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Vești bune

Realizat pînă la 5 aprilieAngajament

3 832 metri

72 la sută

protecția muncii. După

Pe marile trasee întrecerii

pe trimestrul I:
20,9 la sută

Ing. ARTUR IOAN 
MIHAI DUMITRESCU

Olteniei

„Scînteii tineretului" transmite astăzi de la Cra

de la petroliștii

Primirea la C. C. al P. M. R.
a ambasadorului U. R. S. S.

In ziua de 6 aprilie 1965, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R., 
a primit în audiență pe tova
rășul I. K. Jegalin, ambasador

extraordinar și plenipotențiar 
al U.R.S.S. în R. P. Romînă, 
la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o 
discuție prietenească.

(Agerpres)

Supunem atenției

profesionale

ASTFEL ?Vulcan", organiza
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ucenicilor, faptele
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conducerii Școlii

ilele trecute am lost martori la sosirea ultimelor rapoarte 
ale trusturilor de foraj și de extracție a țițeiului. La Direcția 
generală s-au calculat — operativ — realizările pe Juna mar
tie, pe trimestrul I. Iată-Ie : pe întreg trimestrul s-au extras 
peste prevederi 4 222 tone de țiței; numai în luna martie au 
fost forați în plus peste 3 OOO de metri.

...Cifrele acestea sînt indici siguri că Ia fiecare dintre sondele ce im 
podobesc ca niște paiete brîul de petrol al Carpaților, sondorii se stră
duiesc să ridice din treaptă în treaptă nivelul rezultatelor obținute pînă 
acum. Zeci de mii de petroliști încep de-acum să compare realizările cu 
angajamentele luate în întrecerea socialistă, să-și compare propriile 
înfăptuiri cu cele ale vecinilor. Cine perforează mai iute straturile de 
piatră ? Care sondă intră mai repede în producție ? Cine realizează mai 
multe economii ? Care dă țiței mai mult și mai curat ?...

Ne-am propus să fim martori la o parte din aceste preocupări, să 
culegem și să redăm experiența înaintată, metodele aplicate de organi
zațiile U.T.M. pentru mobilizarea tinerilor Ia îndeplinirea angajamen
telor luate. Brigada 
iova.

Trei condiții inițiale 
care trebuie 
respectate... 
matematic

Exact cu o lună în urmă, 
doi bărbați tineri își strîngeau 
mîinile cu căldură în cadrul 
adunării festive. Doi ingi- 
neri-directori: Virgil Bratu și 
Leontin Măciucă. Era un mo
ment solemn. întreprinderea 
de foraj Craiova primea stea
gul de colectiv fruntaș pe ra-

1) Vor fi săpați peste plan 
1 800 metri

2) Forajul cu turbina va fi 
extins pînă la sfîrșitul anu
lui la 80 la sută din volumul 
total.

3) Productivitatea muncii va 
crește față de cea planifi
cată cu 2 la sută.

Măsurile tehnice și organi
zatorice stabilite a fi realizate 
pînă la 1 Mai au și fost apli
cate. Toate acestea vorbesc 
despre hotărîrea întregului co
lectiv de aici de a-și respecta 
punct cu punct angajamentul 
luat în întrecerea socialistă, își 
găsesc explicația în numeroase 
ș-4 diverse acțiuni desfășurate 
de conducerea întreprinderii.

Tovarășul inginer Măciucă, 
directorul Întreprinderii de 
foraj Craiova, ne-a relatat 
condițiile care trebuie respec-

Uzina „Electromagnetica' din 
Capitală.

Reglorul Vasile Alvirescu lu
crează la veriiicarea unui bloc 
amplificator al pupitrului de co
mandă pentru automatizarea 

sondelor de petrol, 

mură în întrecerea socialistă 
pentru rezultatele obținute în 
anul 1964.

Acum, cîteva zile după cele 
petrecute la sondele din cadrul 
întreprinderii de foraj Craio
va, directorul trustului îl fe
licita din nou pe inginerul Mă
ciucă. „Bravo Leontine. Oame
nii tăi merită cu prisosință ti
tlul de fruntaș".

Cifrele „la zi" aveau să ne 
confirme aprecierea dată. O 
parte dintre angajamentele 
stabilite pînă la 1 Mai au și 
fost îndeplinite. lată-le : 

tate cu strictețe matematică 
de către fiecare brigadă.

1) Respectarea procesului 
tehnologic de forare.

2) Întărirea spiritului gos
podăresc al oamenilor.

3) Asigurarea montării și 
recepționării sondelor la un 
înalt nivel calitativ și a între
ținerii instalației în perfectă 
stare de funcționare.

Orice abatere — continuă 
tovarășul inginer Măciucă — 
costă zeci de mii chiar sute de 
mii de lei".

Noi produse 

in fabricație

BAIA MARE (de la cores
pondentul nostru).

