-

(Agerpres)

20 BANI I

M u n c i t • r
' Wk- * V,

Joi 4 iunie 1964

ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Colectivele de oameni ai ««bcu din întreprinderi obțin noi succese 

în întrecerea socialistă !■ întimpinar ?a celei 
Eliberării patriei.

de-a XX-a aniversări a

Complexul studențesc

din Timișoara

Adevărat orășel al-tine
retului, modernul com
plex studențesc din Ti
mișoara găzduiește cile- 
va mii de studenți. Ca
merele confortabile pline

de lumină, sălile de lec
tură, holurile elegante,

oieră studenților minu
nate condiții de învăță’ 
tură și viață. In fotogra
fie : vedere din avion a 
complexului studențesc

Foto : AGERPRES
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Exploatărife carbonifere din 
cadrul trustului minier Banatul 

au fost înzestrate cu noi agregate, mașini și utilaje 
moderne. Ca urmare, lucrările de excavare, înaintare 
și transport au fost complet mecanizate, fapt care a 
dus la ridicarea productivității muncii cu 20 la sută 
față de primul an al șesenalului. Datarea tehnică de 
care dispun, precum și folosirea mai bună a capacității 
utilajelor de mecanizare au permis minerilor să ex
tragă, în cele cinci luni care au trecut, cu 4 500 tone 
mai mult cărbune decît prevedea planul.

Petroliștii din regiunea Ol
tenia au reușit să-și îndepli

nească de pe acum unele din angajamentele luate în 
întîmpinarea lui 23 August. Astfel, petroliștii trustului 
de extracție Tg. Jiu au depășit prevederile la gazolină, 
gaz lichid’ și gaze de sondă, iar la țiței angajamentul 
este pe cale de a fi îndeplinit. Beneficiile obținute 
peste plan se ridică la mai mult de 7 milioane lei, 
față de 1 167 000 lei cit prevedea angajamentul. De

asemenea, sondorii trustului de foraj Tg. Jiu au depă
șit prevederile angajamentului cu aproape 3 000 m 
forați.

GALAȚI

instalării unor aparate moderne
controlul etanșeității și altele au fost

La Șantierul naval din Ga
lați, ca urmare a sporirii pro

ductivității muncii la executarea sudurilor de colț, 
extinderii procedeelor de cioplire a tablelor cu apara
te .^rc-aer 
pentru
lansate la apă în acest an 3 motonave de 2 000 
tone și 3 cargouri de 4 500 tone, două motonave fiind 
livrate cu o lună de zile înainte de termen. Prevede
rile angajamentului luat pînă la 23 August, privind 
realizarea de economii la prețul de cost, sînt aproape 
realizate, iar cele privind beneficiile peste plan au 
fost depășite cu mult. Și la Uzina mecanică din Galați 
au fost depășite angajamentele privind producția 
globală, producția marfă și productivitatea muncii.

(Agerpres)

CRONICA ACTUALITĂȚII
Dezvoltarea transportului interurban

noi

Transportul interurban de 
mărfuri și călători cunoaște o 
continuă dezvoltare. Parcul de 
autovehicule sporește anul a- 
cesta cu 650 autobuze și 3 700.. 
autocamioane. Traseele auto
buzelor I.R.T.A. se măresc cu 
încă 50 de linii noi, printre 
care Rm. Vîlcea — Olanu — 
Drâgășani. Cîmpulung — Bîl- 
cești. Slatina — Comănița. 
Tulcea — Medanchioi, Sarmi- 
segetuza — Călan. Odorhei — 
Dealul și altele. In vederea 
îmbunătățirii deservirii popu-

lației și a unităților economi
ce mai îndepărtate de calea 
ferată s-a extins sistemul co
fetăriei rapide cu autovehicu
le. Brașov — Sibiu — Me
diaș — Tîrnăveni, Tr. Seve
rin — Craiova, Petroșani — 
Craiova sînt doar cîteva din 
traseele deschise în acest scop 
în ultima perioadă.

Noi măsuri au fost luate și 
pentru asigurarea unor condi
ții corespunzătoare de trans
port in comun pe timpul verii. 
Ținind seama de marea a-

fluență de călători spre sta
țiunile de pe litoral și de la 
munte, începînd de la 1 iunie 
au fost puse în circulație un 
număr sporit de trenuri și au
tobuze. Orașele Reșița, Timi
șoara, Cluj, Iași, Bacău și Su
ceava vor avea legături direc
te r cu litoralul pe tot timpul 
verii.

Sesiune
tehnico-științifică

La Piatra Neamț a avut loc 
sesiune tehnico-științifică

(Agerpres)

fowedw Framtu

la Cluj

Dublarea conductei

de aductiune Argeș -Arcuda
Construirea de noi 

locuințe in cartiere
le Capitalei a dus Ja 
o sporire simțitoare 
a consumului de 
apă potabilă — 
25 000 — 30 000 mc 
pe zi. Pe lingă prin
cipala sursă de a- 
provizionare cu apă 
a Bucureșliului — 
fiul Dîmbovița, al 
cărui debit este va
riabil, acum ci ți va 
ani s-a construit o 
conductă de aducți- 
une a apei din fiul 
Argeș. Pentru a se

apă necesara popu- 
iafiei bocsreHeae /« 
perioada ciad Disr- 
bovița ere deârru- 
mic. Comitetul exe
cutiv al Ssatuhu 
Popular al Copi tatei 
a luat măsura să se 
dubleze conducte de 
aducțiune exisîenîâ 
intre Argeș șj Arca
da, lucrare care a 
început zilele aces
tea. Vor ii executa
te o stație de pom
pare pe fiul Argeș, 
cu agregate de con-

CLUJ (de la corespondentul 
nostru). — De două zile acto
rii Comediei franceze sin: 
oaspeții Clujului în dupâ- 
amiaza zilei de ieri s-au întil- 
ni: cu studenții la Casa de 
cultură. Cu această ocazie au 
prezentat un moment poetic 
de-a lungul istoriei liricii 
franceze, care s-a bucurat de 
un aeosebii succes. Aseară, 
pe scena Naționalului clujean, 
colectivul de actori ai Come
diei Franceze a prezenta: 
spectacolul cu piesa ,.Tar- 
tuffe*. înalta ană interpreta
tivă a acestui colectiv a im- 
presicnat publicul spectator 
care L-a răsplăti: cu îndelungi 
și binemeritate aplauze.

Cu prilejul turneului in o- 
rașul Cluj, oaspeții francezi 
au vizitat cîteva instituții cul- 
tural-artistice și au vizionai 
spectacolul Naționalului clu
jean cu piesa _D-ale carnava
lului* de L L Caragiale.

o 
pe 

tenia automatizării și tehnologiei 
măsurătorilor în industria petro
lului și chimiei.

Au participat specialiști ai in
stitutelor politehnice din Bucu
rești, Iași, Cluj și Timișoara, din 
institute de proiectări, ingineri și 
tehnicieni din marile combinate 
chimice și din schele și rafinării 
din țară, specialiști din Ministe
rul Industriei Petrolului și Chi
miei.

Au fost prezentate io referate 
și comunicări de specialitate, care 
împreună cu discuțiile purtate 
au constituit un rodnic schimb de 
experiență jn privința promovării 
tehnicii modeme în domeniul in
dustriei petrochimice.

(Agerpres)

e la Calarași, tre
cem cu bacul Bor- 
cea și intrăm în 
zona celui mai tî- 
năr pămînt al ță
rii — imensă ta
blă orizontală în

conjurată de un dig inelar de 
peste 50 km și pe care porum
bul a și desenat nesfîrșite linii 
paralele. Mergem împreună cu 
inginerul șef al Trustului Gos
tat Călărași >— tov. Gheorghe 
Țîru — pe urmele definitiv 
dispărute ale turmelor de 
mistreți, pe locuri pe care nu 
se putea intra decît cu barca, 
printre rînduri dese de floa
rea-soarelui de un verde să
nătos, urmașă nebă
nuită a pădurilor de 
trestie... 1

Dar incinta aceasta
— așa-zisa „Călărași- •
Rîu" — e doar o

parte din întinderile <
„noului pămînt** al 
Călărașilor. întoreîn- 
du-ne în oraș și ale- 
gînd altă rută, tre- 
cînd, să zicem, podul 
Borcei spre Boianu- 
Sticleanu, am fi in- [
trat într-un alt spa
țiu al noului, al pă- 
mînturilor devenite
pentru prima oară ____
cultiv abile, totalizind 
un teritoriu de peste
23 000 hectare. Iar întreaga 
zonă a Călărașilor este, la 
rîndu-i, doar o fișie, doar o 
culoare dintr-un mozaic.

De la o zare la alta, traver- 
sind raioane întregi, lunca 
inundabilă a Dunării cunoaște 
febra marilor înnoiri. Peisa
jul se modifică ca sub
efectul unei ^primăreri-

prelungii și in

alte anotimpuri.
floare și vegetație, cîndva 
cu totul sporadică, între
ruptă de revărsări și inun
dații pustiitoare, își stabilește 
— în noul cadru — premizele 
unei priveliști de durată. Con
form indicațiilor conducerii de 
partid și de stat, lunca inun
dabilă a bătrînului fluviu, 
lunca singurătății și a pustiu
lui a și devenit, pe suprafețe 
întinse, un veritabil teritoriu 
al „tinereții**, un pămînt fer
til, cu producții agricole sta
bile și productivitatea cea mai 
înaltă.

Bătălia transformării e-n 
toi.

• Pe urmele mistreților
• 0 epopee
• 9 000 kg porumb

la hectar
» Sera naturală

din Lunca Dunării

succes.

REVENIRE
UN ARTICOL

Mii și mii de hectare au fost 
scoase intr-un singur an de 
sub veșnicia apelor ; dispar, 
supte de pompe, bălți și 
lacuri uriașe; Lacul Ezer 
de aproape 7 000 ha va fi 
secat în întregime! Vaste în
tinderi de stuf, păpurișuri și 
sălcii, au cedat deja locul, 
pentru întîia oară în această 
primăvară. culturilor de po
rumb si floarea-soarelui.

Bătălia a fost dintre cele

In locul stuiărișului a răsărit, pentru întîia oară în această primăvară, porumbul...

mai înverșunate, oamenii au 
numit-o „epopeea din Lunca 
Dunării". Epopee scrisă da 
muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii de pe șantierele de hi
droameliorații ale Trustului de 
construcții hidrotehnice din 
cadrul Comitetului de Stat al 
Apelor. Odată începută, ea 
n-a încetat o clipă pînă ce 
n-a fost cucerit întregul pă
mînt ; zi de zi și noapte de 
noapte, lunca a fost stăpîni- 
tă de screpere, gredere, bul
dozere, excavatoare — sute de 
mașini au ajutat oamenii în 
acest mare asalt asupra pă- 
mîntului înecat. Mașini noi, 
construite, în mare parte, de 

industria noastră, 
mari tractoare pe șe- 
nile, excavatoare pen
tru săpatul canalelor 
etc. au un cuvînt im
portant în această 
bătălie de proporții 
uriașe. Un calcul su
mar al consecințelor 
mecanizării ne pune 
în fața unor date re
velatoare. Mînuind 
utilaje moderne, cir
ca 500—600 de oameni 
au înlocuit zilnic, pe 
cele două șantiere, 
munca a cel puțin

___  15.0001 De aici, ade
vărate recorduri de 
execuție: incinta Bo- 

ianu-Sticleanu a fost îndi- 
guită în 6 luni, iar „Călărași 
Riu“, jungla înconjurată de 
ape — în numai 8 luni! Nici 
sălciile, nici stuful, nici păpu- 
rișul n-au cedat însă cu ușu
rință, dar apa mai ales, a ' 
pus întotdeauna o luptă 
dîrjită.

Secretarul organizației 
partid de pe șantier — 
Alexandru Dobrespu — 
povestește un episod care, pe
trecut sub furtunile iernii, dă 
măsura muncii însuflețite, e- 
roice, pline de o nobilă pasiu
ne. Sint faimoase mîniile Du
nării, în vreme de iarnă. In
tr-o astfel de mînie, fluviul, 
umflîndu-și apele, a năvălit 
peste țărmuri, spulberînd din 
cale orice împotriviri. Brigăzi
le de tractoare s-au retras pe 
locurile cele mai înalte — 
grindurile Dichiseni și Gră
diștea.

Apele spumegînde, cu spi
nări țepoase de ghețuri, în- 
r.ecaseră totul în jur, inun
daseră teritoriile pregătite 
pentru îndiguire și rivneau a- 
cum să îngenuncheze și aceas
tă insulâ-dimb pe care o mină 
de îndrăzneți se încumetau s-o 
apere din răsputeri. Oamenii 
au întărit micul dimb ca pe-o 
adevărată cetate, rezistînd fu
riei apelor. Romanul a durat 
aproape o lună de zile, cu creș
teri p descreșteri pline de ten
siune. Pentru lupta eroică pe 
care a depus-o acolo, în lupta 
cu apele, conducătorul șantie
rului, ing. Ion Smeureanu

im- 
în-

de 
tov» 
ne

VASILE BARAN

(Continuare în pag. a IlI-a)

• Un proverb cu capul în jos: ,,Taie de șapte 
ori și măsoară o singură dată“

@ Derogări care „mănîncă" metalul

Cu nouă luni în urmă, în 
„Scînteia tineretului" a apă
rut la această rubrică un ar
ticol în care erau analizate cau
zele care au dus la depășirea 
consumului de metal în pri
mul semestru al anului trecut, 
la Uzina de utilaj chimic din 
Ploiești.

