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Diesel de

pentru noul an de producție
Acum cîteva zile, în marea u- 

zină reșițeană s-au completat 
pentru a zecea oară graficele de 
producție. în locul celor vechi 
au-fost înscrise noi realizări. în 
cea de-a 10-a lună a anului, gra-

ficele de producție, întocmite în 
secții și sectoare, consemnează 
îndeplinirea, cu două luni mai 
devreme, a tuturor angajamen
telor anuale luate în întrecerea 
socialista. Să le privim :

Angajamente anuale Realizări Ia 31 octombrie 1964

Depășirea planului producției 
globale cu 10 milioane lei
Depășirea planului la produc
ția marfă cu 18 milioane lei

— 18 811000 lei

27 451 000 lei

700 tone oțel lichid peste plan
100 tone piese turnate din oțel

— 1141,7 tone oțel lichid
— 110,5 tone piese turnate 

din oțel

16 milioane lei economii supli
mentare la prețul de cost — 20 952 000 lei economii

— Rezultatele obținute — ne-a 
spus tovarășul ing. ION AVRAM, di
rectorul general al uzinei — se dato- 
resc preocupării colectivului nostru, 
sub conducerea organizației de 
partid, pentru promovarea tehnicii

noi, folosirea deplină a capacității 
mașinilor și utilajelor, pentru valori
ficarea cit mai bună a rezervelor 
interne ale producției.

In cele 10 luni ale anului 1964, 
producția globală a crescut, spre 
exemplu, față de aceeași perioadă 
a anului 1963 cu 29,4 la sută, pro
ducția marfă cu 33,2 la sută, iar 
productivitatea muncii cu 26,5 la 
sută.

— Sint, evident, realizări de sea-

mă ale colectivului dv. Am dori să 
vă opriți asupra cîtorva din căile 
principale folosite în obținerea a- 
cestor rezultate.

— Primul și cel mai important 
lucru la care vreau să mă refer este 
faptul că producția anului 1964 a 
fost pregătită din timp, încă din 
trimestrul III al anului 1963. Noi 
am defalcat din vreme planul de 
producție pe secții, ceea ce ne-a 
permis să asigurăm și un decalaj 
corespunzător între sectoarele pri
mare și cele de uzinaj. Acest lucru, 
repet, a avut o mare importanță în 
realizarea ritmică a sarcinilor de 
plan.

O mare atenție am acordat asigu
rării fabricației cu materiale și scu
le, avînd totodată grijă ca piesele 
cu un ciclu tehnologic mai îndelung 
să fie puse în lucru din timp.

Rezultatele obținute se datorase 
și faptului că în acest an capacită
țile de producție ale uzinei s-au 
mărit prin darea în folosință a u- 
nor obiective noi în secțiile trata
mente termice, turnătoria de oțel 
etc.

— Ce ne puteți spune despre 
contribuția adusă de tinerii uzinei 
la îndeplinirea sarcinilor de plan și 
a angajamentelor ?

— Tinerii au adus o mare con
tribuție. Cind spun aceasta am in 
vedere faptul că ei reprezintă pes
te 60 la sută din muncitorii uzinei. 
Eforturile lor au acut de aceea

cînteia
tineretului
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Muncitor

Joi 12 noiembrie 1964

pondere însemnată 
sarcinilor de plan.

Conducerea uzinei apreciază ac
țiunile întreprinse de organizația 
U.T.M. pe linia generalizării ex
perienței pozitive. Am constatat la 
un moment dat că în unele secții — 
mecanică grea, mecanică ușoară, 
mașini electrice —aveam un nu
măr mare de tineri care nu-și rea
lizau normele. Noi am luat măsuri, 
prin întărirea asistenței tehnice, 
pentru a-i ajuta pe acești tineri. In 
această direcție am fost însă spri
jiniți efectiv și de organizația 
U.T.M. Ea a inițiat în fiecare din 
secțiile amintite consfătuiri cu ti
nerii, a analizat munca lor stabilind 
măsuri pentru ridicarea calificării 
profesionale. In aceste consfătuiri, 
fruntașii în producție, muncitori cu 
experiență bogată, au împărtășit ti
nerilor metodele lor de muncă. Ele 
au dat rezultate foarte bune și 
organizația U.T.M. a perseverat în 
inițierea unor astfel de acțiuni. Pu
tem spune cu certitudine că astăzi 
tinerii din uzină își realizează cu 
succes sarcinile de plan.

Numeroși tineri muncitori din 
secții ne-au dat ajutor în rezolvarea 
unor importante probleme ale pro
cesului de producție. Brochman 
Valdemar a rezolvat, de pildă, o

T. MIRONESCU 
I. BRINDESCU

în realizarea

ției motoare

Vedere a sec-

U.C.M.-Reșița

Oră de curs la Facultatea de medicină generală 
din Tg. Mureș... Pentru o clipă numai — furate 
parcă de prelegerea Interesantă a profesorului 
— tocurile s-au oprit. Dar imediat vor înre
gistra în caietele de notițe cunoștințe „filtrate" 
prin propria gîndire, sintetizate — așa cum se 
cade să procedeze un student... chiar dacă este 

abia în anul I

Foto: EMIL COJOCARI](Continuare în pag. a Il-a)
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Călătorie

Ioana Ghețău de la Fa
brica de tricotaje „Tinăra 
Gardă" din Capitală, evi
dențiată în întrecerea so
cialistă. Jucrind la o ma
șină modernă de bobinat 
construită la noi in ți

spre nota 10

„Veteranii

apropie

de țărm

CRONICA
ACTUALITĂȚII

A fost dată in funcțiune

Linia de înaltă tensiune
Paroșeni- Bărbătești

Constructorii de rețele elec
trice au dat în funcțiune cu o 
lună și jumătate înainte de 
termen linia de înaltă tensi
une Paroșeni-Bărbătești.

Această linie, care face par
te din rețeaua de 220 kV în 
curs de construcție între cen
trala termoelectrică Paroșeni 
și centrala electrică de termo- 
ficare de la Craiova, contri
buie la îmbunătățirea alimen
tării cu energie electrică, din 
sistemul energetic național, a

unor importante obiective in
dustriale, printre care Combi- 
natuf chimic de la Craiova și 
Uzina de aluminiu de l.a Sla
tina.

în prezent, constructorii 
Trustului de construcții și 
montaje energetice continuă 
lucrările la liniile de 220 kV 
Filiași-Craiova-Slatina, care 
urmează a fi terminate pînă 
la sfîrșitul anului.

(Agerpres)

Soi cămine studențești

pregătirilor
...Citeva sute de tineri 

raionul 16 Februarie și-au d 
întîlnire intr-o după-arr.:.a 
de noiembrie, la casa lor c- 
cultură. Cei de 18 ani (aproape 
500 în întregul raion) sint so
cotiți în aceste zile, de caza d c 
cultură a tineretului, invite-, 
de onoare ai tuturor manifes
tărilor ce au loc aici. Și, fi
rește, li se oferă locul de 
onoare: primele rînduri. în 
după-amiaza amintită, comite
tul raional U.T.M. organiza 
festivitatea de înmînare a car
netului de utemist. Alături de 
cei care-l primeau, trăind 
bucuria unui moment solemn, 
participau și cei care se pre
gătesc să-și serbeze frumoasa 
vîrstă de 18 ani. Programul 
artistic, pregătit pentru ei de 
artiștii amatori ai casei de 
cultură și ai Școlii medii nr. 1, 
a încheiat manifestarea în 
aceeași atmosferă emoționan
tă, de bucurie și elan tineresc.

...Peste o săptămînă la casa 
de cultură, tinerii de 18 ani 
s-au întîlnit din nou. De astă 
dată la programul serii parti
cipă și realizatorii filmului 
„Străinul**. Și programul „joii 
tineretului** din săptămînă vii-

Ce ra cuprin
ion pe tema „Normele 
duită a tinerei genera- 

“. Pentru ei, Comitetul raio- 
1

gătesc artiștii ama 
de cultură, brigada ai 
Școlii medii nr. 1 (brif 
miată la concursul formațiilor 
artistice din școli) și altele, că
rora li se alătură cei mai cu- 
noscuți și îndrăgiți actori pro
fesioniști.

...Scurt popas la Fabrica de 
confecții și tricotaje. Aici, bi
rourile U.T.M. de secție, la 
propunerea tinerilor, au hotă-

U.T.M. ..16 Februarie'4 a 
tat un jurist, un maistru.

Creatorii din cercul 
le-au dedicat versuri. Orches 
tra școlii militare de mu: 
va susține un program cu j 
se de Enescu, Mozart. Beet 
ren. Și, bineînțeles. aans_ 

Iată și o interesantă „exc 
sie in timp", organizată 
club în fața expoziției intitu
lată „Din istoricul fabricii". 
Ghizii expoziției: tovarășii Lu--

Sărbătoarea
majoratului

un
un 
gatei lor experiențe de muncă 
și de viață.

Tinerii de 18 ani vor primi 
și alte invitații: la expuneri, 
simpozioane, concursuri. îi va 
însoți la toate acestea cîntecul 
și poezia, dansul și jocurile

profesor care vor realiza 
colocviu pe baza îndelun-

rit să trimită părinților, celor 
de 18 ani, cu succese deosebite 
în. muncă, scrisori de felicitare 
pentru frumoasa educație dată 
fiilor lor.

Aflăm și alte pregătiri pentru 
cei o sută de sărbătoriți ai fa
bricii. O seară culturală la 
care juristul întreprinderii va

creția Barbu, Ion Tudose, Ște
fan Drăghici — veteranii fa
bricii. Ei vor întoarce filele 
calendarului cu 16 ani în 
urmă și vor prezenta drumul 
înfloritor al fabricii.

...Sărbătoriților de la Uzina 
„Semănătoarea**. comitetul 
U.T.M. le pregătește invitații

toare. Au avut âe-a- 
prim colocviu in fața 

i vitrine a-țării.— Erpo- 
realizărilor economiei na- 

mole. In curînd va avea loc 
un simpozion despre \răsă- 

rile morale care trebuie să-i 
sracterizeze pe oameni. La o 
?ară cultural-distractiră se va 

desfășura un concurs „Ce ne-a 
intimpinat în uzină** susținut 
de ei, cei mai tineri muncitori 
ajunși în pragul virstei de aur. 
Concursul va fi dotat cu pre
mii. Printre ele, imaginea foto
grafică a primei piese lucrate 
de cîștigător, care va purta 
drept dedicație aprecierea con
ducerii secției.

Și-au propus ca la sfîrșitul 
serii culturale să se fotografie
ze ; sub motto-ul „Așa am. 
arătat la 18 ani“ vor semna 
toți cei 57 de sărbătoriți din 
uzină.

...Sint doar cîteva dintre ac
tivitățile ce vor avea loc în 
zilele premergătoare ale săr
bătorii majoratului în organi
zațiile U.T.M. din raionul .6 
Februarie. Proiecte ce vor de
veni fapte, menite să sublinie
ze încă o dată importanța mo
mentului de răspundere : in
trarea în maturitate.

In preajma căminelor studen
țești ale Institutului Agronomic 
..Nicolae Bălcescu*4 din Capitală 
se desfășoară în prezent lucrările 
de construcție a altor trei că
mine, cu o capacitate de aproxi
mativ 1 200 locuri, care vor în
tregi grupul social studențesc 
existent. Tot aici, vor fi constru
ite o cantină modernă, unde vor 
putea • lua masa 3 000 persoane, 
precum și diferite clădii* anexe 
destinate depozitelor de materi
ale, atelierelor de întreținere 
a parcului auto, instalațiilor și a- 
gregatelor. Noile cămine se vor 
distinge prin aceeași linie ele
gantă și vor asigura un confort 
asemănător cu acela existent în

„orășelul studenților", din cartie
rul Grozăvești.

In curînd, în cartierul Regie, 
din București, ■ se , vor. ridica noi 
și elegante cămine > destinate ti
nerilor care studiază■■ în < cadrul 
Universității.

Și la Cluj se înalță1 acum . două 
.noi cămine, care' vor adăposti 
mai .mult* de•• 600 studenți. Ace
știa vor; avea-, la dispoziție o sală 
de lectură, > un grup-medical,. o 
librărie-papetărie etc. Asemenea 
lucrări, se mai ■ execută în cen
trul universitar Petroșeni, unde 
se construiește un cămin , stu
dențesc cu 400 locuri.

■ (Agerpres)

FLORICA POPA

ii

t

TELEGRAMA
Excelenței sale

GHEORGHE GHEORGHIU DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
ai Republicii Populare Romine

București

Mesajul Excelenței Voastre de felicitări și urări de bine cu 
prilejul aniversării noastre este profund apreciat.

La rîndul nostru, vă transmitem, cu căldură, urările noastre 
de bine.