La Combinatul „1 Mai" din 
Satu Mare se fabrică în pre
zent peste 800 de sortimente 
din care, numai pînă acum 
în acest an au fost asimilate 
100. Sectorul lemn are în pro
ducția combinatului ponderea 
cea mai mare iar produsele de 
aici sînt solicitate atît în țară 
cit și în străinătate. Dintre 
produsele noi de mobilier a- 
mintim canapeaua extensibilă 
„Sanda" confecționată în cea 
mai mare parte din material 
plastic, un bar „A.rtis“ învelit 
în melacard, un dulap denu
mit „Lili". Prezintă mare in
teres prin aspectul său elegant 
camera de zi tip „Dana" com
pusă din 5 corpuri: o comodă, 
un dulap-radio, o masă și 
două fotolii. Tot aici se mai 
fabrică garnituri complete 
pentru farmacii (50-60 garni
turi pe an), policlinici, pentru 
grădinile de vară, stațiunile 
balneo-climaterice și altele.

Referindu-se la realizările 
obținute pe primul trimestru, 
tovarășul director ne-a vorbit 
despre principalele măsuri 
care au asigurat depășirea an
gajamentelor luate.

Ca la șah 
cu o mișcare înainte

in dimineața zilei de 1 apri
lie, colectivul de conducere al 
întreprinderii a fost convocat 
in biroul directorului.

— Vreau să vă fac o propu
nere, le-a spus inginerul L. 
Măciucă celor prezenți. lnce- 
pînd de astăzi, de trei ori pe 
lună, vor pleca la 1—2 sonde 
colectivele de îndrumare.

Și după ce le-a arătat des
pre ce este vorba, le-a cerut 
părerea. Toți au fost de acord.

Ce sînt aceste colective de 
îndrumare ? Ce fac ele ?

Din fiecare serviciu pleacă 
ingineri, tehnicieni, econo
miști — de la producție, teh
nic, planificare, muncă și sa
larii, aprovizionare, energetic, 
mecanic, protecția muncii etc. 
Se formează astfel 4—5 colec
tive care merg la sonde și 
efectuează controlul de pre
venire a instalațiilor, controlul 
prăjinilor și turbinelor, con
trolul ungerii, aspectul gene
ral al instalației, controlul 
materialelor, pieselor de 
schimb și al întregului inven
tar,

lul Bahluiului

A

înapoierea de la Budapesta 

a delegației de partid și de stat 

a R. P. Romine

Marți la amiază s-a înapoiat 
în Capitală, venind de la Bu
dapesta, delegația de partid și 
de stat a R. P. Romîne care, 
la invitația C.C. al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, 
a Consiliului Prezidențial al 
R. P. Ungare și a Guvernului 
Revoluționar Muncitoresc Ță
rănesc Ungar a participat la 
sărbătorirea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării Unga
riei de sub jugul fascist.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Emil Bodnaraș, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, condu
cătorul delegației, Teodor Haș, 
prim-secretar al Comitetului 
regional Crișana al P.M.R., ge- 
neral-locotenent în rezervă 
Ilie Antonescu și Mihail Roșia- 
nu, membru al C.C. al P.M.R., 
ambasadorul R. P. Romîne la 
Budapesta.

Pe aeroportul Bănoasa, 
membrii delegației au fost în- 
tîmpinați de tovarășii Alexan
dru Drăghici, Paul Niculescu- 
Mizil, Avram Bunaciu, Gogu 
Rădulescu, de membri ai C.C. 
al P.M.R. și ai guvernului.

Au fost de față Jozsef Vince, 
ambasadorul R. P. Ungare la

IAȘI. — Noi construcții pe ma

București și membri ai am
basadei.

BUDAPESTA. — Corespon
dentul Agerpres, A. Pop, 
transmite :

La plecarea din Budapesta, 
delegația a fost condusă de 
Jeno Fock, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.S.U., 
vicepreședinte al Guvernului 
Revoluționar Muncitoresc Ță
rănesc Ungar, Istvăn Szurdi, 
secretar al C.C. al P.M.S.U., 
Pal Losonci, ministrul agricul
turii, Jănos Tausz, ministrul 
comerțului interior, dr. Rezso 
Trautman, ministrul construc
țiilor, de membri ai C.C. al 
P.M.S.U., de generali și ofi
țeri superiori.

Au fost de față membrii 
Ambasadei R. P. Romîne la 
Budapesta.

După intonarea imnurilor de 
stat ale R. P. Ungare și R. P. 
Romîne, tovarășul Emil 
Bodnaraș a trecut în revistă 
compania de onoare aliniată 
pe aeroport și a salutat pe oa
menii muncii din Budapesta 
prezenți pe aeroport. Un grup 
de pionieri a oferit flori mem
brilor delegației romîne.

■
1 III

■

Zilele acestea, a pornit în- 
tr-o nouă călătorie cargoul 
„Victoria". Echipajul său, ca 
al multor altora dintre navele 
noastre comerciale, este tînăr. 
Ineditul acestei noi desprinderi

Din partea Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, a Consiliului de Stat 

si a Consiliului de Miniștri■> > 
ale Republicii Populare Romîne

Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, 
Consiliul de Stat și Consiliul 
de Miniștri ale Republicii 
Populare Romîne 
cele mai sincere 
tuturor persoanelor din țară

Uzinele „Grivița roșie" din 
Capitală au fost înzestrate cu 
noi aparate și instalații specia
le pentru sudură. Alături de 
liniile automate existente, s-a 
montat recent un nou stand de 
sudură automată circulară, 
pentru produsele de mare to
naj. Prin intrarea în funcțiu
ne, productivitatea muncii a 
sporit cu aproape 10 la sută, 
realizîndu-se totodată un flux 
continuu de lucru.