Sprijinul acordat acestei 
uzine de forul tutelar din mi
nister în ultimul semestru al 
anului 1963, analizele făcute 
în uzină, au dus la o seamă

de îmbunătățiri în reducerea 
consumului de laminate pe 
tona de produse finite.

Dintre măsurile luate în ul
tima parte a anului trecut de 
către conducerea întreprinde
rii — continuate și în acest an 
— rezultate bune a dat orga
nizarea mai multor schimburi 
de experiență la uzine cu o 
veche tradiție în lucrările de 
cazangerie : „Vulcan", „23 Au
gust" și „Grivița Roșie" din 
Capitală, „Independența"-Si
biu (pentru lucrări de sudură) 
etc. In urma acestor schim
buri de experiență au fost 
însușite o serie de metode de 
lucru, mai economice, mai 
productive. S-a aplicat, de 
pildă, la o bună parte din uti
laje, executarea fundurilor de 
recipienți din segmenți în lo-

......................—■■■■■■■■■■

cui celor din petale. Rezulta
tul ? La rezervoarele orizon
tale de 26 tone a fost obținută 
o economie de metal de a- 
proape 750 de kg pe bucată.

din tablă de dimensiuni mari 
existente in magazie, răminind 
astfel margini și capete neuti
lizate. în jurul datei de 20 de
cembrie au fost transferați la

rezultate bune. Grupa atelie
rului de debitare, completată 
acum cu încă doi tehnologi 
urmărește comenzile și cu
poanele din depozit asigurîn- 
du-se o și mai bună folosire a 
laminatelor. Prin readaptarea 
planurilor de croire în funcție 
de dimensiunile tablei exis
tente. prin folosirea la maxi
mum a acesteia, numai la co
manda 40 237 (coș de fum) au 
fost economisite peste 6 tone 
de metal. De «temenea, consu

METALUL POVTE H

ȘI MAI Hl\i: GOSPODĂRIT!
In plus, consumul de mano
peră a scăzut la jumătate.

Anul trecut, atelierul de de
bitare, respectînd planurile de 
croire întocmite de biroul de 
consumuri, executa comenzile,

atelierul de debitare doi teh
nicieni tehnologi care s-au o- 
cupat de revizuirea și readap
tarea planurilor de croire 
după formatele existente în 
depozit. Această măsură a dat

mul țevilor de construcții și 
conducte a fost mai mic cu a- 
proape 620 tone față de cel 
normat.

In schimb, la sortul de ta

blă peste 4 mm s-a consumat 
în plus o cantitate însemnată. 

Colectivul Uzinei de utilaj 
chimic din Ploiești, cu toate 
că execută de puțin timp pro
duse pentru ramura petrol- 
chimie, a reușit să livreze o 
serie de instalații de foarte 
bună calitate și la un înalt 
nivel tehnic. In acest an 
planul producției globale și 
marfă, productivitatea muncii 
au fost realizate lună de lună. 
N-a fost realizat însă indica
torul „preț de cost". Și aceasta, 
în mare măsură datorită insu
ficientei griji pentru mai 
buna gospodărire a metalului. 
Principala cauză a depășirii 
consumului — pe care majori
tatea cadrelor tehnice din u- 
zina ploieșteană o consideră 
drept „obiectivă" — constă în 
numărul mare de derogări 
față de materialele cuprinse 
în proiect din cauza lipsei de 
laminate la dimensiunile și 
chiar la calitățile prevăzute 
în documentație. Dar .de ce 
lipsește materialul ? In primul 
rînd pentru că aprovizionarea

se face după consumuri esti
mative întocmite în baza pro
iectelor tehnice. Or, este știut 
că proiectul tehnic nu oferă 
decît un ansamblu și cîteva 
detalii. Faptul că proiectele 
sosesc în uzină cu întîrziere 
(rezolvarea acestei situații de
pinde și de direcția tutelară 
din Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini) creează 
nenumărate greutăți în apro
vizionarea cu materiale : fie că 
se aduce o cantitate insufici
entă, fie că proiectul de execu
ție indică alte dimensiuni etc.

Sînt însă cazuri, cînd aceste 
greutăți apar ca rezultat al 
pregătirii insuficiente a pro
ducției. După cum arata șeful 
serviciului producție, tovară
șul ing. Ion Cuțulab, în pre
zent se află în uzină proiecte 
tehnice pentru aproximativ 
1 500 tone de utilaje, care ur
mează a fi executate în anul 
1965. Există, deci, condiții ca

Ing. I. ARTUR

(Continuare în pag. a 111-a)
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ÎNVĂȚĂM? |

Din rețeaua i
|școlilor Consiliului | 

Superior 
al Agriculturii



(Urmare din nr. 4674) Școala profesională de pe 
lingă S.M.T. Babadag — raio
nul Istria
— mecanic agricol

Școala profesională de pe 
lingă S.M.T. Pantelimon — 
raionul Hîrșova
— mecanic agricol

Școala tehnică Vidra — de 
pe lingă G.A.S. 30 Decembrie
— raionul Giurgiu
— tehnician horticultor; con

tabil agricol.
Școala tehnică Brănești de 

pe lingă G.A.S. Pantelimon <— 
raionul Lehliu
— contabil agricol.

Școala tehnică de pe lingă

REGIUNEA BRAȘOV
Școala profesională de 

lingă S.M.T. Făgăraș 
-— mecanic agricol

Școala profesională de 
lingă S.M.T. Proștea Mare — 
Raionul Mediaș
— mecanic agricol

Școala profesională depe I.C.C.P.T. Funduleâ

—' tehnician veterinar ; tehni
cian agronom.
Școala tehnică de pe lin

gă stațiunea experimentală 
I.C.C.A. Săftica — raionul 
Snagov
— tehnician veterinar

pe

pe

lingă S.M.T. Sf. Gheorghe 
mecanic agricol.

Școala profesională de pe 
lingă G.A.S. Sighișoara
— mecanic agricol

Grupul școlar de pe lingă 
G.A.S. Sibiu,

a) Școala profesională t
— mecanic agricol.

b) Școala tehnică t
— tehnician agronom : tehni

cian veterinar; contabil 
agricol.
Școala tehnică de pe lingă 

G.A.S. Dumbrăveni, Piața 
Republicii nr. 5
— contabil agricol; tehnician 

veterinari ■
Școala profesională de pe 

lingă G.A.S. Budila — Raio
nul Brașov
*— mecanic agricol.

Școala tehnică Tg. Secuiesc 
de pe lingă G.A.S. Catalina
— tehnician veterinar; con
tabil agricol.

Școala tehnică Blaj, str. 
Republicii nr. 9, de pe linQă 
stațiunea I.C.C.A. Crăciunel
— tehnician horticultor; con

tabil agricol.

REGIUNEA CLUJ

Școala profesională de 
lingă S.M.T. Aiud
— mecanic agricol

Școala profesională Cluj 
pe lingă S.M.T. Cluj
— mecanic agricol

Școala profesională de 
lingă SM.T. Huedin
— mecanic agricol

Școala profesională de 
lingă SM.T. Zalău
— mecanic agricol

pe

de

Pe

pe

Școala profesională Nazar- 
cea — raionul Medgidia — de 
pe lingă SM.T. Sibioara
— mecanic agricol

Școala profesională Cobaăin
— de pe lingă SJt.T. Negru 
Vodă — raionul Negru-Vodă
— mecanic agricol

Școala profesională de pe 
lingă SM.T. Carieiu — raio
nul Medgidia
— mecanic agricol

Școala pro/erionaic de pe 
lined GJLS. Nicolae Bdlcem. 
raionul Medgidia
— mecanic agricol

Școala profesionalâ de pe 
liagâ SJf.T. Topraixr — ra
ionul Negru Vodă
— mecanic agricol

Școala profeskruaiâ de pe 
lingi GJUS. Tuleau
— mecanic agricol

Școala profesionala 
lingă S.M.T. Ianca — 
Făurei
— mecanic agricol

Școala profesională 
lingă S.M.T. Jirlău — 
Făurei
— mecanic agricol

Școala profesională _ . 
lingă SM.T, „1 Maiu..rajonul 
Brăila
— mecanic agricol

Școala profesională de pe 
lingă SM.T. Nanețti — raio- 
nul Galați
— mecanic agricol

de pe 
raionul

de pe 
raionul

de pe

REGIUNEA HUNEDOARA-

Școala procesionala de ~pe 
lingă S.M.T. Alba Iulia
— mecanic agricol

Școala profesională de pe 
lingă G.A.S. Petteșți, raionul 
Sebeș
— mecanic agricol .

Școala tehnică de pe lîngă 
G.A.S. Galțlu^— raionul Alba
— tehnician veterinar

Școala tehnică- ^d
Ungă stațiunea? experta 
I.C.C.A. GeoaQiu
— tehnician agronom-;

cian horticultor.

Școala tehnică Bocicoiul 
Mare de pe lingă stațiunea 
I.C.C.A. Sighet
— tehnician horticultor; teh

nician veterinar.
Școala profesională de pe 

lingă S.M.T. Mărtinești, raio
nul Satu-Mare
— mecanic agricol

lentală

tehni-

REGIUNEA MUREȘ- 
AUTONOMÂ MAGHIARĂ
Școala profesională de pe 

■ lingă S.M.T. Miercurea-Ciuc
— mecanic agricol

Școala profesională de pe 
lingă S.M.T. Odorhei
— mecanic agricol

Școala profesională de pe 
lingă S.M.T. Reghin

Școala tehnică de pe lingă 
G.A.S. Poiana Mare — Raio
nul Calafat
— tehnician veterinar

Grupul școlar Calafat, de 
pe lingă G.A.S. Moțăței

a) Școala profesională :
— mecanic agricol

b) Școala tehnică:
— tehnician agronom ; tehni

cian veterinar; contabil a- 
gricol
Grupul școlar de pe lingă 

Uzina de reparații de utilaj 
agricol Craiova,

a) Școala profesională:
— mecanic agricol

b) Școala tehnică;
— contabil agricol

Școala tehnică} de pe lin
gă stațiunea experimentală 
I.C.C.A. Caracal

— tehnician agrononi; tehni- 
cian veterinar ; contâBÎTa-

ORAȘUL BUCUREȘTI

Școala profesională de pe 
lingă S.M.T. Ciorogîrța — 
Raionul 16 Februarie 
.— mecanic agricol.

Școala tehnică Dragomirești 
Vale, de pe lingă G.A.S. Dudu
— Raionul 16 Februarie
— tehnician veterinar; tehni

cian horticultor.

REGIUNEA BUCUREȘTI
Școala profesională de pe 

Ungă S.M.T. Călugăreni — 
Raionul Giurgiu
— mecanic agricol.

Școala profesională de De 
Ungă S.M.T. Ciocănești —■. 
Raionul Călărași
— mecanic agricol.

ȘcQdla profesională de 
lingă S.M.T. Făcăeni — Raio
nul Fetești
— mecanic agricol.

Școala profesională de pe 
lingă S.M.T. Ciulnița — Raio
nul Călărași
— mecanic as&ricol

Școala profesională de ve 
lingă G.A.S. Ciulniia-Draaa- 
lina
— agricol j

Școală profesională de pe 
lingă S.M.T. St^enesti

Raionul UrzîFe^.i
—r mecanic agricol

Școala profesională de pe 
lingă S.M.T. Sărulești — Ra 
ionujl Ij.Miu,, . ,,
— mecanic agricol.

Școala profesională de pe

lingă G.A.S. Fierbinți — Ra
ionul Urziceni
— mecanic agricol.

Școala profesională de pe 
lingă S.M.T. Titu
— mecanic agricol.

Școala profesională de pe 
lingă S.M.T. Hagieni — Raio
nul Urziceni
— mecanic agricol

Școala profesională de pe 
lingă S.M.T. Urziceni
— mecanic agricol

Școala profesională de pe 
lingă S.M.T. Brînceni — Ra
ionul Alexandria

mecanic agricol.
Școala profesională de pe 

lingă G.A.S. Oltenița
— mecanic agricol.

Școala profesională de pe 
lingă stațiunea experimenta
lă I.C.C.A.-Mărculești — Ra
ionul Fetești
— mecanic agricol.