HAILE SELLASSIE I
împărat



Adunarea de dare de seamă și alegeri a organizației U. T, M. a dezbătut

Activitatea tineretului
1

Aurel, Bîtă 
au mani- 
disciplina 
proaspeți 
profesio -

producție a utemiști- 
organizația lor. Au 
despre calificare, dis- 
îngrijirea utilajelor,

Aspect de la instalația de us
care a tripolifosfatului de la 
Uzinele chimice „Petre Poni“ 

din Valea Călugărească "

Foto : N. STELORIAN

------•-------

INFORMAȚIE
© Miercuri dimineața, cu pri

lejul aniversării încheierii armi
stițiului în primul război mon
dial. a avut loc la Monumentul 
eroilor francezi de la cimitirul 
militar Bellu, solemnitatea depu
nerii unor coroane în memoria 
ostașilor francezi căzuți în pri
mul război mondial pe teritoriul 
Romîniei.

Au depus coroane de flori Gh. 
Calcan, vicepreședinte al Sfatu
lui Popular al Capitalei, și Jean- 
Francois Noiville, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al Franței la 
București.

Au fost de față reprezentanți 
ai Ministerului Forțelor Armate, 
Ministerului Afacerilor Externe, 
și membrii ambasadei Franței.

ilele trecute a a- 
vut loc în atelie
rul de debitare- 
pregătire al sec
ției de cazangerie 
a Uzinelor „Gri- 
vița roșie“, adu

narea generală de dare de 
seamă și alegeri U.T.M. Apre
ciind însemnătatea acestui 
eveniment din viața organiza
ției, utemiștii s-au străduit 
să-1 întîmpine cu noi succese 
în muncă. Așa cum a subli
niat în cuvîntul său din adu
nare și tovarășul Rizea Seba
stian, secretarul organizației 
de partid, tinerii au contribuit 
la îndeplinirea și depășirea 
planului de producție pe cele 
9 luni și a angajamentelor 
luate în întrecerea socialistă 
în proporție de 112,8 la 
suta față de 104 la sută cît 
era angajamentul; sau realizat 
importante economii printr-o 
mai chibzuită folosire a fiecă
rei foi de tablă, calitatea pro
duselor s-a îmbunătățit sim
țitor. Firește, la toate aceste 
succese a contribuit și munca 
politico-educativă desfășurată 
de organizația de bază U.T.M. 
Sub îndrumarea biroului orga
nizației de partid, ea a ac
ționat în direcția unei mai 
bune organizări a muncii 
tinerilor, întăririi discipli
nei, creșterii răspunderii per
sonale pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de pro
ducție și a angajamentelor 
luate în întrecerea socialistă.

Spiritul de răspundere cu 
rare utemiștii au analizat ac
tivitatea lor, în adunarea de 
alegeri, a fost imprimat în pri
mul rînd de darea de seamă, 
care a apreciat cu mult discer
nământ munca tinerilor, nea
junsurile manifestate în acti
vitatea organizației U.T.M.. 
propunînd totodată măsuri 
concrete pentru viitor.

Se impune a fi subliniată 
grija și răspunderea cu care a 
fost întocmită darea de seamă.

Membrii biroului organiza
ției jU.T.M., împreună cu tînă-

n organizațiile U.T.M. au început 
să se desfășoare adunările gene
rale pentru dare de seamă și ale
geri, însemnat eveniment în acti
vitatea Uniunii Tineretului Mun
citor. Potrivit instrucțiunilor C.C. 
al U.T.M. adunările de dare de

seamă și. alegeri U.T.M. se desfășoară anul 
acesta în perioada 25 octombrie 1964 — 1 ia
nuarie 1965 pînă la nivelul organizațiilor de 
bază U.T.M. inclusiv.

Adunările de dare de seamă și alegeri sînt

rul inginer Buruiță Ștefan, 
căruia i-au cerut sprijinul, au 
stat de vorbă cu conducerea 
secției în legătură cu activi
tatea în 
lor din 
discutat 
ciplină,

VIAȚA
îndeplinirea ritmică a planu
lui și despre .sarcinile de vii
tor. Despre aceste probleme și 
despre activitatea cultural- 
educativă desfășurată de orga
nizația U.T.M. au cerut și pă
rerea unui mare 
tineri, au discutat 
mitetul U.T.M. de 
inte de a pomi la 
dării de seamă.
seamă s-a îmbogățit mult, spo- 
rindu-și în special profunzi
mea analizei în urma îndru
mărilor primite din partea to
varășului Rizea Sebastian, se
cretarul organizației de partid.

Cum era și firesc, în da
rea de seamă și în cuvîntul 
participanților la discuții un 
loc important l-a ocupat ana-

număr de 
și cu co- 
secție îna- 
redactarea 
Darea de

Prezentarea scrisorilor 
de acreditare de către ambasadorul

Italiei in R. P. Romînă

Jacques Byck

(Agerpres).

Profesor

Ministerul învățămîntului și 
Universitatea din București a- 
nunță cu profund regret ca în 
ziua de 10 noiembrie 1964 s-a 
stins din viață, după o lungă 
suferință, profesorul universitar 
J. Byck.

Născut la 19 octombrie 1897 
în București, profesorul: J„ Byck 
și-a făcut studiile la Universita
tea din București. După ce a 
funcționat în învățămîntul me
diu, ca director și profesor la 
diferite licee din • București și 
Cîmpina, prof. J, Byck.a fost nu-' 
mit în 1945 la Facultatea de lite
re și folozofie, unde și-a desfă
șurat activitatea pînă în ulti
mele clipe ale vieții sale.

De-a lungul activității lui di
dactice a pregătit cu dragoste -și 
devotament numeroase serii de 
studenți, realizînd în același timp 
o operă științifică valoroasă, con
cretizată în lucrări din domeniul 
filologiei romînești. Pentru con
tribuția sa la ediția I a Gra
maticii limbii romîne. profe
sorul J. Byck a fost distins cu 
titlul de laureat al Premiului de 
Stat, iar pentru meritele sale de 
vechi dascăl și distins om de 
știință a fost decorat cu ordine 
ale. R.P.R.

Prof. J. Byck a fost membru al 
Partidului Muncitoresc Romîn 
și a desfășurat o susținută activi
tate pe tărîm obștesc.

Prin încetarea din xiață a prof. 
J. Byck științele filologice și în
vățămîntul nostru superior sufe
ră o grea pierdere.

• Miercuri la Plo
iești, în prezența a 
peste 10 000 de spec
tatori în turul doi al 
„Cupei orașelor tir- 
guri“ la fotbal, echi
pa Petrolul a întîlnit 
formația bulgară Lo- 
comotiv Plovdiv. Jo

cul desfășurat pe up teren alune
cos, îmbibat cu apă s-a încheiat 
cu scorul de 1—0 (0—0) în favoa
rea fotbaliștilor romini. Unicul 
punct a fost marcat de Dridea 
care a transformat o lovitură de 
la 11 rn., .... .

• La lumina ielectoarelor sta
dionului ,,San Siro“ din Milano a- 
seară echipa Internazionalo Milano 
cîștigătoarea cupei inter-continen- 
tale a învins cu 6—0 (4—0) pe Di
namo?’București în primul joc al 
optimilor de finala ale „Cupei 
campionilor europeni" la fotbal. 
Returul va avea loc la 3 decem
brie Ia București.

• Astăzi, pe Stadionul Giulcsti 
(țin Capitală, echipa Rapid Bucu
rești întîlnește intr-o partidă re
stantă a campionatului categoriei 
A de fotbal, formația Știinta Cluj. 
Partida va începe la ora 14,30.

• Ieri, pe stadionul , 23 Augus*“ 
din Capitală, intr-o partidă restan
tă coritînd pentru campionatul ca
tegoriei A la fotbal s-au întîlnit 
rchipele bucureștene Steaua si 
Progresul. După un meci de luptă, 
în care uuUativa a fost tot timpul 
de partea jucătorilor silitan. 
Steaua a obținut victoria cu sco
rul de 1—0 (1—0).

• Îq cadrul programului de pre
gătire pentru turneul U.E.F.A. din 
1965. reprezentativa de fotbal (ju
niori) a Uni noastre intilnește vi
neri la Pitești selecționata de ju
niori a R. D. Germanei Echipa 
noastră aliniază formația - Plică — 
Gr ance a, Sătmăreanu, Stoenescu, 
Mareși — Olteanu, Ioniță — Banu, 
Grozea, Szabo, Ologu.

MINISTERUL 
ÎNVAȚAM1NTULUI

• Sîmbătă. 14 noiembrie, la 
Iași se va disputa partida de fot
bal din cadrul etapei a XILa a 
campionatului 
echipa locală 
București.

categoriei A dintre
C.S.M.S. și Steaua

UNIVERSITATEA 
BUCUREȘTI

noștri do tenis de• Jucătorii 
masă își continuă pregătirile în

Angajamentul socialist
(Urmare din pag. 1) 

problemă legată de răcirea 
sculelor la un strung de copiat 
cu comandă-program obținînd 
prin aceasta mărirea durabi
lității sculei cu 50 la sută. 
Sprijin am primit și din par
tea tinerilor din sectoarele de 
concepție care au ales soluții 
tenhice și tehnologice ce au 
dus la un consum de metal și 
manoperă redus și indici teh
nico-funcționali superiori. A- 
mintesc numele a cîtorva ti
neri : inginerul Costache Io- 
nescu, de la serviciul tehnolog 
șef (modernizarea unei mașini 
de frezat biele), inginerul Io
sif Velesov (care a proiectat 
tehnologia de frezare a profi
lului paletei rotorului unei 
turbine hidraulice) și mulți 
alții.

în încheierea discuției, to
varășul ing. Ion Avram ne-a 
spus :

— Am obținut succese care 
ne bucură. Repet, factorul ho- 
tăritor in obținerea lor a fost 
pregătirea temeinică și din 
timp a producției. Acest lucru 
ne-a ajutat să pornim de la 
început bine și să se mențină 
acest ritm in fiecare lună. Un

asemenea ritm vrem să asigu
răm și pentru anul 1965. De 
aceea ne preocupăm din timp 
de pregătirea producției anu
lui viitor.

Este și firesc ca lucrurile să 
fie privite astfel, cu o mare 
seriozitate. Uzinei i s-au în- 
credirfțat pentru anul viitor 
sarcini mai mari și mai com
plexe. Volumul producției glo
bale va crește, față de realiză
rile lui 1962 cu 81 la sută, iar 
în raport cu 1959 acest spor 
este de 2,45 ori. Dar nu numai 
atît. în anul viitor uzina are 
de realizat un număr impor
tant de mașini-agregat și uti
laje de mai mare însemnătate, 
cu o tehnicitate ridicată.

Să ne oprim așadar în două 
din principalele secții ale uzi
nei : secția de motoare Diesel 
și secția de mașini electrice.

DE LA PROIECTARE 
PINA LA MONTAJ

Secția noastră — ne spune 
inginerul TIBERIU MICUȘ- 
CA, șeful secției — produce 
motorul pentru locomotiva 
Diesel electrică. Sarcinile anu
lui viitor sînt mult mai mari. 
Am elaborat măsuri cuprinză
toare pentru îndeplinirea lor 
— de la proiectare pînă la

un prilej de analiză aprofundată a muncii 
desfășurate de organizațiile U.T.M. pentru 
mobilizarea tineretului la înfăptuirea sarcini
lor trasate de partid, pentru educarea comu
nistă a tinerei generații. Generalizînd expe
riența bună acumulată, analizînd cauzele lip
surilor care au mai existat și găsind căile in- 
lăturării lor, adunările de dare de seamă si 
alegeri sînt chemate să stabilească, totodată, 
asemenea măsuri care, aplicate in viață, să 
determine ridicarea pe o treaptă și mai înaltă 
a întregii activități de organizație.

liza contribuției tinerilor la 
realizarea sarcinilor de plan și 
a angajamentelor luate de co
lectivul atelierului în întrece
rea socialistă.

Analizînd atent munca fie
cărui tînăr, măsura în care l-a 
ajutat activitatea de educație

lectiv al partidei (echipei) 60 
de tineri să-și stabilească fie
care angajamentele individuale 
concrete. Știind precis ce și-a 
propus fiecare tinăr să reali
zeze în întrecere, biroul orga
nizației U.T.M. îi ajuta să și 
le realizeze. Un rol important

DE ORGANIZAȚIE
desfășurată de organizația 
U.T.M., darea de seamă și dis
cuțiile purtate au evidențiat 
metodele bune folosite, au 
criticat neajunsurile, au pro
pus măsuri concrete pentru 
activitatea de viitor.

Așa, de plidă. s-a apreciat 
că biroul organizației U.T.M. 
trebuie să persevereze în a- 
plicare unei metode care a 
dat bune rezultate. Lunar, 
înaintea ședinței grupei sin
dicale, biroul îi convoca pe 
utemiști, discutau operativ 
cum stă fiecare cu îndeplini
rea sarcinilor de producție, ce 
angajamente concrete își pot 
lua tinerii în întrecerea socia
listă. Așa s-a reușit ca lunar, 
în cadrul angajamentului co-

1-au avut aici analiza 
unor tineri în cadrul 
rilor generale U.T.M. 
raidurile anchetă ale postului 
utemist de controL Așa se 
face că în această perioadă, 
alături de fruntașii secției, 
din rlndurile tinerilor au cres
cut noi evidențiați în produc
ție ca : Ion Bică, Marin Ber- 
ciu, Constantin Vișan, Con
stantin Matei și alții.