Ca urmare a noilor dotări, 
sudura automată și semiauto
mată s-a extins în industria 
constructoare de mașini în mai 

ției U.T.M., precum

din anul IV

de țărm l-a constituit iaptul că 
prin noul voiaj al navei „Vic
toria", tînărul Ștefan Freitac 
își tace debutul în munca no
bilă și plină de răspundere, 
de comandant de cursă lungă.

și de peste hotare, organelor 
și organizațiilor de partid, in
stituțiilor și organizațiilor ob
ștești pentru condoleanțele 
exprimate în urma încetării 
din viață a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. 

mult de 50 de întreprinderi, 
printre care șantierele navale 
din Galați, Oltenița și Turnu 
Severin, Uzinele „Autobuzul" 
și „Vulcan" din Capitală, „Pro
gresul' din Brăila, „Vagonul" 
din Arad, „Tractorul" și „Stea
gul roșu" din Brașov etc.

Față de metodele vechi de 
îmbinare, sudura automată și 
semiautomată permite sporirea 
productivității muncii de cir
ca 6—7 ori. In plus, se obțin o 
serie de economii prin înlătu
rarea unor operații de prelu
crare mecanică. Uzinele „Se
mănătoarea" din Capitală, de

In secția sculerie a Uzinelor 
„Vulcan" din Capitală fac prac
tică de ajustori 32 de elevi 
din anul IV al Școlii profesio
nale de pe lingă uzină. Peste 
cîteva luni, absolvenți fiind, ei 
vor ocupa la bancurile de lu
cru locuri de muncitori califi
cați și vor răspunde, alături 
de ceilalți lucrători, de îndepli
nirea tuturor sarcinilor de pro
ducție care stau în fața sec
ției. Pînă atunci însă au obliga
ția de a-și desăvîrși pregătirea 
teoretică și practică, de a-și 
însuși întregul complex de 
cunoștințe necesare unui mun
citor calificat, fără de care 
nu-și vor putea exercita profe
siunea Ia nivelul cerințelor 
tuale. Fiind elevi în ultimul 
practica în producție ocupă 
mai mare parte a timpului 
de învățătură : patru din zilele 
săptămînii. Repartizați în echi
pe, elevii lucrează efectiv în 
producție- Munca alături de 
lucrători cu experiență le ofe
ră posibilitatea de a-și îmbogă
ți cunoștințele profesionale, de 
a dobîndi, încă din perioada u- 
ceniciei, îndemînarea și sigu
ranța proprie unui muncitor 
stăpîn pe meseria sa. Grijii cu 
care se ocupă muncitorii de 
ucenici, de schimbul lor de 
mîine, aceștia trebuie să-i răs
pundă cu un interes viu pentru 
tot ceea ce ține de profesia 
lor, de sarcinile actuale 
secției și uzinei, de viața co
lectivului în care trăiesc.

De curînd, redacția noastră a 
fost sesizată că un număr .ma
re din elevii acestui colectiv 
încalcă disciplina școlară, lip
sind de la practică, nu manifes
tă suficient interes pentru do- 
bîndirea cunoștințelor practice, 
creează greutăți echipelor în 
care sînt repartizați, au o ati
tudine necuviincioasă față de 
muncitorii, maiștrii care-i aju
tă să-și însușească meseria. 
Ne-am deplasat în uzină. La 
secția sculerie am fost conduși 
de tovarășul Pașaliu Nicolae 
maistru-instructor al școlii. In
tre tovarășii Pașaliu și Stelian 
Mitruș, secretarul organizației 
de partid a secției, a avut loc 
următorul dialog :

Tovarășul Pașaliu : — Lip
sesc elevii de la practică ?

Tovarășul Mitruș: — 
sesc...

Tovarășul Pașaliu : — 
au lipsit odată, în ziua cind 
au luat vacanță ?

Tovarășul Mitruș : — Nu, au 
lipsit în multe rînduri, nu nu
mai atunci...

Tovarășul Pașaliu: — Fiți
atent, informațiile pe care le 
dați sînt pentru presă— (Cu al
te cuvinte „vedeți ce spuneți, 
să nu ne faceți de ris").

Neluînd în seamă „avertis
mentul' tovarășul Mitruș, foar
te atent, cu răspunderea o- 

exemplu, au economisit pe a- 
ceastă cale, intr-un an de zile, 
mai mult de 400 000 lei.