Școala profesională de pe 
lingă S.M.T. Roșiori de Vede
— mecanic agricoL

Școala profesională de pe 
lingă G.A.S. Giurgiu, str. Re
publicii nr. 23.

mecanic agricol
Școala tehnică din cadrul 

grupului școlar Armășești, 
raionul Urziceni:
— tehnician veterinar; tehni

cian horticultor.
Școala tehnică de pe lingă 

G.A.S. Călărași, str. București 
nr. 1.
— tehnician agronom ; tehni

cian veterinar; contabil a- 
gricol.
Școala tehnică de pe lingă 

G.A.S. Alexandria
— tehnician agronom ; tehni
cian veterinar.

Grupul școlar Turnu-Măgu- 
rele, de pe lingă G.A.S. Lița

a) Școala profesională
— mecanic agricol

b) Școala tehnică
— contabil agricol.

- Școala.&rofesională Bîrlad, 
de pe lingă S.M.T. Zorleni, 
rdionlit Bîrlad
— mecanic agricol

Școala profesională de pe 
lingă S.M.T. Frumușica, raio
nul Hîrlău
— mecanic agricol

Școala profesională de pe 
lingă S.M.T. Tg. Frumos; raio
nul Pașcani
— mecanic agricol
‘Grupul școlar Vaslui d0 pe 

lîivgă G.A.S. Moara Grecilor
a) Școala profesională

— mecanic agricol
b) Școala tehnică

— tehnician veterinar.
* Grupul școlar de pe lingă.
G.A.S. Miroslava — raionul

agricol ‘
a) Școala profesională Școali profesională de pe grlcoL X ' ;j
■ mecanic agncol raio- Șc„ala tehllică

-ftwt ktuorus......— • —- gă stațiunea experimentam
I.C.C.A. Birsești — Raionul 
Tîrgu Jiu
— tehnician horticultor: teh

nician veterinar 3
Școala tehnică Malul Mare 

— Raionul Craiova, de pe 
lingă stațiunea experimentală 
I.C.C.A. Șimnic ?
— tehnician veterinar

Școala tehnică de pe lin
gă stațiunea experimentală 
I.C.C.A. Bechet
— tehnician horticultor

Școala tehnică de pe lingă 
G.A.S. Halînga —- Raionul T. 
Severin
— tehnician veterinar

raio-
b) Școala tehnică ‘ — —
tehnician veterinar; conta-

- bil agricol. - 
A Școala tehnică de pe lingă

G.A.S. Huși
— tehnician horticultor ; con

tabil agricol
Școala tehnică de pe lingă I.C.C.A.-Tîrgu Mures 

stațiunea Podul Iloaiei — tehnician agronom : tehni-
— tehnician agronom ; teh- cian veterinar ; contabil a-

nician veterinar gricol.

— mecanic agricol
Școala profesională de 

lingă S.M.T. Tg. Mures
— mecanic agricol

Școala tehnică de
■ lingă stațiunea experimentală

pe

pe

Din rețeaua școlilor Consiliului Superior al Agriculturii

să învățăm ?
9

REGIUNEA PLOIEȘTI
Școala profesională de pe 

Ungă S.M.T. Bărcănești, raio
nul Ploiești

. . ■ mecanic agricol. ®
Școala profesională de pe 

Ungă S.M.T. Buda (Fiîipești 
Tirg) — Raionul Ploiești
— mecanic agricol.

Școala profesională d6 pe 
lingă S.M.T. Pogoanele — Ra
ionul Buzău

■.— mecanic agricol
Școala profesională de pe 

lingă S.M.T. Smeeni — Raio
nul Buzău
— mecanic agricol

Școala profesională de pe 
lingă S.M.T. Stilpu — Ojasca 
— Raionul Buzău
— mecanic agricol

de peȘcoala profesională 
lingă SM.T. Bistrița
— mecanic agricol

Școala profesională 
lingă G.A.S. Beclean
— mecanic agricol

Școala tehnică de . 
gă stațiunea experimentală 
I.C.C.A. Turdg f' g
— tehnician hortieulto-, teh

nician agronom : tehnician 
veterinar t- contabil agricol
Școala tehnic^Ciumbr-^j, — 

raionul Aiud, <fe*petthgi Sta
țiunea I.C.C.A. Cluj
— tehnician horticultor ; teh

nician veterinar
Școala tehnică de pe lingă 

stațiunea I.C.C.A. Bistrița
— tehnician horticultor : teh

nician veterinar

de pe

pe i i-

REGIUNEA CRISANA

Școala profesională de pe 
lingă S.M.T. Chișineu-Criș
— mecanic agricol

Școala profesională de pe 
lîngă S.M.T. Cadea — Săcueni
— mecanic agricol

Școala profesională de pe 
lîngă S.M.T. Nușfalau — raio
nul Șimleu
— mecanic agricol

Școala profesională 
lîngă S.M.T. Marghita
— mecanic agricol

Școala profesională 
lîngă S.M.T. Sîntana — raio
nul Crtș
— mecanic agricol

Școala profesionala 
lingă S.M.T. Șicula — 
Ineu
— mecanic agricol

Școala profesională 
lîngă S.M.T. Valea lui Mihai
— raionul Marghita
— mecanic agricol

Școala profesională de pe 
lingă G.A.S. Săcueni
— mecanic agricol

Grupul școlar de pe lingă 
Uzina de reparații Oradea

a) Școala profesională
— mecanic agricol

b) Școala tehnică
— contabil agricol

Grupul școlar de pe Ungă 
G-A.s. Salonta

a) Școala profesională
— mecanic agricol

b) Școala tehnică
— tehnician agronom ; tenni» 

cian veterinar; contabil a< 
gricol
Școala profesională SM.Ti 

Ghiorac, rakmul Salonta
— mecanic agricol

Grupul școlar de pe Ungă 
G.A.S. Șimleul Silvaniet

a) Școala profesională
— mecanic agricol

b) Școala tehnică
— tehnician veterinar.

Școala tehnică de pe lingă 
G.A.S. Diosig — raionul Ora
dea
— tehnician horticultor

de

de

pe

pe

de pe 
raionul

de pe

REGIUNEA DOBROGEA

Școala profesională de pe 
lingă S.M.T. Kogălniceanu 
raionul Tulcea
— mecanic agricol

Școala profesională de 
lingă S.M.T. Horia Măcin
— mecanic agricol

pe

Școala tehnică de pe 
lînpa stațianea experime«2al< 
/.C.CA. Paloș — Co*sta«|c
— tehnician veterinar

Școala tehnice Poarta Albi, 
de pe lingă GA.S. Murfaz.c
— tehnician agronom ; tehr..-

Cian horticultor ; tehnx^ar. 
veterinar; contabil agricol
Crapul școlar Cernavoda 

de pe linge SJf T. Mirm 
Vodă

aj Școala
— skecaxuc agnccZ

b) Școaia tehnici
— contabil agncol

Școala profesionale meca
nici agricoli de pe linge 
SM.T. Chimogeni, raionul 
Negru Vodă
— mecanic agricol

Școala tehnică de pe lingă 
G.A.S. Agigea — oraș Con
stanța
— tehnician veterinar

9^

REGIUNEA LAȘI

profesională de pe 
rpj SJf.T. Codâe^ti — raio-

Școala tehnică de pe lingă
I.C.C.A. Iași, str. Viticultori
nr. 2

de pe lingă

uc agncol
— tehnician horticultor ; con

tabil agricol

Școala profesională
— Raionul Tîrgoviște, 
lingă G.A.S. Razvad 
—• mecanic agricol

Nucet 
de pe

Grupul școlar
G.A.S. Odorhei

a) Școala profesională
— mecanic agricol

b) Școala tehnică
— tehnician veterinar ; con

tabil agricol.
.^Școala tehnică de pe lîngă 
G.A.S. Iernut — raionul Lu
duș
-1— tehnician horticultor*

Grupul școlar de pe lîn
gă stațiunea experimentală 
I.C.C.A. Buzău

a) Școala profesională:
— mecanic agricol.

b) Școala tehnică :
— contabil agricol.

Școala tehnică de pe lingă 
G.A.S. Rîmnicu Sărat. s/'-. >
— tehnician agronom îj^ni

cian veterinar; contabi 
agricol
Școala tehnică Misii, de pi 

lingă G.A.S. Săhăteni
— contabil agricoli tehni

cian veterinar
Școala tehnică de pe lin

gă stațiunea experimentală 
I.C.C.A. Valea Călugărească
— tehnician horticultor

Școala tehnică de pe lingă 
G.A.S. Tîrgșorul Nou
— tehnician horticultor; coii-, 
tabil agricol

Șeoala professonalâ de pe 
SJt.T. “ *

«i Ur. HC

REGIUNEA OL.TENIA

— mecanic wicol

pe
de pe

de pe

de pe
REGIUNEA SUCEAVA

REGIUNEA GALAȚI de pe
pepe

de pe

de pe
de pe

de pe

pe

de pe

de pe

de pe

de pe 
raionul

de pe 
Mare

Școala tehnică de pe lingă 
G-A-S. Setu Mare. str. Liber
tini BF. IS

— tehnician agronom ; tehni
cian veterinar; contabil a- 
gricoL

de
Cîmp

de 
Raio-

■ w
REGIUNEA MARAMUREȘ

Școala profesionala de pe
Ungi SM.T. Cărei

Școala - pre:
Unoi SJf r 1 w

cjev.j executrnd:lucrări practicei

Centrul școlar agricol Poarta Albă
iectjv didactic num<

Școala profesională de 
lîngă S.M.T. Bujoru
— mecanic agricol

Școala profesionalâ Cudalbi 
de pe lîngă S.M»T. Tecuci — 
raionul Tecuci
— mecanic agricol

Școala profesionala Florești 
de pe lingă S.M.T. Focșani — 
raionul Focșani
— mecanic agricol

Școala profesională de pe 
lîngă SJf.T. Niculești-Jianu
— raionul Brăila
— mecanic agricol

I
I
I
I
I

Grușml șcniar dt
GJLS. Focfcm

a} Școala profestouxîă
— mecanic agricol

o) Școala tehnicn
— tehnician vetenza

bil agricol
Grupul școlar de pe Rnpc 

GA-S. Tecuci
a) Școala projestonalâ

— mecanic agricol
b) Școala tehnică

— tehnician agronom : tehni
cian veterinar;
Școala tehnică de pe 

lingă stațiunea expenmentcic 
I.C.C.A. Brăila, str. Victor - 
nr. 88
— tehnician agronom ; tehru- 

cian veterinar; contabil 
gricol.
Școala tehnică âe 

lingă stațiunea experimentele. 
I.CXJ.A. Odobești, str. X De
cembrie nr. 42
— tehnician hcrt.cui: :r ; ®c-r.- 

tabii agricGl

rupu/ de excursioniști a ajuns ia „Palat*. Așa i se 
spune impunătoarei clădiri pe frontispiciul căreia 
stă scris: Centrul școlar agricol Poarta Albă. 

Insotmdu-i pe cei aproape o sută de tineri, ab
solvenți al clasei a Vll-a din diverse comune ale 
raionului Medgidia veni fi să viziteze școala în 
care ar dori să Învețe, ne convingem că această 
denumire este întrutotul meritată. Scări de mar

mură, coridoare largi permanent scăldate în lumină, ziua de 
razele soarelui, seara de incandescența neonului, 24 săli de 
clasă înzestrate cu mobilier modern, 4 laboratoare (de agro
chimie și pedologie, de zootehnie și medicină veterinară, de 
litotehnie și protecția plantelor, de horticultură), 6 cabinele 
pe materii, doua săli de spectacole însumînd peste 1 100 de 
locuri, biblioteci cu săli de lectură și 23 000 de volume, sală 
de sport. Firește, internatul, cantina, completează imaginea.

Aici învață peste 1 300 de elevi. I-am socotit și pe cei care 
în curînd, după 4 ani de studii, vor susține examenul de aȘ-, 
solvire și vor pleca în producție. In gospodării agricole de 
stat, în stațiuni experimentale, în gospodării agricole colec
tive... La școala din Poarta Albă se pregătesc cadre necesare 
pentru agricultură: tehnicieni agronomi, veterinari, horticul
tori, contabili.

De pregătita etevilo: se
ros. Numai pentru predarea obiectelor de specialitate. în ca
drul școlii lucrează peste 30 de ir.giaen agronomi, mecaiuza- 
fort, medici, 'veterinari etc. Posibilități bune pentru insușirec 
temeinica. <ț meseriei oferă bogatul material didactic și lotu
rile experimentale ale scolii. Astfel școala dispune de un 
cîmp ' filolehnic cuprinzTnd 212 specii si soiuri, de o colecție 
pomicolă din 150 de specii și soiuri, de bogate colecții ampe- 
lograiice, fluoricole, legumicole, de sere, răsadnițe, de pepi
nieră pomicolă, iar valoarea materialului didactic si aparatura 
tu care sînt înzestrate laboratoarele, se ciirează la cîteva sute 
de mii de lei. Situată în apropierea unor vestite unități agri
cole socialiste ca G.A.S. Murfatlar, G.A.S. Nazarcea, G.A.C. 
Castelu, Stațiunea experimentală Dobrogea, Centrul școlar 
din Poarta Albă realizează o strînsă îmbinare între predarea 
cunoștințelor teoretice și instruirea practică — iactor esențial 
în buna pregătire a viitorilor tehnicieni. Elevii școlii eiectu- 
ează săptămînal cîte o zi de..practică în unitățile învecinate, 
unde sînt înconjurați cu dragoste și ajutați să-și însușească 
prețioase cunoștințe.