Ion Bică și alți vorbitori au 
cerut în cuvîntul lor ca biro
ul organizației U.T.M. să ini-

engleze

muncii 
adună- 
cit și

tieze organizarea unor de
monstrații practice la mașini
le noi ce se montează acum 
in secție, să țină o mai strîn- 
să legătură cu conducerea 
secției pentru a ști în fiecare 
moment în ce direcție să ca
nalizeze eforturile tinerilor, 
să stimuleze interesul tineri
lor pentru creșterea pregătirii 
lor profesionale (controlînd 
participarea la cursuri, în- 
drumîndu-i spre literatura 
tehnică de specialitate, orga- 
nizînd concursuri pentru cel 
mai bun trasator, sudor etc.) 
Pe bună dreptate a fost criti
cat vechiul birou pentru sla
ba sa preocupare față de edu
cația unor tineri muncitori 
veniți recent din școala pro
fesională. Petru 
Eugen și alții, care 
festat abateri de la 
muncitorească, sint 
absolvenți ai școlii .
nale. Intrați în colectivul de 
muncă al atelierului ei nu au 
fost înconjurați de grija aten
tă a organizației U.TAI.

Dezbaterile adunării au con
dus la adoptarea unui plan de 
măsuri cuprinzător menit să 
mobilizeze și să canalizeze în 
același timp toate forțele ti
nerilor din atelier spre înde
plinirea exemplară in primul 
rind a angajamentului asumat 
de colectivul lor în întrecerea 
socialistă, a tuturor sarcinilor 
planului de producție pe acest 
an. Intîlnirile cu muncitorii 
mai vîrstnici, discuții în adu
narea generală U.T.M. despre 
mîndria muncitorească, des
pre răspunderea în muncă, 
sînt numai cîteva din acțiunile 
care, organizate în lunile vii
toare, vor umple golurile de 
pină acum în activitatea edu
cativă ce trebuia desfășurată.

I. ȘERBU

expoziției documentare
,W. Shakespeare4499

vederea campionatelor europene, 
care încep la 22 noiembrie în ora
șul suedez Malmoe. Vineri, de la 
ora 10 și 17,30, și sîmbătă dimi
neața, de la ora 10, în sala de la 
stadionul Republicii va avea Ioc 
ultimul concurs de verificare al 
selecționabililor. Se vor desfășura 
probe de simplu. Printre cei care 
vor evolua la masculin se numără 
Radu Negulescu, Adalbert Rethi. 
Dorin Giurgiucă, Gheorghe Cobîr- 
zan și Marius Bodea. La feminin, 
yor participa, printre altele, Maria 
Alexandru, Ella Constantinescu, 
Eleonora Mihalca. Catrinel Folea

O La Tel Aviv a 
început turneul final 
al Olimpiadei de 
șah. Printre., cele 14 
finaliste se numără 
șf echipa R. P. Romî- 
ne, care în prelimi
narii a reușit fru
moasa performantă

de a ocupa locul întîi în grupa a 
V-a, totalizind 18 puncte din 24 
posibile.

în primul tur al finalei, șahiștii

îomîni s-au întîlnit cu puternica 
echipă a Argentinei și au obținut 
victoria cu scorul de 3—1, rezul
tat considerat ca neașteptat de 
specialiștii care urmăresc turneul. 
La prima masă. Ghițescu a remizat 
cu Eliskases, la masa a doua 
Gheorghiu l-a învins pe Garcia, a- 
poi Ciocîltea a făcut remiză cu 
Schweber, iar la masa a patra Ra
dovici a adus un punct, cîștigînd 
partida cu maestrul Cruz.

Alte rezultate din primul tur : 
R. P. Bulgaria — R. P. Ungară 
3—1; R. F. Germană — S.U.A. 
2—2; R. P. Polonă — R. S. Ceho
slovacă 2—2; U.R.S.S. — Izrael 
2,5—0,5 (1); Iugoslavia — Olanda 
1—1 (2); Canada — Spania 1,5— 
1.5 (1).
• In runda a doua a turneului 

final al Olimpiadei de șah de la 
Tel Aviv echipa R. P. Romine a 
întîlnit formația S.U.A. Șahiștii a- 
mericani au cîștigat cu 2,5—1,5 
puncte. Reshewski La învins pe 
Ghițescu, celelalte partide inche- 
indu-se remiză.

In cadrul „Anu
lui Shakespeare", 
miercuri la amiază 
s-a deschis în Capita
lă expoziția docu
mentară engleză „W. 
Shakespeare", orga
nizată sub auspiciile 
Asociației oamenilor 
de artă din instituți
ile teatrale și muzi
cale.

Cuvîntul de deschi
dere a fost rostit de 
Mihnea Gheorghiu, 
președintele Consiliu
lui cinematografiei 
din Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă 
care releyînd răspîn- 
direa și prețuirea de 
care opera lui Sha
kespeare s-a bucurat 
în trecut și se bucură 
în prezent în țara 
nbastră a spus : O 
lungă istorie ne leagă 
de acest iubitor și a-

părător al păcii și 
culturii omenești. Toți 
marii noștri actori au 
jucat pe Shakespe
are, toți marji noștri 
scriitori au tradus o- 
perele sale. In ultima 
vreme a apărut tra
ducerea integrală a o- 
perei sale, iar tetra- 
centenarul lui a fost 
sărbătorit de toate 
teatrele noastre dra
matice.

A răspuns ambasa
dorul Marii Britanii 
la București, James 
Dalton Murray care a 
spus printre altele : 
In țara dv — s-a dat 
o atenție deosebită nu 
numai jucării pieselor 
lui Shakespeare, dar 
și calității traduceri
lor operelor lui în 
romînește. De aceea 
nu este surprinzător 
că nivelul manifestă-

rilor în Romînia__ a 
fost atît de ridicat în 
timpul „Anului Sha
kespeare". Doresc să 
exprim instituțiilor și, 
prin ele, tuturor per
soanelor care ne-au 
sprijinit în organiza
rea expoziției, mulțu
mirile mele pentru 
contribuția lor. Acest 
fel de colaborare 
este, cred, un bun 
augur pentru viitor.

în încheiere vorbi
torul a anunțat că la 
dorința Consiliului 
Britanic, majoritatea 
cărților din expoziție 
au fost oferite Uni
versității din Bucu
rești.

Expoziția este des
chisa zilnic, la 
Casei artiștilor 
strada Franklin 
12.

Președintei^ Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a primit miercuri 
după-amiază pe ambasadorul 
extraordinar șl plenipotențiar al 
Italiei în R. P. Romînă, Niccolo 
Moscato, care și-a prezentat scri
sorile ele acreditare.

Cu această ocazie au fost rosti
te cuvîntărij

Exprimîndu-și satisfacția că a 
fost numit într-o funcție care-i 
permite să lucreze direct în do
meniul relațiilor dintre Italia și 
Romînia, țări legate printr-o ve
che și comună origine ca și prin 
vechi și comune tradiții, ambasa
dorul Niccolo Moscato a subliniat 
că patrimoniul comun etnic, is
toric și cultural reprezintă un 
factor permanent și pozitiv în re
lațiile dintre cele două țări.

Relevînd intensa creștere din 
ultimii ani a relațiilor bilaterale 
lomîno-italiene, vorbitorul a sub
liniat că aceasta reflectă hotărî- 
lea celor două guverne de a ac
ționa pentru a ajunge la o fot 
mai bună cunoaștere și înțelegere 
reciprocă prietenească, între cele 
două popoare. în acest sens, 
ambasadorul a amintit de hotărî- 
rea recentă de a ridica reprezen
tanțele diplomatice la rang de 
ambasadă șFapoi a scos în evi- 
dență creșterea deosebit de îm
bucurătoare a schimburilor co
merciale rdmîno-italiene, care au 
sporit în ultimii cinci ani de cinci 
ori. El și-a exprimat încrederea 
că prin bunăvoință și eforturi re
ciproce aceste Schimburi vor con
tinua să creascik

Referindu-se la dezvoltarea fa
vorabilă a relațiilor culturale din
tre R. P. Romînă.și Italia, Nic
colo Moscato a spus că atît pro
gramele oficiale de schimburi 
culturale, cît și acordul de cola
borare tehnico-științifică semnat 
în iunie constituie un bun au- 
gutypeâtru Q’îcreștere continuă și 
folositoare a relațiilor care unesc 
cultura italiană cu cea romînă.

După ce și-a exprimat speran
ța și dorința de a aduce o contri
buție efectivă și eficace la conso
lidarea și dezvoltarea relațiilor 
italo-romîne, ambasadorul italian 
a transmis președintelui Consiliu
lui de Stat sincere și calde urări 
de sănătate, iar poporului romîn 
urări de fericire și prosperitate.

In răspunsul său, președintele 
Consiliului de Stat, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a mulțumit pen
tru urările exprimate și la rîndul 
său a urat ambasadorului ita
lian bun-venit în Republica 
Populara Romînă.

Președintele Consiliului de 
Stat a exprimat satisfacția guver
nului romîn pentru evoluția po
zitivă a relațiilor dintre Romînia 
și Italia și încrederea în perspec

tivele favorabile ale colaborării 
dintre cele două țări, a arătat că 
și îp R. P. Romînă vechile tra
diții ale prieteniei romîno-italiene 
sînt apreciate, și considerate ca 
un factor permanent de apropiere 
între cele două țări. Ne pare 
bine — a spus vorbitorul — că 

• în condițiile actuale; relațiile tra
diționale de prietenie romîno- 
italiene au intrat într-o nouă eta
pă marcată de ridicarea repre
zentării diplomatice la rangul de 
ambasadă și de creșterea însem
nată a. schimburilor economice, 
.culturale și tehnico-științifice în
tre țările noastre.

Președintele Consiliului de 
Stat a relevat că dezvoltarea mul
tilaterală si procesul continuu de 
modernizare a economiei romî
nești, realizările importante ale 
industriei șij.ehnicii italiene, cu
noscute și apreciate în țara noa
stră, creează noi posibilități pen
tru a amplifica și diversifica în 
continuare cooperarea economică 
reciproc avantajoasă. romîno-ita- 
liană. De asemenea, schimburile 
culturale se dezvoltă pe o linie 
ascendentă, înlesnite de străvechi 
legături și contacte în acest do
meniu, ca și de dorința celor 
două popoare de a se cunoaște 
și înțelege mai rbîpe.‘ f*-

Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
subliniat că toate acestea consti
tuie tot atîtea premize pentru 
lărgirea și îmbogățirea continuă 
a relațiilor de cooperare priete
nească multifeterală dintre Romî- 
nia și Italia, an interesul ambelor 
țări, ca și afc cauzei >.pacii și în
țelegerii internaționale.

în încheiere, președintele Con
siliului de Stat a exprimat po
porului italian urări de pace și 
prosperitate, iar ambasadorului 
italian succes în misiunea sa, a- 
sigurindu-I că în activitatea sa 
îndreptată spre întărirea priete
niei romîno-ft^iene, 'a primi tot 
sprijinul din partea Consiliului 
de Stat, a guverbului romîn și a 
sa personal.

între președintele Consiliului 
de Stat și ambasadorul Italiei a 
avut loc apoi o convorbire, care 
a decurs într-o atmosferă cor
dială.

La ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare și Ia con
vorbire au participat Crigore 
Geamănu, secretarul Consiliului 
de Stat și Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe.

Ambasadorul Italiei a fost în
soțit de Vittorio Amedeo Fari
nelli, prim-șecretar, Achille 
Amico, atașat înilitar naval și al 
aerului, Romolo Bartoli, atașat 
comercial, și Giuseppe Apolloni, 
atașat.

(Agerpres)

îmbogățirea colecției Muzeului 

„George Enescu(i din Uorohoi

sala 
din 
nr.

(Agerpres)

Colecția muzeului 
„George Enescu“ din 
Dorohoi și Casa me
morials din satul ma
relui muzician s-au 
îmbogățit cu noi pie
se. Au fost expuse 
două mari fotografii, 
în original, care re
prezintă casa unde

s-a născut muzicianul 
cu familia Costache 
Enescu, precum șî 
hora organizată în' a- 
nul 1904 de tatăl 
compozitorului în spa
tele casei din Craca- 
lia. Sînt expuse, de 
asemenea, un pendul 
dăruit de George E- 
nescu unei rude, o

baghetă de abanos cu 
capetele îmbrăcate în 
argint filigranat, cu 
care maestrul a diri
jat o serie de concer
te la Iași, între anii 
1919—1922, precum 
și diferite fotografii, 
scrisori și afișe.