In prezent se fac noi cerce
tări pentru perfecționarea a- 
cestor procedee moderne de 
lucru. Astfel, pe baza studiilor 
efectuate pînă acum de specia
liștii Bazei de cercetări știin
țifice a Academiei R. P. Ro
mîne, se aplică jetul de plasmă 
ca sursă de energie pentru su
dura automată, metodă moder
nă, care se dovedește eficace în 
industria constructoare de ma
șini.

mului pe care-1 interesează 
cum vor fi pregătiți viitorii 
muncitori, cu maximum de 
grijă tovărășească față de cei 
pe care-i îndrumă, bine docu
mentat, cerînd în expunerea 
faptelor ajutorul șefilor de echi
pă, al secretarului organizației 
U.T.M., pentru a exclude po
sibilitatea oricărei erori, ne-a 
relatat următoarea situație :

„Printre elevii care fac prac
tică în secția noastră sînt bă
ieți care, încă de pe acum, deși 
ucenici, muncesc cot la cot cu 
muncitorii cu experiență. Le 
poți încredința o lucrare avînd 
garanția că o vor duce pînă la 
capăt, dovedesc simț de răs
pundere, o bună pregătire pro
fesională, interes pentru tot 
ce e nou, pentru întreaga viață 
a secției. Așa se prezintă To
ma Constantin, Popa Mihai, Bo- 
teanu Mircea, Călin Nicolae, 
Gomoșteanu Ion. Ei vor deveni 
muncitori de nădejde și-i aș
teptăm cu multă încredere să 
vină alături de noi după ab
solvirea școlii. Ne doare însă 
că nu putem spune lucruri a- 
semănătoare despre toți elevii 
din anul patru, care fac prac
tică la noi. Deși mai au doar cî
teva luni pînă la absolvire, 
unii elevi se dovedesc re
fractari disciplinii, chiar în 
forma ei cea mai elementară : 
prezența zilnică la lucru. Cer- 
cetînd foile de prezență, a- 
flăm că absențele nu sînt acci
dente întîmplătoare ci o prac
tică a multor elevi. Iată cîteva 
exemple. Elevul Gheorghe La- 
zăr a lipsit nemotivat de la 
lucru în lunile : septembrie 3 
zile, octombrie 3 zile, noiem
brie 4 zile, decembrie 3 zile, 
ianuarie 5 zile, februarie 3 zile, 
martie 4 zile. Total, 25 zile ab
sentate de le practică în 
an. școlar. Ion Pescaru a 
în luna martie o singură 
zență. Iulian Tomescu a 
în ianuarie 6 zile (pentru ab
sențe, precum și pentru alte 
abateri, a fost mutat discipli
nar în altă secție). Pană Florea 
a lipsit de la 1 ianuarie și pînă 
la vacanța de primăvară 23 de 
zile, iar Petre Caplea a adunat 
numai în luna martie 7 ab
sențe.

Absențele de la practică au 
devenit îngrijorătoare. Luăm, 
la întîmplare, o zi din luna 
ianuarie: 25. In această zi au 
lipsit șase elevi din cei 8 care 
lucrează în echipa tovarășului 
Constantin Șuvalcă, iar în e- 
chipa tovarășului Ene Gheor
ghe a fost prezent un singur 
elev din 8. în ziua de 17 
martie, au lipsit la trei echi
pe 18 elevi din. 24 ; în ziua de 
19 martie, în echipa tovarășu-



Cui slujesc
denaturările ?

a 11 februarie, 
prin participarea 
profesorilor G. A- 
vachian și Zeno 
Vancea, cadre di
dactice ale Con
servatorului „Ci-

prian Porumbescu" din Bucu
rești, am deschis 
„Ce se studiază 
La discuție și-au 
vîntul și Al. Pașcanu, Radu 
Negreanu, Anatol Vieru, Ște
fan Niculescu. Am primit nu
meroase scrisori și sugestii din 
partea studenților iar la o 
lună de la inițierea acesteia, 
redacția a însumat principale
le observații și sugestii făcute 
de participanți, încheind cu 
invitația ca „cei răspunzători 
de activitatea studioului să 
studieze în amănunt fiecare 
dintre opiniile exprimate, să 
analizeze pe baza experienței 
obținute pînă în prezent, cu 
sprijinul tuturor cadrelor di
dactice, tematica activităților 
studioului, să elaboreze în co
lectiv un plan de perspectivă, 
pe baza căruia studioul să-și 
poată continua o activitate e- 
ficientă, atît de necesară lăr
girii orizontului artistic al stu
denților, și, în general, tineri
lor iubitori de muzică".

In săptămînalul de cul
tură „Tribuna", la 1 apri
lie (deci la aproximativ 
20 de zile de la însumarea con
cluziilor discuției) sub semnă
tura lui Doru Popovici, apar 
cu marginalul „Opinii" și ti
tlul „Marginalii Ia o analiză" 
cîteva considerații și obiecții 
cu privire la dezbaterea ini
țiată de ziar. Nu am fi răspuns 
la intervenția și obiecțiile for
mulate de D. P. pentru că în 
fond era dreptul său să-și ex
pună părerile, dacă în inter
venția sa nu-și aflau locul, 
după părerea noastră, o con
cepție și o atitudine profund 
dăunătoare. Dar să ne expli
căm. Ce conțin afirmațiile lui 
D. P. ?

MAI ÎNTÎI că „realul suc
ces înregistrat în activitatea 
studioului este transformat 
intr-un șir lung de critici cu 
un caracter dizolvant", că 
„sînt reliefate (în articolul 
prof. G. Avachian, unul din
tre participanții la discuție) 
doar aspecte negative din bo
gata și impresionanta activi
tate a studioului amintit".