Tot aici pot fi întîlniți și în lunile de practică din timpul 
verii. In anul IV, ultimul', practica și-o fac în unitățile în care

Școala profesională 
linflă S.M.T. Birca — 
Segarcea
— mecanic agricol

Școala profesională 
lingă S.M.T. Caracal
— mecanic agricol

Școala profesională 
iinoă S.M.T. Corabia
— mecanic agricol

Școala profesională 
lingă S.M.T. Filiași
— mecanic agricol

Școala profesională 
lingă S.M.T. Obîrșia de
— Raionul Calafat
— mecanic agricol

Școala profesională
lingă SM.T. Balș (Olari)
— mecanic agricol

Școala profesională 
lingă SM.T. Strehaia
— mecanic agricol

Școala profesională 
lingă SM.T. Șimian — 
nai Turnu Secerin
— mecanic agricol

Școala profesională 
;>.gâ SJf.T. nnju 
rVnjuIeț) 

mecanic agricol
Școala profesionale de pe 

liagd G-AJS. Gemeni — Raio- 
nl Calafat
— mecanic agricol

Școala profesională 
liagâ GuUS. Bâilești
— mecanic agricol

Școala profesională 
lixgă SJf.T. Segarcea
— mecanic agricol

Școala profesionalâ 
lingi SJf.T. Circea — Raio
nul Craiova
— mecanic agricol

Școala profesională 
lîngă S.M.T. Botoșani
— mecanic agricol

Școala profesională 
lingă S.M.T. Dorohoi
— mecanic agricol

Școala profesională 
lingă S.M.T. Salcea — Raionul 
Suceava
— mecanic agricol

Școala profesională de pe 
lingă S.M.T. Spătărești — Ra
ionul Fălticeni
— mecanic agricol

Școala profesională 
lingă S.M.T. Rădăuți 
-- mecanic agricol . iimsjoirfo

Școala tehnică de pe l^rijăă 
G.A.S. Rădăuți . . :
— tehnician veterinar; con

tabil agricol
Școala tehnică Șendriceni

— Raionul Dorohoi, de pe 
lîngă G.A.S. Progresul
— tehnician veterinar

Școala tehnică Pomîrla — 
Raionul Dorohoi, de pe lîngă 
G.A.S. Progresul
— tehnician agronom

Școala tehnică de pe lin
gă stațiunea experimentală, 
I.C.C.A. Fălticeni
— tehnician horticultor; con
tabil agricol

VA PREZENTAM

vdr lucra după absolvire. Acest lucru le dă posibilitatea să se 
-cadreze, încă din școală, în atmosiera viitorului loc de 

muncă.
...Vizita continuă. Cei aproape o sută de elevi ascultă cu 

atenție explicațiile privind munca, activitatea bogată pe c.aie 
j desiășoarâ elevii Centrului școlar agricol din Poarta Albă. Li 
_'C vorbește despre munca celor 8 cercuri pe materii, despre ac
tivitatea cultural-artistică și sportivă. Ei au arătat un deosebit 
interes atunci cînd li s-a vorbit despre absolvenții .școliC. 
Le-au lost arătate scrisori de mulțumire pe care le-a primit 
școala din partea multor gospodării de stat și colective în 
care lucrează absolveați ai școlii, Ii s-a vorbit despre nume- 
ioși absolvenți care astăzi sînt ingineri: Nume poate n-au re
ținut dar această citră i-a impresionat: în zece ani de activi
tate, pe porțile acestei școli au ieșit peste 11 000 de absolvenți.

Și atunci cînd în încheierea vizitei, directorul școlii, tova
rășul inginer Ștefănescu le-a spus că examenul de admitere 
se va fine în luna iunie mulți dintre tinerii vizitatori și-au 
transformat dorința în hotărîre: Voi învăța la Centrul școlar 
agricol Poarta Albă.

N. ARSENIE



Prof. univ. TRAIAN ORGHIDAN 
directorul Institutului de speologie, 
împărtășește impresii din vizita sa 

in Franța ;

hthodw
Prof. univ. TRAIAN ORGHI. . 

DAN, directorul Institutului 
de speologie „Emil Racoviță“ 
âl Academici R. P. Romîne. 
s-a înapoiat de curînd’ dintr-o 
călătorie de studii făcută în 
Franța, la invitația Centrului 
național francez de cercetare 
științifică. In răstimpul celor 
șase săptămînî, el a vizitat o 
serie de instituții și laboratoa
re de specialitate, s-a întîlnit 
cu reprezentanți cunoscuti ai 
speologiei franceze și a parti
cipat la lucrările celui de-al 
VI-lea Congres național de 
speologie, care s-a desfășurat 
Ia Valence.

într-o convorbiri cu un re
dactor al Agenției Romîne de 
Presă prof. Tra-
iân Orghiflan și-a împărtășit 
impresiile''despre această vi
zită, declarînd printre altele :

De la primele contacte a- 
vute la Paris cu specialiștii 
care lucrează în cadrul Mu
zeului de istorie naturală și 
apoi cu ceilalți oameni de 
știință pe care i-am întîlnit 
la facultatea de științe de le 
Toulouse, la stațiunea și la 
laboratorul subteran de la 
Moulis, situat la poalele Piri- 
neilor, am constatat cu fireas
că satisfacție cît de apreciată 
este activitatea de cercetare 
romîneașcă în domeniul știin
ței întemeiate de Emil Raco- 
viță și venerația de eare conti
nuă să fie înconjurată memo
ria ilustrului savant romîn. O 
emoție profundă mi-au pro- 
dus-o cele doua vizite la pro
fesorul Renp Jeannel — dwei- 
polul și multă vreme colabo
ratorul cel mai apropiat al lui 
Emil Racoviță - care, in ciu
da virstei scle înaintate, mi-a 
declarat că ține să participe 
personal la festivitatea dez
velirii bustului marelui ovg^de 
știință romîn la Banyuls, 
unde Racoviță a lucrat timp 
de două decenii ca subdirec- 

r al Stețiuiftr de cercetării 
El pepite ca dorește să arate 
astfel cit de mult datorează 
atît personal, dt și știința 
speologică în general, lui Emil 
Racovița.

Un interes deosebit au 
stârnit în rîndurile specialiști
lor francezi descoperirile din

Atelier pentru artiștii 
plastici amatori

în apropierea intrării în sta
țiunea Mamaia, se construiește un 
atelier de creație pentru artiștii 
plastici amatori din orașul Con
stanța. Clădirea, la finisarea că
reia. se lucrează în prezent, cu
prinde ateliere spațioase. In acest 
fel se creează condiții mai bune 
de lucru celor care vor transpune 
pe pînză sau vor dăltui în piatră 
pitorescul inedit al litoralului, 
viața nouă a Dobrogei.

(Agerpres)

Revenire

aceste proiecte să fie verifi
cate, să se ia măsuri pentru 
întocmirea desenelor de exe
cuție și să se calculeze mate
rialele în vederea obținerii 
repartițiilor pentru aprovi
zionare.

Lipsa de spirit gospodăresc 
se observă însă în felul in 
care, uneori, se aplică derogă
rile. De pildă, pe bonul 8324. 
s-a folosit un material cu 2 
mm mai mare decît cel indi
cat în documentația tehnică. 
S-a consumat astfel în plus 
nțptal echivalent cu greutatea 
a [9 metri de bară cu diame- 
tAl de 40 mm. Acoperirea Pp* 
sorilor de materiale nu tre
buie șă se facă pe calea cea 
mai ușoară, a derogărilor. Ar 
fi mult mai bine dacă s-ar 
face eforturi pentru ca acea
sta practica să fie înlăturată.

^Aceasta este cauza princi
pală a depășirilor de consum. 
Evident, ea nu depinde numai 
de uzină. Dar -sînt altele care 
ar putea fi total evitate. Șe 
știe că tablele standardizate, 
profilele, barele au lungimi 
care de multe ori depășesc 
dimensiunile cerute de atelie
re. în aceste cazuri frecvente, 
pentru restul de material se 
face unTbon suplimentar ur- 
mînd ca după debitare să se . 
restituie,partea nefolosită. Ho- 
tărîrile în vigoare prevăd ca 
materialul nefolosit să fie res
tituit fn'măx^mdm o săptămâ
nă. Arcî-apare alătură a proas- 

domeniul lithoclasic. făcute 
anul trecut în Dobrogea, 
și cercetările ulterioare in a. 
cest domeniu efectuate la In
stitutul de speologie din Bucu
rești. La invitația prof. M. 
Vachon, am făcut o expunere 
pe această temă în cadrul 
Centrului internațional de 
arachnologie. Aceeași temă a 
fost expusă și in fața specia
liștilor de la Motdu. precum 
șt la Congresul de speologie 
de la Valence, unde am parti
cipat ca invitat al Federației 
franceze de speologie. Cu a- 
cest prilej, prof. A. Vendel a 
dat o înaltă apreciere actualei 
școli, rominețH de biospedo- 
gie. subliniind ei cercetârUe 
asupra faunei lirhodasice sînt 
foarte importanta ș 
extinse cit mai mult.

In cucrniul său ia închide
rea lucrărilor Congrerdlu^ 
președintele Federației fran
ceze de speologie, P. Caraille, 
a evocat rodnica și îndelun
gata colaborare dintre Emil 
Racovița și Rene Jeannel și a 
sublimai nece^tatea de a 
continua sirinsa colaborare 

speoloțr.i celor

trebuie

forul tutelar 
ilâ de utilaj 
fi metalur-

unor 
*astă

m ateliere
le uzinei. Restituirile se fac cu 
mari întirzieri, uneori după ce 
comenzile au fost închise și nu 
se mai pat opera. Un exemplu. 
La utilajul de cea 300 de tone 
(comanda 40 542) depășirea 
consumului s-a ridica: la 11 
tone de metal numai din ne- 
restituiri de materiale (în ma
joritate tablă de 4 mm) lată 
un domer oreani-
zatiile U 

urmărirea 
biroul de lansare sau 
care este situația la 

URMĂRI DIN PAGINA I
ridicate - pe bonuri suplimen
tare.

Acest lucru nu s-a făcut 
pînă acum. Ba. mai mult, a- 
ceastă' problemă a uzinei care 
frămîntă întregul colectiv, nu 
a constituit pînă acum un o- 
biectiv concret al comitetului 
U.T.M. In planul de muncă pe 
trimestrul II se prevede, in
tr-adevăr. printre altele: „Co
mitetul U.T.M. va îndruma or
ganizațiile de bază să-și în
drepte atenția asupra desco
peririi și valorificării rezerve
lor interne../. Un obiectiv ge
neral care nu ajută cu nimic 
organizațiile de bază U.T.M. 
din secții. Comitetul U.T.M. iși 
poate concentra atenția în pri
mul rînd asupra sectorului 
unde se hotărăște în mare mă
sură soarta metalului intrat 
în fabricație : debitarea. Șef al 
acestui atelier a fost numit de 
curînd tînărul inginer Paul 
Hendrich, responsabil cu pro
ducția și calificarea în comite
tul U.T.M.

Comitetul U.T.M. — secre
tar, Ion Constantin — mai 
poate contribui și pe alte căi 
la reducerea consumurilor de

INFORMAȚII
Acad. Iorgu Iordan, vicepre* 

ședințe al. Academiei. R. P. Ro
dine, a plecat miercuri în Au
stria pentru a lua parte la fes
tivitățile prilejuite de aniversa
rea a 60 de ani de la înființa
rea Institutului de limbă romî- 
nă din cadrul Universității din 
Viena.

★
Miercuri s-a înapoiat în țară 

artistul poporului Nicolae Her- 
lea, care în cursul lunilor apri
lie și mai a cîntat în mai mul
te spectacole cu operele „Băr
bierul din Spvilia" șj „Don Car- 
losa la Scala din Milano și Tea
trul de operă „San Carlo" din 
Napoli.

★
Miercuri a sosit in Capitală prof. 

Henry Seligman, director general 
adjunct al Agenției internaționale 
pentru energia atomică, care ne 
yîzitecuă țara la invitația acad. 
pYof.'H oria Hulubei, vicepreședin- 
te al Consiliului guvernatorilor al ‘ă 
acestei agenții, membru în Comite- " 
tul pentru energia nucleară din
R. P. Romînă, directorul Institu
tului de fizică atomică.

★
Miercuri seara, a sosit în Bucu

rești, cineastul francez Georges 
Sadoul, care. Ia invitația Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Arii iși va petrece concediul de 
odihnă în țara noastră.

★
La 3 iunie au început în Capi

tală lucrările celei de-a treia sesi
uni științifice a serviciilor medi
cale ale căilor ferate, organizată 
de Direcția medicală a Ministeru
lui Transporturilor și Telecomu
nicațiilor.