(Agerpres)

(Agerpres)

- cuvînt de onoare
montaj. Ne-am gindit, de 
pildă, la aplicarea unei mai 
largi divizări pentru speciali
zarea lucrărilor finale de 
montUj.

Ce înseamnă aceasta ? De
oarece planul secției va crește 
în anul viitor am defalcat de 
pe acum lucrătorii de la ope
rațiile de montaj în trei: o 
echipă specializată care va e- 
fectua lucrările de premontaj ; 
o grupă care se va ocupa de 
montajul general: o altă gru
pă de verificarea finală și pre
gătirea pentru bancul de pro
bă. Pînă acum toate echipele 
executau toate cele trei genuri 
de operații care sînt de fapt 
foarte distincte. Acum sîntem 
în faza de a organiza lucrul la 
operațiile de montaj pe aceas
tă bază. Va crește astfel sim
țitor productivitatea muncii, 
dar, în primul rînd, se va în
tări răspunderea pentru exe
cutarea acestor operații cali
tative.

O altă măsură pe care o 
vom pune în practică încă în 
cursul lunilor noiembrie și 
decembrie este prelucrarea pe 
strungurile semiautomate a u- 
nui mare număr de piese mă
runte care acum se execută 
pe mașinile universale.

în atenția noastră se află

rezolvarea și a altor probleme 
legate de creșterea producti
vității muncii și îmbunătățirea 
calității produselor. .Se va ex
perimenta încă din acest an 
călirea cu curenți de înaltă 
frecvență a roților de sincro
nizare. Am făcut deja primele 
încercări și rezultatele sînt 
bune.

HIDROAGREGATE 
DE ÎNALT NIVEL TEHNIC

— Multe din produsele nou 
asimilate în 1965 printre care 
agregate foarte importante 
necesare hidrocentralelor țării 
vor reveni colectivului secției 
noastre, ne-a spus ing. NICO- 
LAE AB1D, șef adjunct al sec
ției mașini electrice. Reali
zarea unor produse noi pune 
însă întotdeauna numeroa
se probleme dintre cele 
mai complexe. Conducerea 
secției noastre a stabilit, pen
tru asimilarea în condiții cît 
mai bune a acestora, un plan 
de măsuri tehnico-organizato- 
rice eșalonat pe etape. Săptă- 
mînal analizăm, împreună cu 
serviciile de concepție și scu- 
lerie, stadiul înfăptuirii aces
tui plan.

Conlucrăm, totodată, îndea
proape și cu secțiile primare. 
Am introdus astfel încă de pe

La stația Aviașan din Cra
iova

Foto : AGERPRES

acum în procesul de producție 
toate piesele, care au un ciclu 
de fabricație lung. Dat fiind 
faptul că aceste produse au un 
număr impresionant de repe
re, am întocmit, de asemenea, 
grafice coordonatoare cu aju
torul cărora principalele piese 
vor putea fi urmărite pe faze 
— de la proiectare, tehnologie, 
lansare, sculerie, pînă la exe
cuție. Se lucrează pentru a- 
daptarea unui proiect pentru 
o mașină de bobinat care ne 
va aduce o reducere substan
țială a manoperei. Este, de a- 
semenea, lansată în fabricație 
presa de 1 000 de tone nece
sară presării pachetelor de 
tole.
O SECȚIUNE IN PLANUL 

M.T.O.

Am văzut cum se prezintă 
situația pregătirii producției 
anului viitor în două din ma
rile secții ale uzinei. Dar aici 
există peste 10 secții — la fel 
de importante, la fel de mari. 
O secțiune în planul M.T.O, 
va da o imagine concretă și 
asupra pregătirilor din aceste 
secții. Planul M.T.O. cuprinde 
pînă acum peste 80 de măsuri. 
Iată cîteva dintre ele :

• Montarea unui strung 
carusel pentru linia mecani
zată de formare și turnare 
a pieselor necesare motoru
lui Diesel.

• Introducerea unei in
stalații de tăiere cu pulbere

CINE
ClNTĂREAȚA SCLAVA — film 

pentru ecran panoramic — rulea
ză Ia Patria (orele 10; 12,45-,
15,30; 18,15-, 21). SEDUSĂ ȘI A- 
BANDONATĂ rulează la : Re
publica (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,45; 21,30), Victoria (orele 10; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), înfrățirea 
între popoare (orele 15,45; 18; 
20,15). VESELIE LA ACAPULCO 
rulează la ; Luceafărul 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30;
București (orele 8,45; 11, 
16; 18,30; 21), Melodia 
8,30» 10,45; 13; 15,15; 17.30; 
22). ÎNCURCĂTURA 2L____
MATĂ rulează la î Capitol (orele 
9,30» 12,15; 15» 18; 20,45), "
viar (orele 9,30; 12,15; 15; 
20,30), —
15; 17,45; 20,30). EXISTĂ UN
ASEMENEA FLĂCĂU rulează la : 
Festival (orele 9,30» 11,45» 
16,15; 18» 21), Excelsior
10» 12,1.5» 15,30; 18; 20,30). 
VESTE DE PE DON rulează 
Centra! (orele 9,30» 11.45» 
16,15» 18,30; 20,45). Flacăra (orele 
16? 18; 20), Rahova (orele 16»
18,15» 20.30) ÎN VÎLTOARE ru-

(orelo
21).

13,30, 
(orele 

. 19.45, 
BLESTE-

Fero- 
_ _ 17.45»

Flamura (orele 9,30» 13,15; 
‘ 20,30). EXISTA

14» 
(orele 

PO- 
la î
14»

de oxid de fier pentru lin
gouri și bare din oțel aliat.

• Executarea unui arun
cător de nisip cu cap mobil 
și a unui manipulator hi
draulic pentru forje.

• înzestrarea fabricației 
cu scule, dispozitive și veri
ficatoare de înaltă tehnici
tate. (Specialiștii proiectea
ză în prezent noi SDV-uri 
care contribuie la creșterea 
productivității muncii. Așa, 
de pildă, pentru motoare și 
boghiuri, au fost concepute 
șapte dispozitive-agregat 
care vor acționa simultan 
cîte două-trei broșe).

Conducerea uzinei, ajutată 
de direcția tutelară din Mini
sterul Industriei și Construc
țiilor de Mașini, a avut o bună 
preocuparea pentru asigura
rea din timp a comenzilor din 
partea beneficiarilor. Pînă a- 
cum circa 75 la sută din volu
mul de producție este acoperit 
cu comenzi solicitate de bene
ficiari.

Pe baza nominalizării pro
duselor, o dată cu comenzile, 
Uzina din Reșița a putut pri
mi și documentația tehnică 
necesară execuției. Acest fapt 
are o importanță deosebită 
pentru că a dat posibilitatea 
întocmirii din vreme a tehno
logiei, a necesarului de mate
rial etc. în acest fel s-a asi
gurat un decalaj corespunză-

M A T O O R A F E
lează la : Lumina (orele 10; 12;
14. 16, 18.15, 20,30). M-AM ÎN- 
DRĂGOSTIT LA COPENHAGA 
rulează la ! Union (orele 15,30» 18;
20.30) . SECHESTRATUL DIN
ALTONA rulează la ; Doina (orele 
11,30; 13,45» 16; 18,15» 20,30). ZI
LE DE FIOR $1 RTS — MITICĂ 
rulează la ; Timpuri Noi (orele 
10 —' 21 în continuare). VIATA 
PARTICULARĂ rulează la : Giu- 
lești (orele 10» 12,15» 15; 17,30;
20). GALAPAGOS rulează la : 
Cultural (orele 15,30; 18» 20,30).
JOCURI ÎNTRERUPTE rulează la ; 
Dacia (orele 9,45»^ 12» 14,15» 16,30» 
18,45; 21). REBELUL MAGNIFIC 
rulează la : Buzești (orele 15,45; 
18; 20,15). ACCATTONE ru
lează la : Crîngași (orele 15,30; 18;
20.30) , Unirea (orele 16; 18,15;
20.30) . -UMBRELELE DIN CHER
BOURG rulează la : Grivița (orele 
10; 12,15; 15,30; 18; 20,30), Modern 
(orele 10, 12; 14,30; 16,30; 18,30; 
20,30). PĂȘESC PRIN MOSCOVA 
— cinemascop rulează la : Bu- 
ceai (orele 10» 12» 16- 18,15; 20.301. 
COMISARUL MAIGRET SS ÎN
FURIE rulează la ; Volga (orelo

9,45; 12, 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Adesgo (orele 15,30; 18; 20,30). 
HATARI (ambele serii) rulează 
la t Tomis (orele 9,30» 13» 16,30» 
20). BRAȚUL NEDREPT AL LE- 
GII rulează la ; Vltan (orele 16» 
18,15; 20,30). PAGINI DE ISTORIE, 
ROMÎNIA, ORIZONT '64 rulează 
la • Miorița (orela 9» 14;30» 17»
20). DRAGOSTE NEÎMPLINITĂ 
rulează la ; Munca (orele 16» 
18,15» 20.30). BĂRBAȚII rulează 
la : Popular (oțele 15» 17» 19? 21). 
LEGENDA DIN TREN rulează Ia : 
Arta (orele 14; 16; 18» 20). CIO- 
CfARA rulează la : Moșilor (orele 
15,30» 18» 20.30) VII $1 MORTI - 
cinemascop — (ambele seni) ru
lează la ; Aurora (orele 8,45» 
12,30; 16,15; 20). BANDA DE LAȘI 
rulează la : Cosmos (orele 16; 18;
20). MORAL '63 rulează la : Viito
rul (orele 14; 16,15; 18,30; 20,45). 
CASCADA DIAVOLULUI rulează 
la : Colentina (orele 16; 18,15;
20.30) , CEJ TREI MUȘCHETARI 
rulează Ia ; Floreasca (orele 16;
19.30) .

^or în ciclul de fabricație — 
condiție esențială în realiza
rea ritmică a producției încă 
din prima zi a anului viitor.

ȘI TOATE ACESTEA CER 
O PERFECȚIONARE CON

TINUA A CALIFICĂRII

— In măsurile stabilite 
pentru pregătirea producției 
anului viitor — ne relata 
tovarășul ing. ALEX. BI- 
TANG, directorul tehnic al 
uzinei — un punct deose
bit, și pe care noi îl privim 
cu toată seriozitatea, se referă 
la buna pregătire profesională 
a cadrelor de muncitori, ingi
neri și tehnicieni.

O mare parte dintre munci
tori au dobîndit în decursul a- 
nilor o bogată experiență în 
asimilarea și pregătirea fabri
cației de serie a produselor 
noi In pregătirea acestora 
vom puhe accentul pe demon
strarea noilor tehnologii in 
vederea însușirii lor temeini
ce. In schimb, pentru tinerii 
care au absolvit școala profe-

sională, în acest an sau în a- 
nul trecut, vom organiza 
cursuri de ridicare a calificării 
pentru a le putea transmite 
cunoștințe teoretice și practice 
mai bogate.

Tematicile au fost elaborate 
sau sînt în curs de elaborare. 
In alcătuirea lor se ține sea
ma de specificul fiecărui loc 
de muncă, de gradul de tehni
citate al mașinilor și utilaje
lor, de tehnologiile noilor pro
duse. O parte din lecții și se- 
minarii vor fi urmate de de
monstrații practice.

In perioada următoare vom 
ajuta, prin cabinetul tehnic, 
organizațiile de bază U.T.M. 
din secții pentru pregătirea 
concursurilor „Cine știe me
serie, cîștigă", acțiune mult 
îndrăgită de ținerii noștri și 
care are o eficiență deosebită 
în ridicarea calificării.

Am prevăzut, de asemenea, 
organizarea unor cursuri de 
specializare pentru tehnologi, 
tehnologi-normatori, maiștri 
și pentru alte cadre tehnice 
din uzină.

Uzinei constructoare de mașini Reșița i-au fost încredințate 
pentru anul 1965 sarcini mai mari. Ele sînt însă pe deplin rea
lizabile. Valorificarea experienței dobîndite în acest an con
stituie un factor hotărîtor în îndeplinirea lor. De fapt această 
experiență a fost punctul de plecare în elaborarea tuturoi mă
surilor stabilite pînă acum. Rezultatele au început deja să a- 
pară : în trimestrul IV uzina este pregătită să lucreze Ia ni
velul sarcinilor anului 1965. Ziua de mîine a uzinei esîe pre
gătită cu grijă.
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CĂLĂTORIE

SPRE NOTA 10
Cei mai „vîrstnici" dintre călătorii noștri, care vor împlini 

în curînd 11 ani de școală, se apropie de. țărm. Sînt astăzi 
încă elevi, iar mîine se vor număra în rîndurile promoției 
de absolvenți af anului 1965. Au clădit cu migală temelia ca
sei lor spirituale. Curioși și receptivi, au cules, precum al
binele hectarul florilor, cunoștințe valoroase, , din fiecare 
lecție, din tot ceea ce, cu atîta dragoste, au semănat, pe te
renul fertil al adolescenței, tovarășii profesori .Aici, în aceas- 

. tă casă spirituală, vor munci, vor trăi satisfacțiile căutări
lor și împlinirilor viitoare. întreaga lor viață depinde de bo
găția zestrei intelectuale pe care au agonisit-o, gospodărește, 
în anii de școală.