Pentru că D. P. nu a făcut 
efortul să citească (după cum 
se vede din text) și celelalte 
participări 
concluziile 
limita la 
intervenții 
nînd prof, 
îi apare lui D. P. neconvingă
toare: „înființat în anii din 
urmă, scrie prof. Avachian, 
studioul a avut un rol deose
bit în viața Conservatorului 
iar realizările sale le-am înre
gistrat cu satisfacție, profe
sori și studenți, deopotrivă", 
în continuarea afirmației pro
fesorul Avachian face cîteva

dezbaterea 
în studio", 
spus cu-

la cuvînt și nici 
redacției, ne vom 
a cita nu din aite 
ci din cea aparți- 
G. Avachian, care

observații și sugestii asupra 
„unor deficiențe de a căror 
înlăturare depinde creșterea 
eficienței educative și instruc
tive a activității 
studioului".

S-au făcut în 
propuneri privind 
experimentelor în 
studioului, a spectacolelor de 
operă și instrumentale, în ce 
privește îmbunătățirea crite
riului de înlănțuire a experi
mentelor, eficiența lor peda
gogică, privind popularizarea 
muzicii romînești în cadrul 
studioului, afirmîndu-se că, 
din păcate și creația lui Enes
cu a fost puțin programată; 
s-au făcut propuneri cu pri
vire la mai larga participare 
a studenților la audiții etc.

viitoare a

dezbatere, 
ponderea 

programul

Citeva precizări
absolut necesare

asupra unui articol
din revista

„Tribuna"
la

romînești", 
inventarea 
acest fel?

Toate acestea să răspundă 
calificarea de „critici cu carac
ter dizolvant ?“ Oare atît de 
mult l-a supărat pe D. P. a- 
firmația că „nu întotdeauna 
s-a manifestat discernămînt 
în programarea audițiilor" sau 
că „nu s-a acordat suficientă 
atenție muzicii 
încît să recurgă la 
unor expresii de 
Greu de răspuns.

ÎN AL DOILEA RÎND, D. P. 
acuză dezbaterea că ar fi 
militat pentru acel „teri
bil interzis" (expresia ii 
aparține), care „nu-și are 
explicații". Afirmația aceasta 
este nu numai negîndită dar 
conține în sine o mistificare 
și un regretabil proces de 
intenție încît ne-a fost greu să 
înțelegem în numele cărei 
etici, cu ce probitate și-a per
mis autorul să insinueze, să 
mistifice sensul intervențiilor 
din ziarul nostru, să aducă în 
discuție o terminologie nefolo
sită și negîndită de nimeni, 
viciată în conținutul ei („teri
bilul interzis", „semnal de 
larmă"). Evident, pentru D. 
a fost mai comod să strige 
fraze — invective, să pună 
tichete de acest fel, decît
urmărească cu atenție și pînă 
la capăt punctele de vedere 
exprimate, concluziile trase la 
sfîrșitul dezbaterii. După logi
ca sa. a-ți spune o părere 
critică înseamnă a interzice. 
Are oare ceva comun un a- 
semenea mod de a califica 
schimburile de opinii cu spi
ritul sănătos al criticii noas
tre în general, cu confruntă
rile constructive de păreri ? 
Explicația acestei atitudini 
să se afle oare în graba și 
iritarea subiectivă ?

ÎN AL TREILEA RÎND, au
torul scrie că „manifestările de 
la studiou nu pot fi etichetate 
în nici un caz de nimeni ca 
avînd un ton apologetic la a- 
dresa unor orientări". încerci 
să afli, pe bună dreptate, citind 
rîndurile scrise de D. P., cine 
a etichetat astfel și unde ma
nifestările studioului? Din 
nou, numai imaginația lui 
D. P. ar fi probabil în stare să 
răspundă. Am dori însă tot
odată să-i fie clar lui D. P. 
că dacă redacția ar fi avut o 
asemenea convingere, dacă ar 
fi fost vorba „de ton apologe
tic la adresa unor orientări", 
nu am fi așteptat intervenția 
sa, n-am fi recurs la critici 
voalate, la observații aluzive 
și ne-am fi exprimat punctul 
de vedere deschis și răspicat, 
fără echivoc.

ÎN AL PATRULEA RÎND, 
D. P. scrie în intervenția sa: 
„Ne-ar mîhni nespus de mult 
dacă criticile la adresa activi
tății studioului ar avea la bază 
nedoritele neînțelegeri dintre 
profesori". Insinuările din a- 
cest paragraf sînt de-a drep
tul surprinzătoare și greu de 
calificat; ele sînt în fond apre
cieri (puse sub semnul unui 
anemic și ipotetic „dacă" aflat 
în context) la adresa colecti
vului profesoral al Conserva
torului bucureștean. în ce ca
litate și cu ce drepturi își per
mite D. P. să arunce vorbe 
menite să jignească un presti
gios colectiv didactic ?