La consfătuire participă cadre 
medico-sanitare din rețeaua noa
stră feroviară, din Ministerul Să
nătății și Prevederilor Sociale, 
precum și din alte instituții sani
tare. Participă reprezentanți ai 
serviciilor medicale feroviare din 
R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
R. D. Germană, R. P. Mongolă, 
R. P. Polonă, R. P. Ungară și 
Uniunea Sovietică.

★
Miercuri după-amiază la sediul } 

Asociației oamenilor de artă din j 
instituțiile teatrale și muzicale, I 
membrii delegației care a partid- j 
pat la cea de a 400-a aniversare * 
de la nașterea lui William Sha- > 
kespeare. s-au Întîlnit cu regizori. | 
scenografi, actori, critici 
din Capitală. Radu Pene 
Lucian Giurchescu, Margart 
bulă și Dana Crivăț a 
din impresiile lor de 1 
rea marelui dramaturg

:ălătoria

atît mai 
» greșeli 
»rminări 

fumurilor teh- 
ls la risipă de 
cazuri cind a- 

eî jcrare au de-

gîc — din M2rsterul Indus
triei Ccnstracțiilor de Mașini 
a acorda: în numeroase rîn- 
duri sprijin direct uzinei. In
tre 10 și aprilie a.c. un co
lectiv format din ingineri spe
cialiști din 11G.V.CEM, de la 
Uzinele ^3 August” și „Vul
can' a analizat situația con
sumului de metal la uzina din 
Ploiești indicind și o serie de 
măsuri ce se impun a fi luate 
pentru mai buna folosire a 
metalului. Conducerea uzinei 
a întocmit pe baza acestor in
dicații un plan de măsuri cu
prinzător. cu termene și res
ponsabilități precise.

Din păcate. însă, aceste ter
mene — în majoritate — nu 
au fost respectate. De pildă, 
pînă la 15 mai serviciul apro
vizionare trebuia să creeze un 
spațiu corespunzător pentru 
depozitarea și gestionarea ca
petelor folosibile și restituiri
lor de materiale. Abia în ju
rul datei de 25 mai a fost cre
at un foarte mic spațiu, iar la 
29 mai încă nu apăruse nici 
un fel de material în unicul 
depozit. De asemenea, pînă la 
15 mai, trebuia înființată o 
grupă de tehnologi pentru ur
mărirea zilnică a realizării 
normelor de consum. Această 
măsură nu s-a aplicat însă

Foto : V. BOGDĂNEȚPe „Marea Bieazului" au Început călătoriile

PE SCURT

CINE MATOGRAFE
MADAME SANS GENE fihn’ pe 

ecran panoramic rulează la Patria 
JB-dul Magheru 14. tel. 1186 26) 
orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 11,15. 
ANOTIMPURI rulează Ia Buzești 
(str. Buzesti n¥. 9—11, teL'15 62 79) 
orele 16» 18,15, Lira (Calea 13 Sep
tembrie nr. 196, teL 15 66 66) orele 
15^0; 18. DRAGOSTE LUNGĂ
DE-O SEARĂ rulează la Union 
(str. 13 Decembrie nr. 5—1. tel. 
13 49 04) orele 16; 18,15; 20,30. CEI 
TREI MUȘCHETARI — cinemascop 
(ambele serii) rulează la Republica 
(B-dui Magheru nr. X tel. 11 03 72) 
orele 9 : 12.45: 16.30; 20.30 CEI 
PATRU CĂLUGĂRI rulează la Ca
pitol fB-dul 6 Martie nr. 16, te?. 
16 29 17) orele 9»; 11,45; 14;
16,15= 18.45; 21, grădină ora 20
Excelsior (B-dul 1 Mai nr. 174.

18 49 04) orele 945: 12;
1630; 18,45; 21, Flamura 

Giurgiului nr. 155, teL 
23 07 40) orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 
2030. GOLFUL ELENA rulează la 
București (B-dul 6 Martie nr. 6, tel. 
15 64 54) orele 10; 12; 15; 17; 19; 
21, Carpați (B-dul Magheru nr. 29, 
teL 13 92 72) orele 10; 12; 14; 16; 
19 — Seara prietenilor filmu
lui, Feroviar (Calea Griviței 
nr. 80, telefon 16 22 73) orele 10; 
12; 1430; 16,30; 18,30; 20,30. LU
MEA COMICA A LUI HAROLD 

' nici pînă în prezent. Și exem
plele pot continua. Conduce- 
.rea uzinei ar trebui să acor- 
>de mai multă atenție respec
tării de către secții și servicii 
a termenelor stabilite. în Uzi
na de utilaj chimic din Ploiești 
— cu toate greutățile proveni
te din caracterul producției de 
unicate, serii mici, a greutăți
lor în aprovizionare — există 
destule resurse pentru mai 
buna gospodărire a metalului, 
în sprijinul acestei afirmații 
stă dinamica consumurilor pe 
ultimele luni : de la o depăși
re de peste 400 tone în februa
rie, la o depășire mult mai mi
că în martie — 90 tone, iar în 
aprilie s-a realizat o economie 

de metal de 28 800 kilogra
me. Este un început bun. Pe 
acesta trebuie perseverat.

și inginerul-șef mecanic al 
șantierului, Ion Peneș, au fost 
distinși cu Ordinul Muncii 
clasa a 111-a.

Numai în incinta Călărași- 
Rhi s-au excavat aproape 
3 000 000 mc de pămînt! In 
marea bătălie pentru cucerirea 
pămîntului inundat s-au dis
tins numeroși mecanici din 
brigăzile întreprinderii de uti
laj terasier (I.U.T.) conduse 
de Ion Avram, Gheorghe 
Inion, Vasile Tudor, Ivan An
gliei, Ion Bunescu — oameni 
care și-au dovedit pe deplin 
bărbăția, îndrăzneala, dorința 
vie de a reda agriculturii noa
stre socialiste, cît mai repede, 
aceste teritorii.

— Cînd trebuie să fie gata? 
— întrebau ei, măsurînd lo
cul pe care avea să se ridice 
digul. ..............

— Ieri trebuia! — răspun
dea cu o glumă inginerul.

Și de fiecare dată timpul

la fotbal, 
s-a dispu- 

Hunedoâra,

In cadrul optimilor 
de finală ale ,,Cupei 
R.P.R.* * * “ 4
miercuri 
tat la
jocul dintre echipele 
Metalul Tr. Severin 
și Crișul Oradea. 
Fotbaliștii din Ora
dea au obținut vic

toria cu scorul de 3—0 (3—(y.
Astăzi au loc întîlnirile : Cimpi- 

na : A.S. Aiud—Farul Constanța j 
Făgăraș : Textila Sf. Gheorghe— 
C.S.M. Sibiu ; Sibiu : Minerul Baia 
Mare—Dinamo București ; Pitești : 
Carpați Sinaia—Știința Timișoara ; 
Brașov : Siderurgistul Hunedoara- 
C.S.M.S. Iași ; București : Flacăra 
Roșie—Rapid București (acest joc 
se va desfășura de la orele 17 pe 
stadionul Giulești). Tot astăzi Ia 
Bacău, Dinamo din localitate joacă 
cu Steaua, meciul restanță din ca
drul i,16“-imilor „Cupei R.P.R.*. 
Echipa învingătoare din acest joc 
va întîlni pe C.I.L. Blaj

★

Peste 6 000 de spectatori au ur
mărit miercuri la Ploiești meciul 
internațional de iotbal dintre echi
pele Petrolul Ploiești și Neiteanik 
Baku. Gazdele au obținut victoria 
cu scorul de 4—1 (1—0). Toate 
cele 4 puncte ale localnicilor au 
lost înscrise de centrul atacant 
Dridea. Pentru Neiteanik a marcat 
Golodeț.

LLOYD rulează la Festival (B-dul 
6 Martie nr. 14 tel. 15 63 84) orele 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, grădină 
ora 20. Stadionul Dinamo ora 
20,15, Grivița (Calea Griviței — 
podul Basarab, tel. 17 08 58) orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, Melodia 
<$os. Stefan cel Mare colț cu stra
da Lizeanu, tel. 12 06 88) orele 10; 
12: 15; 17; 19; 21, Doina (str.
Doamnei nr. 9, tel. 16 35 38) grădi- 
nâ ora 20,30. UN SURÎS ÎN PLINA 
VARĂ rulează la Crîngași (Șos.

Cringași nr. 42, tel. 17 38 81) ore
le 16; 18; 20; grădina Arta (Calea 
Călărași nr. 153, tel. 2133 87) ora 
20. CAUZE DREPTE — cinemascop 
rulează la Floreasca (str. J. S. 
Bach nr. 2, tel. 12 28 30) orele 
10,30; 16; 18,30; 21, Modern (Piața 
G. Coșbuc nr. 1. tel. 23 71 01) ore
le !0; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,30, 
Arenele Libertății (tel. 23 71 01) ora 
20,30, Grădina Progresul (str. Ion 
Vida nr. 5, tel. 15 61 54) ora 20,15. 
CĂPITANUL rulează la Victoria 

era scurtat la aproape jumă
tate. De la 28 mc/oră ei reali
zau adesea 38—40 mc. Bunes- 
cu a fost primul mecanizator 
care și-a depășit norma și 
exemplul lui a fost repede 
urmat de toți cei din brigadă, 
apoi de alte și alte brigăzi. Și 
nu era o glumă sa-ți depășești 
aici norma. Mecanizatorii erau 
insa hotărîți să ofere acestei 
primăveri unul din cele mai 
frumoase daruri: pămînt nou. 
Și pentru asta orice succes cît 
de mic, experiența cîștigată 
într-un anumit loc, se trans
mitea de-a lungul întregului 
dig ca și ecoul 
com.

Toți cei care 

sunetului de

cunosc Balta

știu că datorită marilor inun
dații nu s-au putut cultiva 
niciodată mai mult de 2—3 
mii. ha și acelea amenințate în 
fiecare an de revărsări ade
sea catastrofale. Primăvara lui 
1964 a găsit în zona Călărași 
din Lunca Dunării o vastă 
seră naturală așezată pe o 
rețea de ape freatice aflată la 
numai un metru — un metru 
și jumătate adîncime în care 
cresc, pe majoritatea suprafe
țelor, pentru prima oară plan
te agricole cultivate de om; 
porumbul și floarea-soarelui 
dispun de condiții deosebit de 
favorabile pentru o recoltă bo
gată.

Iată cîteva date desprinse 
dintr-un 
Gheorghe 
directorul 
Călărași:

— Organizarea producției 
pe aceste terenuri a prezentat 
o problemă tot atît de impor
tantă ca și punerea lor în 
valoare. Uriașa cîmpie scoasă 
de sub ape a impus crearea 
rapidă, alături de vechile gos
podării agricole de stat — Că
lărași și Roseți — a încă trei 
unități noi’- Dichiseni, Ca- 
comeanca și Ciocănești și do
tarea lor cu o puternică bază 
tehnico-materială (peste 350

tov.interviu cu 
Bucureșteanu
Trustului Gostat

Cu prilejul unui concurs atle
tic desfășurat la Praga, spor
tivul Trousil a stabilit un 

nou record cehoslovac la 400 m 
plat cu timpul de 45"9/10.

La Tokio, atletul Yamada a îm
bunătățit recordul japonez în proba 
de săritură în lungime cu tezulta- 
tat de 7,77 m.

După cea de-a \
11-a rundă a tur- rjwfeyAA 
neului interzonal
de șah de la Am- 
sterdam s-a pro- —-■ — .
dus o regrupare &
în fruntea Clasa- Ahgtgs
meniului. Marele S
maestru danez
Larsen mai are avans doar o jumă
tate de punct față de un pluton 
de patru concurenți : Tall, Spasski, 
Ivkov și Reshevski. Bine clasat se 
află și marele maestru Bronstein, 
la diferență de un punct și cu o 
partidă întreruptă.

In runda a 11-a s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Tall — Ben
ko 1—0; Spasski — Porath 1—0; 
Quinones — Reshevski 0—1; Lar
sen —< Evans remiză ; Stein — Pe
rez 1—0 j Ivkov — Portisch remi
ză j Darga — Lengyel 0—1; Pach- 
man — Fogelman.l—0.

Clasamentul î 1. Larsen (Dane
marca) 8,5 puncte; 2—5. Tall 
(U.R.S.S.), Reshevski( S.U.A.), Iv
kov (Iugoslavia), Spasski (U.R.S.S.) 
8 puncte ; 6. Bronstein (U.R.S.S.)
7,5 puncte și o partidă întreruptă » 
7. Lengyel (R.P.U.) 7 puncte etc.