La orizont se zărește punctul terminus al călătoriei școla
re. Pe țărm sînt așteptați. Sînt așteptați de 11 ani. De o viață 
de om. Vor fi asaltați cu întrebări. „Ce ați făcut în acești 
ani ? Ce ați învățat la matematică ? Dar la fizică ? La litera
tură? La chimie?... V-ați pregătit pentru călătoria viitoa
re ?“ Matrozi încercați, elevii dintr-a Xl-a țin sfat, își 
pregătesc răspunsurile pentru apropiata întîlnire cu.... 
maturitatea.

PREGATITI-VA
MOȘEINIEIE

radiograme"
Ultimele

PEmi CONEROUIl
u-i un semnal de alarmă, 
pentru că, bănuim, după 10 
trimestre de școală medie, 
la 17—18 ani, nu mai sînt 
elevi care călătoresc fără... 
cunoștințe.

Dar pentru ca apropiatul
„control final" să nu sosească pe neaș
teptate, împreună cu elevii din clasele 
a Xl-a ale Școlii medii nr. 13. „Mihai 
Viteazu" din Capitală, am făcut o „re
petiție generală" din care a reieșit că 
nimeni nu va fi luat prin suprindere 
cînd examenul de maturitate va sosi.

Ne-a asigurat mai întîi Vasile Ghim- 
pețeanu, din clasa a Xl-a C. „Vorbiți 
despre examenul" de maturitate? Noi 
ne-am și obișnuit cu el. Din ziua cînd 
am ținut un sfat al clasei, analizînd, 
gospodărește, ce sa facem în cele 8 luni 
pînă la maturitate, ne aflăm ca în pre- 
seziune. Am întocmit un plan de stu
diu ; am socotit ce avem de recapitulat 
la matematică, fizică, limba și literatu
ra romînă, materialul l-am împărțit pe 
capitole, și am stabilit cît să citim în 
fiecare zi, cum să citim. Tovarășii pro
fesori de matematică și fizică ne-au 
promis sprijinul ‘ acum ne întîlnim în 
fiecare săptămînă cu dînșii, discutăm 
problemele cele mai dificile, chestiuni
le pe care unii dintre noi nu le-am în
țeles. Totodată, ne sfătuiesc cum să 
economisim timpul, ce metode de stu
diu să folosim.

Delia Becleanu din clasa a Xl-a G 
ne-a adus alte dovezi care conving că 
examenul de maturitate este așteptat 
cu încredere. Ne-a pus în față niște 
fișe bibliografice. Și ca să ne dumi
rim ce este cu ele, Delia ne-a ex
plicat : „Este inițiativa clasei noastre. 
Toți elevii întocmesc fișe din materialul 
bibliografic studiat la fizică, la chimie, 
la romînă, la istorie. Această metodă 
ne ușurează munca : în perioada de 
pregătire a examenului de maturitate 
nu va trebui decît să le revedem, cu 
prilejul recapitulării materiei".

Mircea Ioniță, din clasa a Xl-a E a 
vorbit despre procedeul folosit de cole
gii săi de clasă. S-au împărțit în grupe 
de cîte 8—9 elevi în vederea recapitu
lării materiei. Fiecare studiază indivi
dual, dar, la sfîrșitul săptămînii, grupa, 
solicitînd sprijinul tovarășului profesor 
de specialitate, organizează o verificare 
colectivă a. cunoștințelor. In felul a- 
cesta, fiecare elev este determinat sa 
repete singur, acasă, cu multă sîrguin- 
ță. Și din clasa a Xl-a D a pornit o 
inițiativă interesantă : elevii studiază 
în fiecare după-amiază materiile cu
rente, iar apoi încep recapitularea, a- 
vînd grijă să repete în aceeași zi la 
materii înrudite — la matematică fi
zică, bunăoară — pentru a înțeleg» Mai 
bine fiecare noțiune.

Optimismul este îndreptățit de rezul
tatele bune pe care le obțin cei mai 
.mulți elevi. Numai Silvia Milea din 
clasa a Xl-a F este supărată. Colegii ei 
Mathiaș Mihai, Ghermănescu Rodica. 
Băcescu Mihai, Vătămanu Maria, Uen- 
di Olimpia obțin multe note de 3 și 4, 
fiecare 5 constituind pentru ei o „vic
torie". „Am încercat să-i ajutam — 
spunea ea. Mai mulți utemiști — frun-

tași la învățătură — s-au ocupat de ei 
au învățat împreună cu aceștia. Meto
da n-a dat însă nici un rezultat...11

Cum să dea rezultate ?
Esca Șerban, din clasa a Xl-a A, a 

fost chiar contrariat auzind că în clasa 
a Xl-a sînt elevi care așteaptă să fie dă
dăciți, procedînd precum un bine-cunos- 
cut personaj al lui Creangă care cerea 
„posmagii muieți“. I-am determinat să 
depună singuri eforturi, să învețe zilr 
nic. Am avut și noi asemenea colegi: 
obțineau numai rezultate slabe. Și noi 
i-am ajutat, dar altfel decît colegii noș
tri de Ia a Xl-a F. în fiecare asemenea

Preocupările elevilor
claselor a XI - a ale

Atențiune I Atențiune ! Pos
tul de radio-emisie al clasei a 
Xl-a C Bicaz — radiotelegrafist 
Olga (să sperăm că nu există de
cît o singură Olga) transmite : Ne 
aflăm în plin larg. înaintăm. Stu
diul individual ne asigură o viteză 
de înaintare constantă. Rareori 
accidente. Folosim de la caz la 
caz motoarele de rezervă ale con
sultațiilor. Două bărci de salvare, 
conduse de elevii navigatori Libiu 
Iuliana și Busuioc Emilia, au reu
șit să readucă la linia de plutire 
bărcile avariate în anii trecuți ale 
elevilor Măciucă Marina și Mayer 
Maria. Un ultim eveniment : la 
ultima serată organizată în sa
loanele navei n-au fost invitați 
decît elevii fruntași...

Atențiune 1 Atențiune 1 Postul 
de radio Bicaz treceți, vă rog, 
pe recepție. înțelegem intenția 
dumneavoastră de a-i pedepsi pe 
cei care nu-și îndeplinesc îndato
ririle. Poate ar fi fost preferabil, 
ne gîndim, să-i fi invitat totuși — 
ca o dovadă de încredere — și cu 
prilejul seratei (poate într-un 
scurt moment satiric) să le fi 
transmis direct ceea ce credeți 
despre ei. Gîndiți-vă ! Așteptăm.

Postul de radio emisie al Școlii 
medii Comănești, transmite Ele
na Diaconu, secretara comitetului 
U.T.M. : clasele a Xl-a pregătesc 
vizite la întreprinderi, întîlniri cu 
specialiști din producție, o discu
ție pe tema : „Alegerea profesiu
nii . Inițiativa dumneavoastră va 
fi comunicată tuturor navelor a- 
flate în cursă. Bun cart înainte 1 
Așteptăm noi relatări.

Postul de radio-emisie al clasei 
a Xl-a Costești-Argeș ; semnează 
colectivul clasei : „Am organizat 
o întîlnire cu foștii absolvenți ai 
școlii noastre : Cum și-au ales 
profesiunea, ce-au devenit... și ce 
ne sfătuiesc".

Excelent! 
Atențiune ! 

toate posturile 
ale claselor a 
cînd organizați 
uni interesante 1 
diograme detaliate.

MARIANA CEPOIU (stin
gă) și MIHAI CHERCIU 
(dreapta) sînt elevi în 
clasa a Xl-a A a Școlii 
medii nr. 3 din Ploiești. 
Învață... Dar, dacă vreți 
să-i cunoașteți mai bine, 
citiți articolul de mai jos

tivi sînt colegii 
ștri Cociobă Șerban, 
Elena Vezoc, Maria 
Klincsec, Doru Bî- 
tea, Elisabeta Ko- 
desabek, Radu Ne
gru, care în întâmpi
narea apropiatului e- 
.....:u propus 
să recapituleze în
treaga materie... în 
laborator.

★
Mriana Ardeleana 

și Adriana Stoian au 
la toate obiectele 
numai 9 și 10. Pen
tru pregătirea exame
nului de maturitate 
și-au întocmit 
program

Vom fi prima pro- noastră! Acum, în 
moție a Școlii medii clasa 
nr. 2 din Reșița. Pen- vață 
tru noi aceasta este 
o mîndrie, un în
demn de a t munci 
cu mai multă’ rîvnă. 
Despre cîte fapte din 
viața micului 
colectiv

a Xl-a, în- 
cu sîrguință 

lecțiile, studiază me
todic, zi de zi. Cînd 
e chemată la tablă, 
nu mai are emo
ții. Nici noi. Răspun
surile îi sînt sigure, xamen și-au 
precise.

— 10!
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Poate că 
urma toți o 
de chimie, ... 
vii pe care-i vedeți 
în fotografia din stân
ga jos își vor alege 
profesiuni care să aibă 
contingență cu chimia. 
In toți anii de școală, 
chimia a fost obiec
tul lor preferat. De 
la ei a pornit iniția
tiva creării cercului 
de chimie. Cercul 
cuprinde astăzi foar
te mulți elevi, 
printre cei mai

mași in urmă la învățătură. Comisiile 
metodice de matematică, fizică, limba 
și literatura romînă, analizează săptă
mânal situația acestor elevi, studiază 
cauzele rămînerilor în urmă și propun 
măsurile ce trebuie luate, pentru îmbu
nătățirea studiului individual al aces
tora**.

Tovarășul profesor ION STĂNCU- 
LESCU: ,,O măsură interesantă este 
organizarea unor lecții practice la as
tronomie, fizică și chimie. Asemenea 
lecții au fost predate elevilor la Obser
vatorul astronomic, la Institutul de fi
zică atomică, la Institutul de fizică 
București, la Institutul de chimie al 
Academiei R.P.R.

O altă preocupare este legătura per
manentă a profesorilor cu părinții ele
vilor care au rezultate slabe la învăță
tură. Consiliul pedagogic al școlii a re
comandat ca tovarăși profesori, împre
ună cu elevi fruntași, să viziteze acasă 
pe cei care nu învață, să discute cu 
părinții lor, să le dea îndrumări, sfa
turi, să stabilească împreună regimul 
zilnic de lucru. Important este însă ca 
această legătură să fie ținută cu pă
rinții tuturor elevilor, nu numai cu cei 
ai elevilor slabi'la învățătură".

Tovarășul profbsor EMIL STOICA 
secretarul comitetului U.T.M. al școlii: 
„Am urmărit, în primul rînd, să popu
larizăm cele mai bune metode de stu
diu. Colectivele de redacție ale emisiu
nilor stației de amplificare și ale gazetei 
au făcut raiduri acasă la numeroși elevi 
fruntași, au studiat cum învață, cum 
își gospodăresc timpul. Metodele lor de 
studiu au fost comparate cu rezulta
tele pe care le obțin la învățătură și 
prezentate tuturor elevilor".

Cunoscînd asemenea preocupări, este 
lesne de înțeles de ce în fața cuvinte
lor spuse la început „Pregătiți-vă cu
noștințele pentru controlul final" — ni
meni nu s-a impacientat.

nostru 
n-ar trebui 

să scriu ! Cu ajuto
rul aparatului de fo
tografiat, am reținut 
cîteva.

„Ce profesiune să- 
mi aleg?". întreba
rea ne preocupă tot 
mai mult. De folos 
în luarea hotărîrii 
poale fi însă și o... 
recreație, atunci cînd 
tovarășa 
Cornelia 
diriginta noastră, ră
mîne încă în clasă 
pentru discuții al 
căror subiect este, fi
rește, tot... profesiu
nea.

★
Petria lsbașa. Cit 

s-a schimbat colega

profesoară 
Creșuleac,

vornu 
facultate 
dar ele-

un 
r._n..... de lucru
minuțios. Paralel cu 
însușirea lecțiilor la 
zi, ele au început în
că de pe acum reca
pitularea materiei,

LIDIA ȘOLA 
elevă, clasa a Xl-a

Fotografiile :
VATOLIC

Foto: N. STELORIAN

din Capitală

ADRIAN VASILESCU

Școlii medii nr
„Mihai Viteazu"

13

Foileton

fC

caz trebuie să ne gîndim și la viitorul 
colegilor noștri, nu să urmărim numai 
rezultate imediate. Dacă se- vor învăța 
acum, în școala medie, să nu facă nici 
un pas fără „ajutorul" .celor din jur, 
toată viața vor aștepta acest... „ajutor". 
Cei dintr-a Xl-a F și-au notat : „Am 
procedat greșit ; nu de dădăceală au 
nevoie colegii noștri. Tțebuie să-i în
demnăm să învețe zilnic, să* se pregă
tească de pe acum pentru maturitate.