La capătul lecturii opiniilor 
lui D. P. ești îndreptățit să te 
întrebi : cum de n-au aflat 
la D. P. propunerile nume
roase și cumpătate făcute în 
cadrul dezbaterii înțelegerea 
că izvorăsc din dorința expri
mată dealtfel, ca lucrurile să 
se desfășoare în viitor și mai 
bine ? Cui slujește 
nea don’quijotism 
și sofistic ? D. P. 
lează articolul 
„Marginalii la o 
deși e scris, după
rea sa, doar în urma lecturii 
a două intervenții, și nu a în
tregii dezbateri, care a cu
prins numeroase articole. Cu
noaște oare secția de spe
cialitate a revistei „Tribuna" 
cum s-a desfășurat și pentru 
ce a militat această dezbatere? 
Se pare că nu, pentru că alt
fel, sîntem convinși, n-ar fi 
găzduit o asemenea intervenție 
care, folosind două citate, face 
nu știu cite procese de inten
ție și denaturează lucrurile. 
Iar ca să-l cităm pe D. P. 
credem că este absolut nece
sar să se reflecte cu răspun
dere asupra conținutului in
tervenției sale (spre binele a- 
utorului și al celor ce pun 
subiectivismul înaintea deli
berării profunde) „pentru ca 
orice aspecte neprincipiale 
să fie total eliminate".

Aspect de la clasa de pictură 
a profesoarei Veronica Gridi- 
noc, de la Școala populară ae 

artă din Suceava
Foto: N. STELORIAN

I N F
Directorii trusturilor Gostat 

din întreaga țară au vizitat în 
cursul zilei de marți Institu
tul de cercetări pentru cere
ale și plante tehnice de la 
Fundulea, Ei au făcut, cu a- 
cest prilej, un schimb de pă
reri cu specialiștii institutului 
asupra modului de aplicare di
ferențiată a recomandărilor 
Institutului central de cerce
tări agricole cu privire la 
executarea lucrărilor agricole 
de primăvară pentru obține
rea unor recolte sporite în a- 
cest an. In centrul discuțiilor 
au stat pregătirea terenului și 
semănatul porumbului, între
ținerea semănăturilor de 
toamnă și alte lucrări agri
cole de importanță deosebită 
în mărirea producției agri
cole.

Specialiștii institutului au 
făcut demonstrații practice 
privind aplicarea unor lucrări 
agricole în condițiile specifice 
din primăvara aceasta din 
Bărăgan.

(Agerpres)

TELEGRAME

O R M A T I I
Proiectanți de utilaje din 

cadrul Ministerului Industriei 
Ușoare, precum și din o serie 
de întreprinderi din București 
și din alte orașe ale țării au 
participat la o consfătuire care 
a avut loc la Sighișoara pe 
tema „Asigurarea unei calități 
superioare a produselor în faza 
de concepție".

Pe baza propunerilor făcute 
consfătuirea a adoptat un plan 
de măsuri tehnico-organiza- 
torice.

Marți seara a sosit în Capi
tală ansamblul „Harkness Ba
llet" din New York, care, sub 
conducerea artistică a cunos
cutului balerin și 
George Skibine, va 
serie de spectacole 
16 aprilie în sala 
R. P. Romine.

Pe aeroportul Băneasa, oas
peții au fost întîmpinați de re
prezentanți ai Comitetului de

coregraf 
prezenta o 
între 9 și 
Palatului

La Boizești

a- 
P. 
în 
e- 
să

un aseme- 
speculativ 
își intitu- 
pretențios 

analiză", 
mărturisi-

MIHAI COSTEA

CINEMATOGRAFE
UCIGAȘII DE FEMEI rulează Ia 

Melodia (orele 10, 12, 15, 17, 19i 
21), Grivița (orele 10, 12, 14, 16,
18.15, 20,30). SPĂRGĂTORUL —
cinemascop — rulează la Festival 
(orele 9, 11,15; 13,30, 16, 18,30: 21), 
Giulești (orele 9; 11,15, 1330: 
15,45; 18, 20,15), Miorița (orele 10: 
12,15; 14,30; 17,15, 20), Flamura 
(orele 9,30, 11,45, 14, 16.15, 18,45; 
21). PARISUL VESEL rulează la 
Floreasca (orele 16, 18,15, 2030, 
duminică 10; 12, 16, 18,15, 20,30), 
Capitol (orele 9,30: 11.45, 14,
16.15, 1830, 21). GAUDEAMUS
IGITUR rulează la Republica (ore
le 9, 11; 13, 15, 17, 19, 21). SĂR
BĂTOAREA SFlNTULUI IORGEN 
rulează la Carpați (orele 10, 12,
14, 16). SCARAMOUCHE — cine
mascop — rulează la Luceafărul 
(orele 8, 10; 12, 14, 16,15, 18,30,
20.45) , București (orele 9, 11, 13,
15, 17; 19, 21), Excelsior (orele 9;
11,13; 15; 17, 19, 21). ARMATA 
CODOBATURILOR rulează la Vic
toria (orele 10, 12, 14, 16, 18.15,
20,30), Bucegi (orele 10, 12,15; 
16: 18,15, 20,30). ZBORUL ÎNTRE
RUPT rulează la Central (orele 
10,30, 12,30, 14,30-, 16,30, 1830,
20.45) . TOVARĂȘII rulează la
Buzești (orele 15, 17,30, 20). LE
GEA ȘI FORȚA rulează la Union 
(orele 14,30, 16,30, 18,45, 21). Doi
na — PROGRAM PENTRU CO
PII (dimineața) , STRĂINUL 
(ambele serii) rulează de 
Ia orele 11,30, 16, 1930), Pro
gresul (orele 1530, 19). AVENTU-