(B-dul 6 Martie nr. 7 tel. 16 28 79) 
orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, 
înfrățirea între popoare (B-dul 
Bucureștii Noi, tel. 17 3164) orele 
14; 16; 18; 20, Volga (Șos. Ilie 
Pintilfe nr. 61, tel. 119126) orele 
10; 12; la orele 15; 17; 19; 21 fil
mul DIVORȚ ITALIAN. AVEN
TURILE UNUI TÎNĂR — cine
mascop rulează la Giulești (Ca
lea Giulești nr. 56, tel. 17 55 46) 
orele 9; 12; 15; 18; 21, Drumul Să
rii (str. Drumul Sării nr. 30, tel. 
14 10 37) orele 15; 18; 20,45, Pacea 
(B-dul Libertății nr. 70—72, tel. 
16 21 02) orele 11; 16; 19. TÎNĂ- 
RUL DE PE VASUL COLUMB — 
cinemascop rulează la Bucegi 
(B-dul 1 Mai nr. 57, tel. 17 05 47) 
orele 10; 12; 16; 18,15; 20,30. DĂ-I 
ÎNAINTE FĂRĂ GRIJĂ rulează la 
Central (B-dul 6 Martie nr. 2, tel. 
14 12 24) orele 10,30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30. FĂRĂ TEAMĂ 
ȘI REPROȘ rulează la Lumina 
(B-dul 6 Martie nr. 12, tel. 16 23 30) 
orele 10 — 14 în continuare ; 16; 
18,t5i 20,30; Dacia (Calea Griviței 
nr. 137, tel. 16 26 10) orele 9,30; 
11; 13,15; 17; 19; 21. VALEA VUL
TURILOR rulează la Doina (str. 
Doamnei nr, 9, tel. 16 35 38) orele 
11,30» 14,30; 16,30; 18,30; 20,30 pro
gram pentru copii ora 10.

ocupa îndeosebi cu 
porumbului și in
animatelor pentru

trecut Balta fiind

tractoare noi, 150 semănători, 
50 grape cu discuri și alte 
mașini și utilaje necesare 
procesului de producție stabi
lit pentru anul 1964). Acestea 
se vor 
cultura 
grășarea 
carne.

Anul 
inundată, porumbul n-a putut 
fi semănat decît începînd din 
luna mai; pe măsura recupe
rării de noi terenuri semăna
tul a continuat și în luna iu
nie. Și totuși la G.A.S. Roseți 
recolta medie a fost de 4 000 
kg la ha. Pe terenurile însă
mânțate mai devreme recolta 
a fost cu mult mai mare, una 
din brigăzi a obținut chiar 
9 000 kg la ha.

Marile lucrări de îndiguire 
și desecări din zona Călărași, 
alături de celelalte lucrări de 
acest gen care se fac în lunca 
inundabilă a Dunării, asigură 
o exploatare rațională a aces
tor terenuri aducînd foloase 
deosebite economiei naționale.

Nici un colț din acest pă
mînt, în cea mai mare parte 
nou pentru agricultură nu va 
rămâne neamenajat, 
lacuri (cum este 
care nu pot fi 
în '

Unele 
Boianu), 
desecate 

întregime vor fi ame
najate pentru crescătorii in
tensive de pește. La Boianu 
se va crea 6 pepinieră pisci
colă careva asigura popular ea 
lacului cu specii valoroase de 
pește.

în aceste zile, pe marile 
întinderi eliberate din capti
vitatea apelor, se desfășoară 
din plin lucrările de întreți
nere a culturilor de porumb 
și floarea-soarelui. Din loc în 
loc, pămîntul se cutremură și 
acum sub loviturile excava
toarelor, buldozerelor și ale 
utilajelor grele echipate cu 
aparate speciale de defrișat. 
Se fac defrișări și destufizări, 
se excavează canale care vor 
evacua apele în exces din in
cintă. Tractoare puternice diz- 
locă uriașe rădăcini de sălcii, 
pompele sug fără încetate 
apele, mînîndu-le spre Du
năre șl Borcea. Bătălia conti
nuă.

Echipa profesionistă de baschet 
a S.U.A. și-a continuat tur
neul în Europa, susținînd la 

Belgrad două întîlniri cu selecțio
nata orașului. In ambele meciuri 
victoria a revenit baschetbaliștilor 
americani : 98—51 și 100—52.

Desfășurată la Lyon, întîlnirea 
de baschet dintre selecțio
natele masculine ale Franței 

și Elveției S-a terminat cu scorul 
de 79—40, 36—28 în favoarea spor
tivilor francezi.

Comitetul olimpic italian a ho- 
tărît ca Italia să fie repre
zentată la Jocurile Olimpice 

de la Tokio în toate disciplinele 
sportive cu excepția hocheiului pe 
iarbă și a voleibalului. Delegația 
italiană va cuprinde aproximativ 
170 de sportivi și sportive. Pleca
rea se va face în mai multe etape 
între 26 septembrie și trei octom
brie. Cicliștii vor pleca însă mai 
devreme, la 18 septembrie, pentru 
a recunoaște traseele și a se antre
na pe velodromul din Hakioji. 
Specialiștii italieni consideră că la 
apropiata olimpiadă, Italia are 
șansa să cucerească medalii de aur, 
argint sau bronz la ciclism, box, 
atletism, călărie, scrimă, polo po 
apă și fotbal, în eventualitatea că 
echipa olimpică de fotbal va cîști- 
ga meciurile eliminatorii cu R. P. 
Polonă.

Selecționatele olimpice de polo 
pe apă ale Italiei și Iugosla
viei s-au întîlnit într-un 

meci amical la Genova. Au cîști- 
gat gazdele cu 2—1,Televiziune

JOI 4 IUNIE 1964

Jurnalul televiziunii; 
19,10 î Emisiunea pentru co
pii ; 19,40: Cercul literar „Ori
zonturi" din Sibiu ; 20 : filmul 
„Tu ești minunată" ; 21,45 : 
Din comoara folclorului nos
tru ; în încheiere : buletin de 
știri, buletin meteorologic.

La expoziția pictorului ieșean Eugen St. Boușcă

Foto: AGERPRES

Trustul Regional de Construcții 
Hunedoara —Deva

cu sediul în Deva str. Dr. Petru Groza nr. 24,

angajează imediat
— Ingineri constructori și instalatori
— Maiștri constructori și instalatori
— Tehnicieni constructori, normatori și instalatori.

Salarizarea conform normativelor în vigoare, cu îndepli
nirea condițiilor de studii și stagiu.

— Muncitori zidari, dul gheri, fierari — betoniști și 
zugravi pentru Deva, Petroșani și Lupeni»

— Muncitori necalificați pentru Petroșani, Deva, Lupeni, 
și Cugir.

Lămuriri suplimentare se vor da la Serviciul Cadre pen
tru personalul tehnico-ingineresc și la Serviciul Organiza
rea Muncii în scris sau telefonic la nr. 17 55 Deva pentru 
muncitori.

unor
La Consiliul de Stat ai R. P- 

Romîne a avut loc solemnitatea 
unor decorări.

Au luat parte tovarășii Ștefan 
Voitec, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Grigore Geamanu, 
secretarul Consiliului de Stat, An
ton Breitenhofer, membru al Con
siliului de Stat, redactor șef al 
ziarului „Neuer Weg”, Ion Pas, 
președintele Comitetului de radio
difuziune . și televiziune, Gh. 
Hossu, președintele Comitetului 
de stat al apelor, ing. C. Teodc- 
ru, adjunct al ministrului indus
triei alimentare și ing. Valeria 
Cristescu, adjunct al ministrului 
industriei construcțiilor.

A fost conferit „Ordinul Mun
cii” clasa a 11-a prof, ttttiv. Ion 
Țețu de la Institutul de medicină 
și farmacie din București, pen
tru merite deosebite în activitatea 
didactico-științifică și participarea 
activă la acțiunile întreprinse 
pentru sănătatea publică și 
prof. univ. Aurelian Ionașcu, de 
la Universitatea Babeș-Bolyai din 
Cluj, pentru merite deosebite în 
domeniul învățămîntului superior. 
Au fost conferite, de asemenea, 
pentru merite în opera de con
struire a socialismului „Ordinul 
Muncii” clasa a II-a tovarășului 
Radu Dulgherii și Ordinul „Steaua 
Republicii Populare Romîne” 
clasa a IlI-a, tovarășilor Pircea 
Roman și Paul Sfetcu. Pentru a- 
celeași merite, un număr de tova
răși au fost distinși cu „Ordinul 
Muncii“ clasa a III-a, Ordinul 
„23 August” clasa a III-a, iV-ă, 
V-a și Ordinul „Steaua Repu
blicii Populare Romîne” clasa * 
IV-a.

Pentru merite deosebite în pro
iectarea executarea lucrărilor 
de dezvoltare și reutilare a Fa
bricii de zahăr Tîrgu Mureș, au 
fost acordate „Ordinul Mundi* 
clasa a II-a tovarășului Emerit 
Bicicovschi și „Ordinul Muncii'* 
clasa a III-a unui număr de 15 
tovarăși. .

Pentru merite deosebite în 
muncă i s-a conferit tovarășului 
Barbu Gruia, director la Uniunea 
Scriitorilor din R. P. Romîria, 
Ordinul „Steaua Republicii Popu
lare Romîne”, clasa a III-a.

Au fost distinși cu „Ordinul 
Muncii” clasa a III—a și Ordinul 
„Steaua Republicii Populare Ro- 
mîneM clasa a V-a un număr de 
28 tovarăși, cu prilejul împlinirii 
a 15 ani de la apariția ziarului 
„Neuer Weg”, a împlinirii ft 10 
ani de activitate a Studionluî 
regional de radio Cluj, pentru 
merite deosebite în acțiunea de 
prevenire și combatere a inunda
țiilor și ghețurilor., din iarna și 
primăvara afiului 1963, ?eu prile
jul aniversării a 100 de ani de la 
înființarea $c61ii medii „Nieolae 
Balcescu” din orașul Brăila și a 
Școlii medii „George Coșbuc'1 
din orașul Năsaud, pentru activi
tate deosebita șî contribuția, adu
să la dezvoltarea învățămîntului.

Tovarășul Ștefan Voitec, după 
ce a înmînat distincțiile â felici
tat călduros pe cei decorați în 
numele C.C. al P.M.R., Consiliu
lui de Stat și guvernului, în nu
mele tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej personal, urîn- 
du-le multă sănătate $i noi reali
zări în activitate.

Din partea celor decorați a 
vorbit prof. univ. Ion Țețu 
Emeric Bicicovschi.

i (Agerprw)

J
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DE ACTIVIȘTI Al P. M. R

Declarațiile 
noului

premier indian
IN U. R. S. S.

VOLGOGRAD 3 (Agerpres). 
Corespondență specială de la 
Ambrozie Munteanu.

Miercuri 3 iunie, delegația 
de activiști ai Partidului 
Muncitoresc Romîn condusă 
de tovarășul Chivu Stoica și-a 
continuat vizita la Volgograd. 
In cursul dimineții, delegația, 
însoțită de tovarășii V. N. Ti- 
tov, secretar al CC. al P.C.U.S., 
și de conducători ai organelor 
locale de partid și de 6tat, a 
depus o coroană de flori 
Monumentul eroilor situat 
piața centrală a orașului

Delegația a vizitat locurile 
legate de istorica bătălie de 

■pe Volga, care a marcat o co
titură în cel de al doilea răz
boi mondial. La movila lui

la 
în

-•--------

Consultări

privind prelungirea

mandatului forței

0. N. U. din Cipru

Mamai, unde au avut loc cele 
mai crîncene lupte pentru 
apărarea orașului, arhitectul 
șef al Volgogradului. V. E. 
Mosliaev, a dat explicații aj?n- 
pra impunătorului monument 
care se construiește pe acest 
loc după proiectul sculptoru
lui Vucetici.

Oaspeții romîni au vizitat 
apoi hidrocentrala de pe Vol
ga „Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S.', fiind conduși de 
M. A. Ivanov, directorul hi
drocentralei.

în orașul Voljski, construit 
în apropierea hidrocentralei, 
oaspeții au vizitat fabrica de 
anvelope și fabrica de produse 
de azbest de la combinatul 
chimic. în secțiile combinatu
lui oaspeții au fost primiți cu 
aplauze călduroase de către 
muncitori. Directorul combi
natului, V. S. Sitanov, a înfă
țișat oaspeților perspectivele 
acestui obiectiv industrial 
aflat în construcție. V. F. Mo- 
hov, secretarul comitetului de 
partid al combinatului, a pre
zentat o informare asupra ac
tivității organizațiilor de par
tid.

DELHI 3
După alegerea 
grupului parlamentar al Con
gresului Național Indian și 
șef al guvernului indian, Lai 
Bahadur Shastri a luat cuvin
tui in cadrul unei conferințe 
de presă, care a avut loc la 2 
iunie, la Delhi. Referindu-se 
la politica externă a Indiei, 
el a declarat că în această 
privință principiul fundamen
tal rămine politica de neade- 
rare. Primul ministru a arătat 
că India va căuta să întrețină 
și pe viitor relații prietenești 
cu toate țările și a subliniat, 
totodată, faptul că guvernul 
său va continua politica dusă 
de Jawaharlal Nehru, pro
nunțând u-se pentru realizarea 
dezarmării generale și totale.