Iată care sînt preocupările elevilor 
în acest ultim an de școală. Și iată cum 
răspund acestor preocupări școala, or
ganizația U.T.M. :

Tovarășul profesor RAȚIU MIHAI: 
„Consiliul pedagogic al școlii a reco
mandat tuturor tovarășilor profesori să 
se ocupe în permanență de elevii ră-

Atențiune ! Către 
do radio-recepție 
Xl-a. Invitați-ne 
asemenea acți- 
Transmiteți ra-

Radiotelegrafist de serviciu

ALBATROS

universală"
P.S. O ultimă radiogramă din 

partea Școlii medii nr. 5 Ploiești, 
transmisă de Mihaela F. Georges
cu : Studiu individual, organi
zarea metodică a timpului și din 
nou studiu individual. (Asupra 
ideii renunțării la unele activități 
suplimentare — mai exact a între
ruperii lor pentru o scurtă perioa
dă — în vederea concentrării a- 
tenției și a folosirii întregului timp 
liber pentru o mai bună pregătire 
profesională — vom reveni, 
înainte însă de 
opinii în această 
putem renunța ?) 
Așteptăm noul 
apel. Trecem din

munca personală

Nu 
a primi și alte 
problemă : la ce 
In rest : succes, 

dumneavoastră 
nou pe recepție.

storia navală n-a 
fost niciodată lip
sită de episoade 
dramatice. Comu
nicări semnate de 
cei mai diferiți is
toriografi navali,

unele de dată recentă, ne alar
mează și azi, îndurerîndu-ne 
nu o dată prin tragicul dezno- 
dămînt. Relatarea prezentă, 
însă, se deosebește de cele de 
pînă acum prin cîteva ele
mente de-a dreptul senzațio
nale. Pe scurt:

Lansat în 1953, adevărată 
mîndrie a școlii orădene na
vale — Școala nr. 5 — stră
bătând timp de 10 ani cele mai 
felurile mări și oceane (inclu
siv Marea Vie a Matematicii), 
cuirasatul „Prima promoție" 
intrase în cea de-a 11-a cursă, 
în cel de-al 11-lea an de na
vigație : ultimul raid.

Perspectiva următoarei es
cale „Capul înaltei maturități*

și perspectiva viitorului 
seu — trecerea prin ^Strivi
toarea admiterii' spre „Ocea
nul marilor institute11 — însu
flețea echipajul dar, din nefe
ricire... nu întregul echipaj. 
Neglijînd importanța schimbă
rilor barometrice, refuzînd

fotoliile comode din fața tele
vizoarelor (evenimentele rela
tate coincid, se pare, cu Olim
piada de la Tokio din îndepăr
tatul an 1964) au preferat, în 
sfirșit, filmele, plimbările sin
guratice nu pe covertă și 
acea cufundare letargică în 
inactivitate, așa-zisul spleen 
care n-ar diferi într-o tradu
cere aproximativă de sensurile 
cuvintului de mai largă circu
lație : lene. Da, cunoscuta 
doamnă plictisită și somnolen-

Un iceberg ? O eșuare dra
matică pe stânci necunoscute ? 
O mină neexplodată rămasă 
din timpul unei îndepărtate 
conflagrații navale ? O furtu
nă nesesizată la timp de me
teorologi ? Un taifun înaintând 
cu viteza luminii ?

Rămîne cert faptul că acest 
straniu accident, această ne
maipomenită furtună n-a dus 
la scufundarea întregului vas 
ci a produs doar o desprindere 
locală, o avarie gravă dar li

pește bord. în sfirșit, un mare 
„nenoroc"...

Puțini marinari au cunoscut 
această dramatică situație; și, 
oricît ar părea de ciudat, nu 
au căzut victima cei aflați în 
înaltul catargurilor sau la pos
turile de comandă, ci tocmai 
cei care au refuzat îndatori
rile curente, care au contestat 
indicațiile barometrice, au dis
prețuit serviciul de cart, pe 
scurt: nemarinarii. Contactul 
cu apa îndeajuns de rece, pre-

Nemaipomenita furtună
sensul alarmant al repetatelor 
notații depresive — sub patru 
— închizînd ochii în fața sem
nelor evidente ale furtunii 
care se apropia și a semnale
lor de alarmă ale ofițerilor de 
cart — unii marinari au pre
ferat, chiar și în cele mai grele 
momente, confortul cabinelor,

ță, la ea ne referim, clasica 
lene.

Uitîndu-și însă obligațiile 
imediate, refuzînd îndatoririle 
de cart și încetînd să mai 
scruteze orizontul (acest pasio
nant orizont al adolescenței...) 
s-a întîmplat, inevitabil cre
dem, marele naufragiu.

mitată, ca atunci cînd un 
uriaș val mătură cu furie 
puntea, zmulgînd pe impru
dentul aflat în fața lui. Cel 
zmuls trebuie să fi avut sen
zația clară a unei spărturi pro
dusă pe neașteptate în cuirasa 
metalică a vasului a prăbuși
rii unui catarg, o catapultare

supunem sub trei grade în acel 
anotimp și în acea zonă geo
grafică, a avut însă un efect 
cu totul neașteptat.

Răsucindu-se în fotoliile în 
care ațipiseră naufragiații s-au 
trezit transpirați, ca după un 
vis neplăcut și, în plus, cu 
acea senzație crispantă a du-

șurilor reci și a coșmarurilor 
îndelung prelungite... sub duș. 
Unii au presupus, poate prea, 
ușuratec, că visul lor a fost un 
simplu vis, desprins de reali
tate. Alții, cu puterea previzi
unii tragice, au bănuit, un ul
tim avertisment.

Noi supunem această dispu
tata interpretare a visului ju
decății marinărești și, în pri
mul rînd, colegilor de navă Bot 
Doina, Leb Ileana, Marc Nico- 
lae, Măstoiu Aurel, Osvat 
Constant etc., asigurîndu-i 
că elevii navigatori Zaharia 
Dumitru și Togor Corneliu 
(poate chiar și Teșcu Ștefan, 
ori Nicolae Rădășanu) așteap
tă cu nerăbdare interpreta
rea... științifică a acestui vis 
ciudat. Pentru că mai mult ca 
orice am dori să putem con
semna în istoria tragicelor 
evenimente navale nu doar o 
nemaipomenită furtună ci un 
naufragiu care a putut fi evi
tat.

șadar, călătoria con
tinuă și numărul 
elevilor care înain
tează cu siguranță, 
în ritm susținut, 
spre ținta propusă, 
crește. Din rîndurile 

lor fac parte și mulți membri ai 
colectivului clasei a Xl-a A reală 
— Școala medie nr. 3 Ploiești. Ei 
utilizează un aparat de mare pre
cizie, indispensabil th asemenea 
împrejurări (fără de care n-ar 
putea fi explicat nici unul din 
succesele obținute pînă acum), 
denumit în vorbirea curentă: 
munca personală.

Merită atenție activitatea șco
lară a Marianei Cepoiu, de pil
dă. Ea petrece la masa de lucru, 
după orele de școală, incă 5—1> 
ore zilnic. In cei 11 ani de cînd 
este elevă. Mariana s-a convins 
că trăinicia cunoștințelor ți-o a- 
sigură studiul zilnic al manuale
lor care întregesc notițele din 
clasă, exercițiile repetate. Anul 
acesta muncește mai mult. O aș
teaptă examenul de maturitate, 
pe care vrea să-l promoveze cu 
„foarte bine". O completare: 
Mariana vrea să urmeze arhitec
tura. Deci, după examenul de 
maturitate ca avea de susținut și 
concursul de admitere în institut. 
Și se pregătește paralel. Două 
ore, zilnic' lucrează planșe, iar 
patru ore pe săptămînă activează 
in cadrul cercului de desen de 
la Palatul culturii. Notele de la 
începutul anului școlar : numai 
10. „Cum reușești, Mariana, să 
faci totul atît de bine ?“ o în
treabă colegii „Mai ai timp și de 
distracții ?. „Da, am timp pen
tru totul. Prețuiesc ceasurile și 
nici un fel de alte preocupări nu 
mă sustrag de la învățătură atunci 
cînd în programul meu este 
prevăzut studiul — le răspun
de Mariana. Mi se pare că duc o 
viață interesantă: cunosc mate
matică și literatură, desenez cu 
pasiune; duminica dimineața nu 
lipsesc de la concert, după cum 
n-am lipsit nici de la reuniunile 
organizate pînă acum; am vă
zut spectacolul „Andromaca" și 
filmele noi care au venit în oraș".

Mihai Cherciu, deținătorul pre
miului III al Olimpiadei interna
ționale de matematică, care s-a 
desfășurat în vara aceasta la 
Moscova, poate aduce argumen
te în plus. Succesul său la Olim
piadă n-a fost întâmplător : ma
tematica îl pasionează și o stu
diază de mulți ani. Așa cum stu
diază fizica, chimia, limba romî
nă... toate disciplinele școlare.

„Pentru fiecare disciplină în 
parte am un caiet de studiu — 
le împărtășește el colegilor. In 
aceste caiete s-au orînduit noti
țele din toți anii de școală. Cu 
ajutorul lor voi recapitula mate
ria pentru maturitate. Nu va mai

trebui să apelez la manuale, poa
te doar atunci cînd ceva îmi va 
fi neclar sau voi avea nevoie să 
completez anumite noțiuni".

în preocupările sale imediate, 
Mihai Cherciu nu desparte cele 
două examene pe care se pregă
tește să le susțină la sfîrșitul cla
sei a Xl-a — examenul de matu
ritate și cel de admitere în facul
tate.

„Mă pregătesc simultan — de
clară cl — și nu mi se pare de
loc greu așa. Evident, matemati
cii îi rezerv locul prim. Fac 
zilnic 2—3 ore exerciții. Uneori 
le fac în '
care mi-a 
de regulă 
că o altă 
nu există.

Catalogul clasei este martorul 
hărniciei și pasiunii cu care înva
ță cei mai mulți elevi: Casandra 
Filip, Adriana Stănescu, Doina 
Toncea, Teodor Sava, Mihai 
Curculescu, Maria Dobrotă și 
alții. Dar, ca un seismograf sen
sibil, el a înregistrat de la înce
putul anului și alte atitudini. 
Despre Ion Georgescu, bunăoară, 
catalogul spune că în urma adu
nării generale U.T.M. a încercat 
să „micșoreze" distanța dintre el 
și colegi, învățînd, acum ca și ei, 
zilnic. In schimb, Adrian Ene, 
Ion Răuț, 1 olanda Finichiu, se 
„menajează* și acum, adună în 
catalog note slabe, se ocupă mult 
de sport și de muzică ușoară, a- 
mînînd învățătura pentru o eta
pă următoare. îi va lăsa colecti
vul clasei să rămînă în urma plu
tonului care merge spre maturi
tate, cu pași siguri, în ritm sus
ținut — adică învățînd zilnic ? 
Nu, firește. Biroul U.T.M. al 
clasei a stat în mai multe rîn- 
duri de vorbă cu elevii care iro
sesc timpul de învățătură și cu 
aceia care, ajunși în clasa a Xl-a, 
se mai bazează pe ajutorul cole
gilor, explicîndu-le că cel mai 
bun ajutor și-l pot oferi singuri, 
muncind mai mult șt mai siste
matic decît au făcut-o pînă a- 
cum. Atenția sa a fost îndrepta
tă însă spre extremele clasei, ca 
să spunem așa, și n-a dat aten
ție acelor elevi care își motivează 
delăsarea la învățătură spunînd că 
„mai este timp pînă la examenul 
de maturitate". Nu se poate 
trece peste asemenea „argumen
te" pe care le folosesc unii elevi 
pentru a-și scuza inconsecvența 
și delăsarea. Fiecare zi din acest 
an școlar îi apropie pe elevii cla
sei a Xl-a de momentul în care 
vor trebui să facă dovada pregă
tirii lor. Și pentru acest moment 
însemnat din viața tinerilor, tre
buie să se pregătească cu convin
gerea că numai de ei depinde 
succesul la învățătura.

tovărășia unui coleg 
solicitat ajutorul. Dar 
învăț singur, socotind 
metodă mai bună nici

MARIETA VIDRAȘCU
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Ce va discuta Wilson la Washington Moscova
j nunțarea vizitei la Wa- 

shington a primului mini
stru britanic, Harold Wil

son, a dat loc la numeroase co
mentarii ale agențiilor de presă.. 

Corespondentul din Washing
ton al Agenției REUTER, subli
niază că „întrevederile de la 
Casa Albă dintre primul mini
stru britanic, și președintele Jo
hnson vor fi cruciale pentru vi
itorul N.A.T.O. Oficialitățile a- 
mericane, scrie agenția citată, 
sînt de părere că tratativele at 
putea fi hotăntoare pentru „soar
ta proiectului forțelor nucleare 
multilaterale ale N.A.T.O., care 
au devenit ținta atacurilor pre
ședintelui de Gaulle“.