RILE UNUI TÎNĂR — cinemascop 
— rulează ia Timpuri Noi (orele 
10, 12,45, 15,30, 18,15 , 21). ELENA 
DIN TROIA — cinemascop — ru
lează Ia înfrățirea între popoare 
(orele 10,30; 15,30, 18, 20,30). UN 
ENORIAȘ CIUDAT rulează Ia Cul
tural (orele 15, 17, 19, 21), Cotro- 
ceni (orele 16, 18,15, 20,30). UN 
NOU GHILGAMEȘ rulează la 
Crîngasi (orele 16, 18,15, 20,30). 
PĂDUREA SPlNZURAȚILOR — ci-

nemascop (ambele serii) rulează 
la Feroviar (orele 10,30, 13,45, 
17, 20,30), Modem (orele 9,30, 13, 
1630: 20), Patria (orele 10, 13,30, 
17 , 20,30). SOȚII ÎN ORA$ rulea
ză la Dacia (orele 9,30, 11,45, 14, 
16.15, 18,45, 21). O STEA CADE 
DIN CER — cinemascop — rulea
ză la Unirea (orele 11, 16, 18,15,

20.30) , Ferentari (orele 10, 12, 
14, 16, 18,15, 20,30). DJURA - 
cinemascop — rulează la Tomis 
(orele 9,15, 1130, 13,45, 16, 18,15,
20.30) . UN PUMN DE NOTE ru
lează Ia Flacăra (orele 15, '17, 19, 
21). MOFTURI 1900 rulează la Vi- 
tan (orele 16, 18,15; 20,30), Viitorul 
(orele 15, 17, 19 21). CINE-I CRI
MINALUL ? — cinemascop — ru
lează la Munca (orele 14,30, 16,30 , 
18.45; 21). MĂ IUBEȘTE, NU MĂ 
IUBEȘTE rulează la Popular (orele 
15- 17, 19, 21). VREMEA PAGINI
LOR rulează la Arta (orele 16; 
18,15; 20,30). STRIGĂTUL CORLE( 
rulează la Moșilor (orele 15,30-, 18, 
20,30). Colentina (orele 16; 18,15; 
20,30). MISTERELE PARISULUI — 
cinemascop — rulează la Aurora 
(orele 10, 12, 14, 16, 18,15; 20,30). 
PATRU FETE INTR-O CURTE 
lează la Cosmos (orele 15,45, 
20,15). REGINA CÎNTECELOR 
lează
14.15, 1630, 18,45, 21), Lira (orele 
10,30;
MICUL PESCAR — cinemascop — 
rujează la Rahova (orele 16, 18,15, 
20,30). NEVASTA NR. 13 rulează 
la Drumul Sării (orele 15, 1730, 
20), Pacea (orele 15,30, 18 , 20,30).

Ia Volga (orele 9,45,

14; 16.15 , 18,30 , 20,45).

Televiziune
JOI 8 APRILIE

19,00 Jurnalul televiziunii. 
19,10 Pentru tineretul școlar: 
„Oaspeții noștri". 19,40 Reci
talul pianistei Marjorie Mit
chell (S.U.A.) 20,05 Emisiune 
de știință: Ce este microcli
matul și cum țin seama de el 
arhitecții. 20,25 Revista spec
tacolelor. 21,25 De la o melo
die la alta. în încheiere: Bu
letin de știri. Buletin meteo
rologic.

VINERI 9 APRILIE

19,00
19,10
„Vă

18,30 Universitatea tehnică 
Ia televiziune: Automatizări 
în industria minieră. 
Jurnalul televiziunii. 
Pentru tineretul școlar:
place muzica ? 20,00 Săptâ-
mîna. 21,00 Emisiune de artă 
plastică. 21,20 Melodii de altă
dată în interpretări noi. în 
încheiere: Buletin de știri. 
Buletin meteorologic.

Stat pentru Cultură și Artă, 
O.S.T.A., precum și artiști ai 
Teatrului de Operă și Balet al 
R. P. Romine.

Au fost de față reprezentanți 
ai Ambasadei S.U.A. la Bucu
rești.

Se extinde capacitatea
centralei electrice

Marți dimineața a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre 
R. P. Bulgaria, orchestra sim
fonică și corul Filarmonicii de 
stat „George Enescu", împre
ună cu corul de copii al Pala
tului pionierilor.