Referindu-se la situația din 
Laos, Shastri a afirmat că 
India, privind cu toată serio
zitatea această problemă, este 
de părere că ea poate fi rezol
vată definitiv numai în ca
drul unei conferințe a repre
zentanților țărilor participante 
la Conferința de la Geneva 
pentru Laos.

Vorbind apoi despre situa
ția internă a țării, noul prim- 
ministru a subliniat necesita
tea unor transformări econo
mice în vederea îmbunătățirii 
condițiilor de viață ale popu
lației și a folosirii depline a 
forței de muncă.

(Agerpres). — 
sa ca lider al

SEUL: Demonstrație

NEW YORK 3 (Agerpres). — 
Citind surse diplomatice, agenția 
Reuter relatează că Consiliul de 
Securitate se vă. întruni la mijlo
cul lunii iunie, pentru a lila 
discuție problema prelungirii man
datului forței O.NJJ,. pentru Ci
pru, care expiră la 27 iunie.

In legătură cu activitatea forței 
O.N.U. în Cipru, reprezentantul 
Angliei la O.N.U., Patrick Dean, 
a avut marți o întrevedere cu se
cretarul general al O.N.U., U 
Thant, căruia i-a făcut cunoscut 
punctul de vedere ,al guvernului 
englez, așa cum a. fost expus de 
ministrul pentru problerriele Corn-1 
monwealthului și coloniilor; Dun
can Sandys, în Camera Comune
lor. Din poziția expusă de Dean 
reiese că Anglia este dispusă să 
mențină unitățile sale m cadrul 
forțți OMJ. din Cipru, niahai 
dacă acest lucru, va fi cerut rde 
toate părțile interesate.

Se așteaptă ca U Thant să se 
consulte și cu alți reprezentanți 
acreditați la O.N.U. înainte de 
expirarea mandatului de trei luni 
dat de Consiliul de Securitate for
ței O.N.U. pentru Cipru.

Tot marți a fost dată publici
tății scrisoarea adresată de repre
zentantul Ciprului la O.N.U. 
Rossides, în care arată că guver
nul său acționează cu consecven
ță pentru libertatea tuturor ciprio- 
ților și își exprimă nemulțumirea 
față de poziția adoptată de gu
vernul turc în legătură cu activi
tatea forței O.N.U.

Contract comercial
sovieto-italian

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
La Moscova a fost semnat 
contractul de cumpărare de 
către Uniunea Sovietică din 
Italia a unei uzine chimice 
pentru producția de gazolină, 
gaze uscate și alte produse 
chimice, cu o capacitate de 
prelucrare de 500 milioane 
metri cubi de gaz pe an. 
Uzina a fost achiziționată de 
la firma „Snam Progetti", 
care face parte din grupajul 
industrial „ENI". Cumpărarea 
acestei uzine din Italia se în
cadrează, după cum arată a- 
genția TASS, în relațiile co
merciale cu caracter general 
dintre întreprinderile sovieti
ce de comerț exterior și 
grupul industrial „ENI".

PIAȚA COMUNĂ: Sesiunea

Consiliului ministerial
BRUXELLES 3 (Agerpres). 

— Marți seara a luat sfîrșit la 
Bruxelles, sesiunea Consiliu
lui ministerial al Pieței comu
ne. La sesiune au luat parte 
miniștrii de externe și ai agri
culturii ai celor șase țări mem
bre. într-o declarație făcută 
corespondenților de presă la 
sfîrșitul acestei sesiuni, minis
trul agriculturii al Franței, E. 
Pisani, a subliniat că dezbate
rile pe marginea problemei 
stabilirii prețtaml unic la ce
reale n-au dus Ia'nici un re
zultat datorită „imobilismului 
(vest)-german“. Pisani a rele
vat că ziua de marți a fost cu 
adevărat o zi pierdută.

Referindu-se la dezbaterile 
privind prețurile agricole, a- 
genția France Presse arată că 
ele nu au făcut decît să reîn-

vie puternica tensiune care 
există între R.F. Germană și 
celelalte cinci țări membre 
ale Pieței comune. ~ 
opoziției vehemente pe care 
R.F.G. o duce în această pro
blemă de doi ani, arată France 
Presse, planul Mansholt con
tinuă să rămînă în același sta
diu ca și la început, în ciuda 
modificărilor preconizate de 
vicepreședintele Comisiei Pie
ței comune. Agenția arată că 
in cercurile economice vest- 
europene se relevă că acest 
impas nu va putea fi trecut 
decît cu prețul unei noi crize 
intre cei șase parteneri ai blo
cului economic vest-european. 
Această criză ar putea izbuc
ni în toamnă cu prilejul dez
baterilor din cadrul „rundei 
Kennedy".

Datorită

Oaspeți ai studențilorI 
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a 20.000 de studenti
• Decretarea legii marțiale britanici

SEUL 3 (Agerpres). — In 
capitala Coreei de sud situa
ția s-a înrăutățit brusc. In 
dimineața zilei de 3 iunie a- 
proximativ 20000 de studenți 
au organizat un marș asupra 
capitalei, cerînd demisia pre
ședintelui Pak Cijan Hi, și a 
lui Kim Chung, președintele 
Partidului democrat republi
can, șef al delegației sud-co- 
reene la tratativele cu Japo
nia.

încercînd să oprească co
loana de demonstranți să îna
inteze spre Palatul Preziden
țial, poliția a ridicat pe prin
cipalele căi de acces baricade 
și garduri de sîrmă ghimpată. 
Mari detașamente de polițiști 
s-au masat în fața principa
lelor clădiri administrative. In 
momentul cînd demonstranții 
au ajuns în fața baricadelor 
au explodat primele grenade 
cu gaze lacrimogene. S-au în
registrat ciocniri sîngeroase, 
relatează agenția U.P.I., între 
demonstranți și polițiști. Ba
ricadele au fost înlăturate iar 
polițiștii, depășiți ca număr, 
s-au retras. Demonstranții 
și-au continuat apoi drumul 
spre Palatul Prezidențial, 
scandînd lozincile : „Jos gu
vernul Pak Cijan Hi!", „Să 
demisioneze Kim Chong Pil!", 
„Ne este foame!“.

Cei 400 de studenți care se 
află în greva foamei s-au a- 
lăturat demonstranților, 
rîndurile cărora a circulat 
rezoluție a studenților U
versității din Sfiul, în care se 
arată: „Ne pronunțăm pentru 
răsturnarea de la putere a re
gimului Pak Cijan Hi și pen
tru stabilirea unei adevărate 
democrații".

In același timp, Consiliul 
Național de Securitate s-a în
trunit în cadrul unei ședințe 
extraordinare pentru a anali
za probleme legate de agrava
rea situației din capitala țării. 
In urma ședinței, armatei i 
s-a ordonat să preia controlul 
asupra capitalei. Unități mi
litare s-au alăturat detașa
mentelor de polițiști care pă
zesc instituțiile guvernamen
tale.
Ma^i demonstrații, anunță a- 

gențiile de presă, s-au sem
nalat și în orașele Suwon, 
Taejon și Chongju. Numai la 
Seul au fost arestați 650 de 
studenți.

SEUL 3 (Agerpres). — Prin- 
tr-un decret prezidențial a fost de
cretată legea marțială în regi
unea capitalei sud-coreene — 
Seul. Generalul Min I Shi, șeful 
statului major al armatei sud- 
coreene, a fost numit comandant 
al legii marțiale. Primul ordin 
emis de acesta interzice orice re
uniune publică sau j 
prevede introducerea cenzurii pre
sei și închiderea tuturor școlilor, 
de la universități pînă l„ 
primare. Interdicțiile asupra cir
culației sînt extinse. Astfel îneît 
circulația este 1 
tre ora 21 și 4 dimineața. Toți 
muncitorii și funcționarii sînt o- 
bligați să rămînă 1 
Orice persoană care

Membrii delegației U. A. S. R.
relatează impresiile lor din Anglia

O delegație a Uniunii Asocia
țiilor Studenților din R. P. Ro- 
mînă condusă de tov. Ștefan Bîr- 
lea, președintele U.A.S.R., a vizi
tat Marea Britanie. Gazde : 
NUSEWNI (Uniunea Națională a 
Studenților din Anglia, Țara Ga
lilor și Irlanda de Nord) și 
S.U.S. (Uniunea Studenților din 
Scoția). Cele zece zile petrecute 
printre studenții britanici au fost 
bogate în întîlniri și contacte 
prietenești. Despre ele ne-au vor
bit membrii delegației. Interlocu
torii noștri au reconstituit itine- 
rariul parcurs, subliniind căldura 
primirii ce a fost făcută delegației.

încă de la prima întîlnire, cea 
de pe aeroportul londonez, gazdele 
au vădit dorința ca vizita delega
ției studenților romîni să fie fruc
tuoasă. Firește, primul punct al 
programului l-a reprezentat cunoa-

care urma, în zilele imediat urmă
toare, să fuzioneze cu un institut 
tehnologic constituind noua uni
versitate din Strathclyde. Vizita 
a fost interesantă. în special, a 
reținut atenția un laborator de 
fonetică pentru învățarea limbilor 
străine. La sediul asociației stu
dențești, tinerii romîni au anga
jat o convorbire prietenească cu 
colegii lor din Glasgow.

Momente plăcute petrecute pe 
malul lacului Lomond, pomenit 
des în literatura scoțiană, au pre
fațat voiajul către Edinburgh. 
Din nou o discuție antrenantă, 
cordială cu studenții din locali
tate. Numeroase întrebări au vi
zat condițiile de viață ale tine
retului universitar romîn, răspun
surile stîrnind un cert interes. Cu 
același prilej, studenții britanici 
au vorbit despre preocupările lor,

feră de înțelegere, au avut drept 
punct central probleme concrete 
ale colaborării pe anul 1964 pre
cum și proiectele privind anul 
viitor.

La capătul acestor convorbiri 
— ne-au relatat membrii delega
ției U.A.S.R. — am stabilit să 
intensificăm contactele între stu
denții celor două țări, să înmul
țim prilejurile de cunoaștere re
ciprocă (studenți romîni la 
cursurile de vară de la universi
tatea Reading, studenți englezi la 
cursurile de vară de la Sinaia etc.). 
Atît delegația romînă, cît și gaz
dele britanice au afirmat năzuin
ța de a lărgi cooperarea tineretu
lui universitar din cele două țări, 
sub semnul idealului păcii/ al 
prieteniei și înțelegerii -reciproce. 
Aneurin Hughes,_ actualuL pre
ședinte al —r-NUSEWNI, Ronald

Situata din provincia

L’n renumit centru de rnvălămî nt superior: Universitatea din Oxford

LEOPOLDVILLE 3 (Ager
pres). Potrivit agenției United 
Press International situația 
din provincia congoleză Kivu 
rămîne încordată. Partizanii 
obțin importante victorii în 
luptele cu trupele guverna
mentale. Capitala provinciei, 
Bukavu, este în mod practic 
izolată de restul țării. Toate 
comunicațiile au fost între
rupte iar transporturile fero
viare au fost blocate de către 
partizani care — arată ace
eași agenție — controlează o 
bună parte din provincie. O 
parte din 
și ai unor țări străine aflat 
la Bukavu a fost evacuat la 
Leopoldville.

Un comunicat oficial publi
cat la Leopoldville afirmă, to-

personalul OJi.U.

E2ZS3
R. P. Bulgaria: Vedere din 

orașul Plovdiv

Foto : B.T.A.

Ancheta comisiei Warren
WASHINGTON 3 (Agerpres). — 

Un purtător de cuvînt al Comi
siei Warren care anchetează îm
prejurările asasinării fostului pre
ședinte al S.U.A., Kennedy, a a- 
nunțat că Marina Oswald, vădu
va presupusului asasin al pre
ședintelui a fost invitată să apa
ră din nou în fața comisiei săp- 
tămîna viitoare. Nu s-au dat alte 
amănunte în legătură cu aceasta 
convocare. De asemenea, la 10 
iunie va apare în fața comisiei 
secretarul de stat al S.U.A., Dean 
Rusk.

Purtătorul de cuvînt a indicat 
că pentru următoarele două săp- 
tămini au fost convocați mai 
mulți martori ai asasinatului din 
Dallas. Printre aceștia se află a- 
genții gărzii personale a pre
ședintelui, procurorul districtual 
din Dallas, Henry Wade, șeful 
serviciului secret american, James 
Rowley, inspectori ai F.B.I.-ului 
etc. Se așteaptă ca în fața comi
siei să apară și văduva președin
telui, d-na Jacqueline Kennedy.