Referindu-se la surse britanice, 
aceeași agenție este de părere că 
„primul ministru britanic inten
ționează să prezinte interlocuto
rilor săi concepțiile britanice des
pre N.A.T.O. în lumina opoziției 
guvernului laburist față de ac
ceptarea planului original al for
țelor nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O., precum și în lumina 
dorinței președintelui de Gaulle 
de a modifica rolul S.U.A. în ca
drul Alianței1.

Agenția menționează că oficia
litățile americane speră însă că

impasul în legătură cu forțele 
nucleare multilaterale ar putea fi 
depășit prin reprezentarea de că
tre britanici a contrapropuneriloi 
preconizînd crearea unei forțe 
de suprafață, mult mai mică de
cît cea prevăzută în planul ini
tial american, precum și cream 
unor forțe mixte aeriene ți te
restre dotate cu rachete. Oficia
litățile americane consideră con
trapropunerile britanice ca nefi- 
ind „incompatibile cu ideile a- 
mericane".

In comentariul sau pe margi
nea vizitei lui Wilson Ij Wa
shington, agenția FRANCE 
PRESSE menționează pruUrt 
problemele care cor mai ti dez
bătute și acelea care se referi U 
perspectivele comerțului engfo- 
american în lumina tâiL-nei deci
zii britanice pricind impunerea 
unei suprataxe de 15 le mă pe 
importurile produselor âMfantria- 
le. „S.UA., scrie Fmce Fresse. 
este singura țari care a fot» 
prevenită de aceaslâ hotm 
singura care nu a protesSat 
anunțarea ei". Or, acest 
face pe americani *e creadă că 
britanicii le cor acorda tet rpn- 
jinul în negocierile 
„rundei Kennedy'.

Sudan;

PARTID

Basutoland

vicepreședinte
de Miniștri

w h n
i * <

VÎZiTÂ DELEGAȚIEI

STAT
A R. P. ROMÎNE

(Agerpres).—MOSCOVA 11 
TASS transmite :

Delegația de partid și de 
stat a Republicii Populare 
Romîne în frunte cu Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Ro- 
min, președintele Consiliului 
de Miniștri, a asistat miercuri 
la spectacolul cu baletul „Don 
Quijote" la Teatrul Mare din 
Moscova.

împreună cu oaspeții, la 
spectacol a asistat Konstantin 
Rudnev, membru al C.C. 
P.C.U.S., 
Consiliului
UJLS.S.

al 
al 
al

„Runda Kennedy"

UE EXCEPȚII

Apeluri la calm («tonii in problemele
Cerințe pentru imediata

KHARTUM 11 (Agerpres). 
— Guvernul sudanez condus 
de Khalifa face noi eforturi 
pentru a instaura în tară at
mosfera de calm. După cum 
anunță agenția de presă, 
primul ministru a adresat la 
postul de radio Ondurman, 
în seara de 10 noiembrie, un 
nou apel populației cerînd să 
se pună capăt tuturor mani
festațiilor pentru a permite 
reluarea vieții normale și pen
tru a da. posibilitate guvernu
lui să se consacre sarcinii de 
a restabili climatul democra
tic în țară, așteptat de întrea
ga populație. In apelul primu
lui ministru se arată că gu
vernul se desolidarizează de 
recentele acte de violență și 
pune în gardă populația con
tra tuturor acelora care pro
fită de aceste manifestații 
pentru a deforma imaginea pe 
care poporul sudanez a dat-o 
mișcării sale“. Khalifa s-a a- 
dresat, de asemenea, popu-

□d aj?lației din regiunile 
țârii, arătând că nrftă ete- 
mentele de ră^punoer* zzz i- 
ceastă regiune «să eotatame 
cu guvernul prcr.nrxxu: pemru 
a restabili secsstaten pacea 
în sud”. In aceeași dedasațâe, 
Khalifa a mai arăta: :i gu
vernul sudanez recunoaște di
ferențele de rasă și cadtaa* 
care există între reghin ne <fe: 
nordul și sudul țării.
unor factori de ordin isurrir r 
geografic. De aceea 
intenționează să adopte o pot- 
tică care să ducă la reelFUț i- 
rea încrederii populației âa 
sud”. Primul ministru a vor
bit despre necesi^tea creiru 
unei atmosfere de
pentru a se reglementa sîto- 
ția. El a declara: că au meețxh 
deja consultările și că câsur: 
decisive vor fi hxate. cit s-t 
curînd posîbîL in vedere* re- 
stabiiirîi dreptunJor decaoer»- 
tice în sudul țâru‘.

■femei fortsiitrt
independentă

cae. da 
de

eprezentanții Basc- 
tolandului au avat, 
iu mai, la Londra, 
o sarcină grea. Era

Bahu-

ION D. GOIA
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Imagine din Algeria : partea 
nouă a orașului Constantine

trei 
Sad-

Gcldefrey 
general al 

Cccșesnhu din Ba- 
a recent că for- 
cx. acest terito- 

sâ țmâ alegerile 
iry 1965, în ciu- 
=cercări de a- 
hea autorităților 

EZ a declarat totodată 
du te caaăn ea acordul
de te Loarin. an după

\a deveni

MOSCOVA 11. — Corespon
dentul Agerpres, S. Podină, 
transmite : La 11 noiembrie, 
tovarășa Constanța Crăciun, 
care face o vizită în Uniunea 
Sovietică, a fost primită de 
Ekaterina Furțeva, ministrul 
culturii al U.R.S.S. La între
vedere au fost de față Ivan 
Țvetkov, adjunct al ministru
lui culturii, Igor Medvedev, 
vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Legături Cul
turale cutările străine.

In aceeași zi, Ekaterina 
Furțeva a oferit un dejun în 
cinstea președintelui Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Arta din R. P. Romînă, la care 
au participat Ivan Țvetkov, 
Vladimir Baskakov, prim-vi- 
cepreședinte al Comitetului de 
Stat unional-republican pen
tru Cinematografie, Nikolai 
Firiubin, adjunct al ministru
lui afacerilor externe al 
ULLS-S.. Aleksandr Zavadski, 
Mark Reizen și alți oameni 
cultură și artă, precum 
Gheorghe Stoian, consilier 
ambasadei R. P. Romîne 
Moscova.

în cursul zilei, tovarășa Con
stanța Crăciun a vizitat expo
ziția de artă plastică „Mos
cova, capitala patriei noastre” 
și Expoziția realizărilor econo
miei naționale a Uniunii So
vietice, iar seara a asistat la 
spectacolul „Don Quijote”, 
prezentat la Teatrul Mare din 
Moscova.

de 
Și 
al 
la

aceasta, 
, pînă la 

16 noiembrie, ur
mează să fie depusă 
la G.A.T.T. (acor
dul general cu pri
vire la comerț și 

tarife vamale) lista excepțiilor de 
la reducerea tarifelor vamale 
preconizată în cadrul „rundei 
Kennedy" S.U.A. au informat o- 
ficial pe ceilalți participanți la 
tratative că vor respecta acest 
termen, ceea ce a constituit o 
confirmare a dorinței americane 
de a vedea realizată — fie și 
parțial — reducerea tarifară pe 
bază reciprocă. Insistența ameri
cană în această direcție se dato- 
rește încrederii în posibilitățile 
de a birui în lupta de concu
rență pentru că în condițiile mic
șorării zidului vamal, produsele 
americane ar pătrunde, evident, 
mai ușor și în cantități mai mari 
pe celelalte piețe.

însemnătatea stabilirii listei 
excepțiilor este cu totul deose
bită. De vreme ce tratativele a- 
supra scăderii tarifelor vamale la 
schimbul produselor agricole sînt 
blocate din pricina neînțelegeri
lor acute dintre Franța și R. F. 
Germană în legătură cu prețul 
cerealelor, runda Kennedy se li
mitează — în cel mai bun caz 
— la produsele industriale. Dar, 
și la aceste produse, nu se poate 
trece la o reducere liniară și ge
nerală cu 50 la sută — așa cum 
au cerut reprezentanții S.U.A. — 
deoarece Piața comună a ridicat 
problema disparitățiloi și cea a ex
cepțiilor. In privința disparități- 
lor, trebuie amintit că ele se re
feră la produse, pe care țările 
vest-europene consideră că au la 
import în S.U.A. tarife vamale 
mai ridicate și în consecință cer 
ca reducerea acestor tarife să fie 
făcute nu liniai și general, ci 
proporțional. In felul acesta, re
ducerea tarifelor vamale la unele 
produse industriale importate de 
S.U.A. trebuie să fie chiar și de 
două ori mai mare, pentru ca 
zidul vamal care va împrejmui 
pe viitor Piața comuna să devină 
aproximativ egal cu acela al Sta
telor Unite ale Americii. Cît pri
vește excepțiile, trebuie amintit 
că — potrivit calendarului sta
bilit la G.A.T.T. atunci cînd s-a 
hotărît ca dezbaterea reducerilor 
tarifare să aibă loc în 1965 — 
ele să fie înscrise pe o listă se
parată, asupra căreia nu va fi 
operată nici un fel de reducere 
tarifară.

Anunțarea depunerii listei ex
cepțiilor de către S.U.A. a fost 
interpretată ca o renunțare — 
cel puțin pentru moment — la 
condiționarea aplicării reduce
rii tarifare la produsele indu
striale de includerea în tratati
vele rundei Kennedy și a schim
bului de produse agricole. Revi
rimentul american, scria ziarul 
Parisian „LES ECHOS", face 
senzație deoarece pînă acum Sta
tele Unite nu au consimțit să 
facă nici o concesie în domeniul 
industrial fără a primi asigurări 
că vor obține avantaje la expor
tul produselor agricole în țările 
Pieței comune".

l ăptămîria 
g;' mai precis

Bonn

INCÂ UN RIVAL?

partidelor politice

CAIRO. — Reprezentantul 
Yemenului la Liga Arabă, Mo
hamed Ahmed al Noman, a 
făcut o declarație la Cairo, în 
care, referindu-se la conferin
ța cu privire la Yemen, anun
țată pentru 23 noiembrie, a 
arătat că hotărîrile ce vor fi 
adoptate vor fi obligatorii 
pentru toți cei care vor lua 
parte, respectiv șefi de triburi, 
șefi ai bisericii, militari, re
prezentanți ai guvernului re
publican, ai forțelor regaliste 
din Yemen și alții. Dezbaterile, 
a spus Noman, se vor referi la 
relațiile dintre diferitele gru
puri din Yemen și va fi elabo
rat un proiect de constituție, 
care să consfințească, .în orice 
caz, regimul republican. în 
următoarele zile vor avea loc 
discuții preliminare ale comi
tetului pregătitor în vederea 
stabilirii or dinei de zi a confe
rinței, desemnării celor 169 de 
persoane care vor lua parte la 
conferință, astfel incit să fie 
reprezentate toat-e grupările 
din Yemen.

LA PAZ — Teăegrame de 
presă din capitala Bolrr» in
formează că in pruut janta 
militară boliviano. instaurată 
după alungarea hă Paz Es- 
tenssoro, încearcă să-.-. asi
gure un sprijin larg trn par
tea tuturor paruoejcr prlrăce 
din țară. Șeful juntei, graera- 
lul Rene Barrientos, s-a de
clarat de acord cu priuepuie 
formulate de către Comitetui 
revoluționar al poporului pri
vind restabilirea legalității în 
țară. In principal, el s-a pro
nunțat pentru reforma siste
mului electoral, reforma con
stituției și organizarea cit mai 
curînd posibil a alegerilor în 
Bolivia. Programul juntei gu
vernamentale este sintetizat 
de agenția France Presse, în 
formula „austeritate, muncă și 
onestitate”. Se anunță, de ase
menea, că Mario Gutierrez, li
derul falangei socialiste boli- 
viene, s-a reîntors, după patru: 
luni, în capitala Boliviei și în 
fața unei mari mulțimi el a

jxmtÂ militară. 
partidaL său sprijină intru-1; 
tul junta instauraiâ risipă j 
lungarea hzi Estenssoro. La 
rândul său, Juan Lechin. șeful 
Partidului național revoluțio
nar de stingă, a anunțat că 
partidul său va continua lupta 
penttu instaurarea democra
ției în țară, exprimindu-ș: 
totodată, încrederea că junta 
guvernamentală va garanta li- 
bertâțiie și drepturile cucerite 
de revoluția din ~
grupare politică 
revoluționar al 
care grupează 
muncitorești și 
precum și un număr de parti
de politice, și-a reafirmat spri
jinul pentru generalul Bar
rientos.

Pe planul relațiilor cu ță
rile continentului american, 
junta militară pare să intim- 
pine încă serioase dificultății 
pe calea recunoașterii ei de 
către guvernele celorlalte 
țări.

va deveni 
republică

1952. O altă 
„Comitetul 
poporului'. 
organizații 

universitare.

Ke
nya a adojKaz ia wxzi-nsâcte 
proiectul de lege cu prrrtre la 
proclamarea Repabiieri Keeps. 
ArUerior. acest protect « fost 
adopte: de Camera Reprezen
tanților.

Potrivit proiectul’ti ce 
Kenya va fi procicmază repu- 
blică la 12 decembrie, ca pri
lejul primei aniversări a î»- 
dependenței țării. Funcția de 
șef al statului. pe cere o de
ține în prezent regina Anpiiei. 
ra fi preluată de actualul 
prim-ministru al Kenyei, Jomn 
Kenyatta. Din punct de vedere 
politic Kenya va deveni un 
stat pe deplin suveran.

NAIROBI SfTZ.I.’

— rival al can- 
Eriard \ Titlul de pe 

_ a lui „LE MON- 
evită semnele de întrebare. 

Afiomtia na face apel la culi- 
poetice, ci se bazează pe 

interviului pe care 
Bundestagului l-a 

i ziar vest-german de 
■kue tzraț. Ceea ce „BILD ZEI- 
TVNG* denumea în subtitlu 

t -dramaticul apel al lui 
C<xrt*aaMgert era, în fond, un 
atac la sdresa politicii guvernului 
de j Bonn. Temele puse în dis- 
cxrțăe vizau alianțele Bonnului în 
sfera apuseană (raporturile cu Pa
nsai, în special). Gerstenmaier 
-•esp eficacitatea poziției Bonn- 
_ in confruntările interocciden- 
Ule. caracterul realist al propu- 
Tx-r.’or vest-germane în contro
versata problemă a prețului ce
realelor. Concluzia era exprimată 
categoric: -Bonnul ține în mină 
• carte proastă11.

Gerstenmaier rîvnește fotoliul 
ministrului de externe sau chiar 
pe acela ocupat de Erhard ? Cu 
puține zile înainte se pronunțase 
□entru schimbarea conducătoru
lui diplomației vest-germane. Da; 
in faimosul interviu a ținut să 
precizeze că nu dorește să devină 
'Uccesorol lui Schroeder. Atunci ? 
Firește. ambiții de acest gen nu 
sînt mărturisite niciodată în pu
blic și. mai ales, într-o declara
ție publicată de un ziar cu trei 
milioane de cititori. Gerstenmaier 
s-a angajat însă într-o 
care îl situează printre 
rii fățiși ai lui Erhard, 
permite să se aprecieze 
comentata criză din 
crești n-democrat se amplifică. Nu 
sînt prea multe săptâmînile care 
au trecut de cînd se anunțase re
concilierea Erhard-Strauss. Se pă
rea că, cel puțin provizoriu și 
sub presiunea evenimentelor elec
torale, a devenit posibil un aran
jament care să menajeze toate 
susceptibilitățile și care să per
mită democrat-creștinilor să iasă 
cu bine din viitoarele alegeri. 
-Reconcilierea" s-a dovedit — 
mai curînd decît se credea — o 
ficțiune. Fostul cancelar Ade-

acțiune 
adversa- 
ceea ce 
că mult 
partidul

nauer a rupt aparentul armisti
țiu. Cu o vehemență pe care 
„DIE WELT” o considera „ne
obișnuită” el a atacat politica lui 
Erhard. Interviul din „BILD AM 
SONNTAG" îndrepta tăișul cri
ticii mai ales împotriva lui 
Schroeder, dar nu îl cruța nici 
pe Erhard. Adenauer afirma în 
esență că poziția internațională a 
Germaniei occidentale „nu a fost 
niciodată atît. de primejduită”. 
Violența atacului a fost surprin
zătoare, a avut efectul unei 
bombe. „Forma atacului masiv al 
lui Adenauer împotriva lui Er
hard și Scroeder a provocat o 
mare consternare politicienilor 
creștin-democrați” — relata „DIE 
WELT". Prima reacție a lui Er
hard s-a consumat sub semnul 
unei enervări care l-a împins 
pînă la declarația că va demisiona 
dacă Adenauer nu-și retractează 
declarațiile. Primul moment de 
enervare, însă, a trecut...

Liderii democrat-creștini s-au 
întrunit în nesfîrșite convorbiri 
pentru a evita în ceasul socotit, 
al 12-lea o ruptură deschisă. 
După un sfat primit prin tele
fon, Schroeder a părăsit patul de 
spital pe care își petrecea conva
lescența pentru a fi prezent la 
reuniune. Din cele ce au ajuns 
în coloanele presei reiese că Ade
nauer n-a fost scutit de o porție 
de critică, exprimată cu un „sen
timent de amărăciune”. Doar o 
minoritate — afirmă „DIE 
WELT” — a împărtășit punctul 
de vedere al fostului cancelar. 
Erhard și-a învins adversarii ? 
Un răspuns afirmativ nu poate fi 
formulat. Erhard este păstrat în 
funcția sa pentru calitatea de „lo
comotivă electorală". Dar „urma
șului lui Konrad Adenauer i se 
impută lipsa calităților de condu
cător” și ..se discută foarte des 
cu privire la justețea politicii sale 
externe si la eficacitatea celei in
terne” („DIE PRESSE”). Erhard 
se află în fața unor grele încer
cări și în propriul său partid se 
aud glasuri care recomandă înlo
cuirea lui chiar înainte de alegeri. 
După unii observatori, Adenauer

ar năzui să redevină cancelar. 
Alții citează drept pretendent cu 
șanse mari pe ministrul Heinrich 
Krone, confident al lui Adenauer, 
prieten intim al fostului cancelar. 
Iar acum în galeria rivalilor lui 
Erhard a apărut și Gerstenmaier. 
Aceste „operații de chirurgie po
litică", cum le numea Gerstenma
ier, sînt dezmințite frecvent la 
Bonn. Fruntașii creștin-democrați 
repetă mereu fraze despre împă
carea care ar fi intervenit. Dar 
frazele de circumstanță din co
municate nu pot înlătura realită
țile aspre.

Voiajul lui Adenauer la Paris 
n-a simplificat abordarea proble
melor care separă pe liderii creș
tin-democrați. El a întreprins un 
demers pe care Ei hard nu l-a do
rit. Cancelarul a țintii chiar să 
precizeze că Adenauei n-a primit 
nici o însărcinare din partea sa. 
Dai după cordiala primire de la 
Paris și după întâlnirile cu preșe
dintele de Gaulle, Adenauei a 
făcut drumul de întoarcere mai 
încrezător în sine (deși, după pre
cizările din surse franceze, nici 
un moment n-a fost vorba de 
tratative la Paris sau de o regle
mentare a divergențelor franco- 
vest-germane). Agenția „FRAN
CE PRESSE” înregistrează păre
rea din cercuri vest-germane po
trivit căreia Adenauer a revenit 
la Bonn cu o poziție mai puter
nică, ceea ce va face ca greuta
tea opiniilor sale să crească. Zia
rul „MUNCHNER MERKUR” se 
întreba chiar dacă Adenauer nu-l 
va determina pe Erhard să im
prime politicii sale externe o nouă 
orientare către o „recăsătorie” cu 
Parisul. Oricum, divergențele din 
sînul democrat-creștinilor pot să 
răbufnească acum, cu un plus de 
violență. încordarea dintre ten
dințele rivale pare să se fi accen
tuat, determinînd „criza cea mai 
grea pe care a trăit-o pînă în 
prezent partidul creștin-democral 
(„DIE WELT”). în acest context, 
intervenția lui Gerstenmaier a- 
gravează incertitudinile lui Er
hard.

EUGENIU OBREA

In urma „revirimentului ame
rican", membrii Pieței comune 
și-au pus întrebarea cum trebuie 
să reacționeze, și la sesiunea 
Consiliului Ministerial al Pieței 
comune întrunite la Bruxelles 
(10—12 noiembrie) a fost luată 
în discuție problema alcătuirii 
unei liste de excepții. Comisia 
Pieței comune a anunțat că a 
pregătit o listă de propuneri, dar 
dinție cei șase participanți nu
mai reprezentantul Luxemburgu
lui s-a declarat din capul locului 
satisfăcut cu alcătuirea ei. Cu tot ’ 
„secretul strict" care învăluie lu
crările sesiunii de la Bruxelles, 
s-a aflat că Franța a cerut în
scrierea suplimentară a 130 de 
produse industriale, Belgia — a 
68, Italia — a 58, F. F. Ger
mană — a 12, și Olanda — a 
10. Corespondentul din Bruxel
les al agenției U.P.I. relata în le
gătură cu lucrările Consiliului 
Ministerial al Pieței comune :■ 
„Unele state au cerut ca numărul 
excepțiilor să fie redus, iar al
tele au cerut ca să fie cît măr' 
larg cu putință, astfel îneît să 
dea reprezentanților Pieței co
mune la tratativele de la Geneva 
câmp de manevră pentru a se 
tocmi cu americanii.

Asupra lucrărilor de la Bru
xelles planează nu numai disen
siunile privitoare la lista excep
țiilor în sine, ci umbra procesu
lui de deteriorare a relațiilor 
inter comunitate în ansamblu. E- 
vident, fiecare stat membru al 
Pieței comune este interesat ca 
la anumite produse să nu se a- 
plice nici un fel de reducere a 
tarifelor vamale, astfel incit piața 
internă să fie menținută la dis
poziția industriei respective.

Aici se ajunge la problema spi
noasă a prețului produselor agri
cole. Vicepreședintele comisiei 
Pieței comune, Sioco Mansholt 
declară: Este imposibil de dis
cutat cu americanii la runda 
Kennedy atît timp cît Piața co
mună nu și-a definit politica în 
privința prețului produselor agri
cole". Intr-adevăi, divergențele 
privitoare la prețul cerealelor 
pune — după cum se știe — 
sub semnul întrebării întregul vi
itor al Pieței Comune și are im
plicații asupra politicii interne 
din diferite țări ale acestui bloc 
economic. Președintele Bundesta- 
gului vest-german, Eugen Ger- 
stenmeyer, care a efectuat o vi
zită în Franța, unde a făcut afir
mații care s-au depărtat de punc
tul de vedere oficial al guvernu
lui vest-german, a declarat in
tr-un interviu acordat cotidianu
lui „BILD ZEITUNG" : „Dacă 
în problema prețului cerealelor 
nu intervine nici un progres, a- 
tunci se produce stagnarea, di
zolvarea Pieței comune”. în a- 
ceastăi lumină, el a calificat im
pasul în domeniul stabilirii unui 
preț comun al cerealelor „o 
problemă de viață și de moarte".

Așadar, impasul prețului pro
duselor agricole și problema ex
cepțiilor se întrepătrund, p unind 
sub semnul întrebării posibilita
tea unei înțelegeri la tratativele 
de la Geneva din cadrul G.A.T.T. 
In acest context, chiar dacă Con
siliul Ministerial al Pieței comu
ne izbutește să alcătuiască o listă 
unică de excepții, viitorul rundei 
Kennedy nu pare fi încă consoli-

Z. FLOREA

întrevederile 
președintelui 

Johnson
AUSTIN — După cum s-a a- 

nunțat, președintele Johnson a 
continuat în această săptămînă la 
ferma sa din Texas întrevederile 
cu principalii săi colaboratori. 
Marți, el s-a întîlnit cu Robert 
McNamara, ministrul apărării, și 
cu adjunctul său, Cyrus Vance, 
cu secretarul de stat, Dean Rusk, 
și cu G. Bundy, consilier al 
președintelui în problemele secu
rității naționale.

Deoarece cheltuielile militare 
reprezintă cea mai mare parte a 
bugetului S.U.A., primii care au 
discutat cu Johnson au fost mi
nistrul apărării și locțiitorul său. 
Se apreciază că noul buget și 
schimbările posibile în compo
nența guvernului voi demonstra 
în mare măsură ce intenționează 
președintele Johnson după ale
geri. In urma întâlnirii cu pre
ședintele, McNamara a declarat, 
la o conferință de presă, că chel
tuielile militare ale S.U.A. pen
tru anul financiar 1966, care va 
începe la 1 iulie anul viilor, pot 
să se mențină aproximativ la ni
velul anului în curs.

„Continuitatea politicii externe 
este principalul obiectiv al noii 
administrații a Statelor Unite", a 
declarat Dean Rusk, secretarul 
de stat al S.U.A., cu prilejul unei 
scurte conferințe de presă, în 
urma întrevederii cu președintele 
S.U.A.

O problemă discutată în întîl- 
nirea cu președintele Johnson a 
fost aceea referitoare la războiul 
din Vietnamul de sud In acest 
sens, McNamara a declarat, răs- 
punzînd la întrebarea dacă 
S.U.A. vor trimite noi unități mi
litare în Vietnamul de sud că 
„în prezent nu există nici un plan 
de a se trimite divizii militare 
suplimentare în Vietnamul de 
sud".
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