Ziarul „New York Times" a 
publicat o relatare în care se sub
liniază că raportul comisiei War
ren va prezenta asasinarea fostu
lui președinte drept rezultatul u- 
nui act independent al lui Har
vey Lee Oswald. In legătură cu 

' ’ “ de
a-

această relatare, un purtător 
cuvînt al comisiei a declarat 
genției U.P.I. că în rinâurile mem
brilor comisiei „se consideră că 
ar fi prematură o asemenea con
cluzie înainte de terminarea an
chetei ordonate de președintele 
Johnson'. Purtătorul de cuvînt a 
indicat că în rindurile membrilor 
comisiei Warren există părerea 
că mărturiile viitoare ar putea to
tuși să ducă la descoperirea unor 
legături eventuale ale lui Oswa'.d 
cu o persoană sau mai multe. El 
a subliniat că raportul final, care 
nu se așteaptă să fie prezentat 
înainte de sfîrșitul lunii iunie, va 
încerca să elimine toate îndoieli
le privitoare la împrejurările asa
sinării președintelui.

mite agenția Reuter, își exprimă I 
părerea că actualele demonstrații I 
sînt similare cu cele care au avut 
loc cu patru ani în urmă cînd 
studenții au reușit să răstoarne 
regimul lui Li Sîn Man.

tuși, ca unitățile guvernamen
tale ar fi recucerit localita-

se relevă că unitățile guver
namentale continuă să se afle 
la Kamaniola, la 160 km sud 
de Bukavu. Această știre, a- 
rată agenția contrazice conți
nutul comunicatului oficial.

In provincia Kivu sînt tri
mise importante întăriri de la 
baza Kamina din Katanga. Se 
afirmă că trupele guverna
mentale se regrupează sub co
manda colonelului Mulamba.

0 MISIUNE COMERCIALĂ
DIN S.U.A. VA VIZITA

POLONIA Șl IUGOSLAVIA
WASHINGTON — Cores

pondentul din Washington al 
agenției France Presse infor
mează că statul Delaware din 
S-U-A. va trimite o mi suing 
comercială in Polonia și Iu
goslavia în scopul negocierii 
unor acorduri privind expor
tarea în cele două țâri a pro
duselor sale.

Delegația alcătuită din șapte 
industriași, va fi condusă de 
guvernatorul statului. Eber. 
Car bel. Misiunea V3 face o vi
zită la Belgrad și Varșovia la 
sfîrșitul lunii iunie și începu
tul lunii iulie.

Statul Delaware, situat pe 
litoralul nord-estic al S-U-A-, 
exportă mai ales produse chi
mice și îngrășăminte, produse 
farmaceutice și mase plastice.

Comentind această știre. 
France Presse scrie că —este 
prima oară că un stat ameri
can trimite o asemenea misi- 
une în țările est-europene*.

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I

șterea Londrei. Oraș vast, animat, 
bogat în mărturii pe care seco
lele le-au lăsat moștenire, capitala 
britanică suscită un viu interes. 
Turul Londrei a inclus numeroase 
monumente celebre și s-a încheiat 
cu tradiționala priveliște a schim
bării gărzii la palatul Buckin
gham. Ziua următoare a prilejuit 
o interesantă întîlnire la Depar
tamentul Invățămîntului din An
glia. Membrii delegației au fost 
primiți de dl. Roach, șeful secției 
internaționale a departamentului. 
Dl. Roach a manifestat interes 
față de dezvoltarea învațămîntu- 
lui romîr.esc.

Cîteva ore mai tirziu, după o 
scurtă călătorie (doar vreo 60 km) 
delegația a poposit la Cambridge. 
Orășelul universitar, renumit în 
lumea întreagă, părea calm. în 
liniștea străzilor, in tăcerea am- 
fiteatrelor, puteai desluși febra 
examenelor. Bibliotecile, sălile de 
lectură, camerele de locuit ale 
studenților erau martore ale ulti- 
melcr pregătiri in vederea exa
menelor.

O zi mai arziu — ne poves
tesc membru dekgației — aveam 
să sosim la Glasgow, după o că
lătorie cu avionul Cel mai mare 
oraș al Scoției este nu numai un 
important centru economic, ci și 
un puternic centru universitar, 
lnvâțămînral superior din Scoția 
are vechi tradiții. Universitatea 
din St. Andrews datează din se
colul XX'. Cea „tînără“ din 
cele patru universități scoțiene 
(cea din Edinburgh) are o vîrstâ 
de._ 400 am. Delegația a vizitat 
la Glasgow colegiul de comerț.

despre problemele universitare 
locale. Programul a fost în conti
nuare, extrem de variat. Delega
ția a vizitat .castelul din Edin
burgh, vestită fortăreață transfor
mată în prezent într-un muzeu, 
șantierul unui mare pod rutier 
suspendat peste fluviul Forth 
(construcție dificilă, de mare 
amploare), ruinele unui palat re
gal din secolul al XVIl-lea, re
ședința lui Walter Scott. Locuința 
lui Walter Scott este o casă în 
stil medieval, devenită un punct 
turistic de atracție. Nelipsita pră
vălioară cu suveniruri și băuturi 
răcoritoare are la tejghele, după 
cum au spus însoțitorii, 
niște urmașe ale lui 
Scott.

O întîlnire animată a 
vizita la tipografia și

chiar pe
Walter

prilejuit 
____ __ --r_o___ redacția 
ziarului „The Scotsman". Popasul 
în Scoția a oferit ocazia unei 
convorbiri cu dl. Smith, din De
partamentul scoțian al învăță- 
mîntului. Timp dc două ore au 
fost abordate probleme ale uni
versității din această parte a 
Marii Britanii. Pe o ploaie toren
țială (de altfel, singura în cele 
zece zile petrecute în tradiționala 
țară a ploilor cotidiene) membrii 
delegației au pornit din Edinburgh 
spre nord, la aproape 100 km, 
unde au luat cunoștință de orga
nizarea unei ferme specializate în 
creșterea vitelor.

Din Scoția, delegația s-a re
întors la Londra. Ultima parte a 
vizitei a fost consacrată discuții
lor cu conducătorii mișcării stu
dențești din Anglia. Convorbirile, 
care s-au desfășurat într-o atmos-

Bell, președintele S.U.S.. și alți 
conducători ai studenților englezi 
și-au amintit cu plăcere de zilele 
petrecute în Romînia. Acești 
conducători ai studenților brita
nici au rostit cuvinte elogioase la 
adresa ' studențimii romîne, au 
apreciat dezvoltarea Romîniei, au 
subliniat frumusețea orașelor 
noastre și a peisajului cu care 
natura ne-a înzestrat țara.

înainte de a părăsi Londra, de
legația U.A.S.R. a vizitat Școala 
de studii est-europene din cadrul 
universității londoneze. Gazdele 
au relatat despre studenții care 
învață limba romînă. Un dialog 
în romînește a fost închegat cu 
dl. Tappe, profesor de romînă.

Vizita noastră în Anglia — au 
încheiat relatarea lor membrii 
delegației — s-a dovedit utilă și, 
fără îndoială, a contribuit la mai 
buna cunoaștere reciprocă a. tine
retului romîn și britanic, la apro
pierea studenților din țările noas
tre. Convorbirile care s-au desfă
șurat la Londra au vădit năzuința 
de cooperare pe terenul aspirații
lor comune de pace, prosperitate. 
Studenții britanici, ca și cei ro
mîni, sînt vital interesați în-men
ținerea păcii, în destinderea in
ternațională, în asigurarea unui 
climat prielnic progresului uman, 
îmbogățirii tezaurului material și 
spiritual al omenirii. Aceste nă
zuințe comune creează premize 
favorabile unei rodnice colaborări 
între organizațiile studențești din 
Romînia și Anglia.

E. O.

A

DELHI — în cursul zilei de 
31 mai delegația guvernamen
tală condusă de Gheorghe A- 
postol, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 

_R. P. Romine, care a partici
pat la 
harlal 
Mahall 
istorice

In zilele de 1—3 iunie dele
gația a vizitat orașele Bom
bay și Calcutta.

funeraliile lui Jawa- 
Nehru, a vizitat Taj 
și alte monumente 

din Agra.

Vizita unui grup 
de ziariști din țările 

socialiste în R. P. Polonă

VARȘOVIA. — La invitația 
Ministerului Afacerilor Exter
ne al R. P. Polone, un grup de 
ziariști din țari socialiste — 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.D.G., 
Romînia, Ungaria și U.R.S.S. 
— au vizitat o serie de orașe 
din R. P. Polonă, în legătură 
cu apropiata împlinire a 20 de 
ani de la eliberarea Poloniei. 
Oaspeții au luat cunoștință de 
realizările Poloniei Populare, 
s-au întîlnit cu conducători și

reprezentanți ai vieții politice 
și obștești.

Ziariștii au fost primiți de 
P. Jaroszewicz, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
și de Adam Rapacki, ministru 
de externe.

LONDRA — Surse autori
zate din Londra au declarat că 
guvernul Marii Britanii apre
ciază favorabil propunerea 
Poloniei, ca între Marea Bri
tanie și U.R.S.S. — copre
ședinți ai Conferinței de la 
Geneva — India, Polonia și 
Canada — membri ai Comi
siei internaționale de supra
veghere și control — precum 
și între reprezentanții celor 
trei părți laoțiene să înceapă 
consultările situației din Laos.

Purtătorul de cuvînt al Mi
nisterului de Externe al Ma
rii Britanii a declarat că pro
punerea poloneză va fi, pro
babil, luată în discuție în 
cursul consultărilor restrinse 
de la Vientiane, inițiate de 
Marea Britanie.

PRAGA. — La 3 iunie a 
plecat in Italia delegația Ca
merei de Comerț și a Băncii 
de Stat a R.S. Cehoslovace. 
Delegația condusa de O. Kout
sky, secretar general al Came
rei de Comerț, și de L. Kova. 
cik, director al Băncii de 
Stat, va participa la ședința 
specială a Camerei de Comerț 
a Italiei consacrată relațiilor 
comerciale cu Cehoslovacia.

Greva șoferilor de taxiuri 
din Atena și Pireu

ATENA. — Greva celor peste 
2 000 de șoferi de taxiuri din A- 
tena și Pireu a intrat în cea de-a 
treia zi. încercarea primului mi
nistru Papandreu de a ajunge la 
un acord cu reprezentanții pro
prietarilor de taxiuri n-a dus la 
nici un rezultat. în semn de so
lidaritate cu șoferii greviști, care 
se împotrivesc reducerii venituri
lor lor, începînd de miercuri a de
clarat grevă și personalul tehnic 
al societăților de transporturi din 
Grecia, precum și muncitorii de 
la fabricile de pîine. Pentru joi,

e ■ scurt

iunie, se prevede o grevă de 
a muncitorilor de Ia 
de electricitate dia

4
24 de ore 
societatea 
Atena.

— In după-amiaza 
iunie, președintele 

Mao Tze-dun a primit pe se
natorul italian Paolo Bartino 
Vittorelli și dr. Saverio San- 
taniello. cu care a avut o 
convorbire prietenească.

PEKIN, 
zilei de 2

NICOSIA. — Marți, trupe da
neze din cadrul forțelor interna
ționale ale O.N.U. din Cipru au 
înlăturat fortificațiile din unul din 
cele mai controversate și pericu
loase puncte din apropierea liniei 
verzi care separă cele două comu
nități cipriote din Nicosia. Este 
vorba de hotelul internațional 
„Ledra Palace** în jurul căruia 
ciprioții greci au construit barica
de și fortificații.

Referindu-se la această acțiune, 
agenția Associated Press sublinia
ză că, în cercurile forțelor O.N.U. 
din Cipru, ea este apreciată ca 
un pas important în direcția e- 
liminării eventuale a tuturor ce-

ROSTOCK -U2 iunie s-a 
deschis la Rostock tR-D.G.) o 
conferință iniemațională a 
zootehmjștUor. la care partici
pă delegații din țări socialiste. 
Suedia și Germania occiden
tală. Din R.P. Romînă parti
cipă o delegație condusă de 
dr. Radu Aurel, șef de secție 
la Institutul de cercetări zoo
tehnice.

Conferința este organizată 
de Academia germană pentru 
științele agricole, cu 
împlinirii a 25 de ani 
crearea Institutului 
cercetări zootehnice 
Dummerstorf-Rostock.

prilejul 
de la 
pentru 
de la

Închiderea bazei aeriene 
engleze din insula 

Christmas

LONDRA. — Intr-un 
al Ministerului Apărării 
Britanii, dat publicității 
Londra, se arată că guvernul bri
tanic a hotărît să închidă baza

comunicat 
al Mani 

marți la
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forțelor aeriene engleze din insula 
Christmas, care a servit, după 
cum se știe, la realizarea progra- 
~ului englez de experiențe nucle
are in atmosferă.

In comunicat so precizează ca, 
in urma semnării în anul trecut la 
Moscova a Tratatului de interzi
cere a experiențelor nucleare în 
trei medii. această bază nu mai 
este necesară. Personalul care se 
găsește încă în insulă se va în
toarce in curind în Anglia.

Conierința de presă 
a lui Harold Wilson

MOSCOVA — După cum 
transmite agenția TASS lide
rul partidului laburist din 
Marea Britanie, Harold Wil
son, a vorbit in cadrul unei 
conferințe de presă care a a- 
vut loc la 3 iunie la hotelul 
„Național" din Moscova.

Relevînd însemnătatea tra
tativelor pe teme internațio
nale în cadrul organismelor 
internaționale, el s-a pronun
țat, în același timp, în favoa
rea convorbirilor și întâlniri
lor la nivel înalt.