In cadrul Festivalului inter
național „Zilele muzicale de la 
Russe", artiștii romîni vor sus
ține în această localitate, sub 
bagheta dirijorului Mircea Ba- 
sarab, un concert care va cu
prinde „Simfonia 1“ de George 
Enescu și „Carmina burana" 
de Karl Orff.

de termoficare
La Borzești continuă în ritm sus

ținut lucrările de extindere a 
capacității centralei electrice de 
termoficare. Pînă în prezent s-a 
terminat betonarea fundației caza
nului de abur. De asemenea, a 
fost executat aproape jumătate din 
volumul armăturilor metalice și se 
lucrează în continuare la betona
rea pereților din sala mașinilor. 
In primul cazan pentru termoficare 
se fac probe hidraulice și a început 
construcția celui de al doilea ca
zan. Totodată, se lucrează la ex
tinderea stației electrice.

Constructorii șantierului s-au 
angajat să termine pînă la 1 Mai 
lucrările pregătitoare în vederea 
începerii montajului turbogenerato- 
rului de 50 MW.

(Agerpres) (Agerpres)

Președintele Consiliului de Stat al R.P. Romine. Chivu 
Stoica, a adresat președintelui Republicii Arabe Unite, Gamal 
Abdel Nasser, cu ocazia realegerii sale, următoarea telegramă 
de felicitare :

Cu prilejul realegerii Excelenței Voastre ca președinte al Re
publicii Arabe Unite, am deosebita plăcere de a vă adresa, în 
numele poporului romîn și al meu personal, sincere felicitări și 
cele mai bune urări de sănătate și succes în îndeplinirea înal
tei funcții ce v-a fost încredințată de poporul Republicii Arabe 
Unite.

Cu această ocazie îmi exprim speranța că relațiile prietenești 
existente între Republica Populară Romînă și Republica Arabă 
Unită se vor dezvolta continuu spre binele celor două popoare.

Președintele Gamal Abdel Nasser a răspuns președintelui 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica, prin următoarea telegramă :

Vă mulțumesc profund, dumneavoastră și poporului romîn, 
pentru amabilele felicitări și nobilele sentimente exprimate cu 
prilejul realegerii mele ca președinte al republicii.

îmi exprim speranța de a vedea dezvoltîndu-se și strîngîn- 
du-se tot mai mult legăturile de prietenie, care unesc cele două 
popoare ale noastre, spre binele și interesul lor comun.

Plecarea unei delegații la Pekin

Marți a părăsit Capitala, în- 
dreptindu-se spre Pekin, o de
legație condusă de Gheorghe 
Necula, membru al C.C. al 
P.M.R., prim-secretar al Comi
tetului regional București al 
P.M.R., care, la invitația Co
mitetului orășenesc Pekin al 
Partidului Comunizt Chinez și 
a Comunei populare „Prie
tenia chinezo-romînă" din 
Lugouciau. va face o vizită în 
R. P. Chineză.

La plecare, delegația a fost 
condusă de reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Exter
ne, Consiliului Superior al A- 
griculturii. Sfatului popular al 
Capitalei și Sfatului popular al 
regiunii București, de activiști 
de partid.

Au fost de față ambasadorul 
R. P. Chineze la București, 
Liu Fan, și membri ai Amba
sadei.

pitală: Gloria — Știin
ța Cluj va avea loc 
de la ora 15,30 pe te
renul Gloria.

Uzinele „23 August". La un 
lot de cisterne pentru indus
tria petrolului se fac ulti
mele retușări în vederea ex
pedierii lor către beneficiari

Foto : AGERPRES

Un nou produs 
romînesc

După fibrele artificiale care 
locuiesc bumbacul și lina, chimiș- 
tii de la Combinatul de fibre ar
tificiale din Brăila au pus în 
funcțiune o nouă linie tehnologică 

*1zînd un nou produs romînesc, 
care are la bază ca ma- 

luloza rezultată din 
.tufului Deltei. Noul 
largă întrebuințare, 

id utilizat la ambalarea diferite
lor produse.

(Agerpres)

O nouă experiență interesantă în laboratorul Facultății de silvicultură a Institutului politehnic 
din Brașov

Foto : N. STELORIAN

URMĂRI DIN PAQ. I
Vești bune

de la petroliștii
Olteniei

control urmează instructajul 
pe fiecare problemă în parte.

Seara, fiecare colectiv pre
zintă un scurt raport asupra 
activității desfășurate de son
dori și conducerea ia măsuri 
operative de aprovizionare, de 
transferare a unor utilaje etc.

— Sîntem convinși că acest 
procedeu va da roade — ne 
spune tovarășul director. 
Mulți maiștri și sondori-șefi 
sînt tineri. Vrem să-i învățăm 
și pe ei să prevadă totul „cu 
cel puțin o mișcare înainte", 
ca la șah...

Graficul pe operații 
și „prospectul 
de montaj**

laIntrarea sondei în lucru 
data planificată este una din 
condițiile asigurării unei acti
vități ritmice a brigăzii. Aici,

la Întreprinderea de foraj 
Craiova, nu totdeauna treburi
le au mers „ca la carte". Ac
tivitatea montorilor se desfă
șura în asalt, nu aveau docu
mentație asupra locului de in
stalare pregătită la vreme. 
Proba la montaj ducea la de
pășirea gabaritului stabilit, 
aducea prejudicii fondului a- 
gricol sau forestier. Din luna 
ianuarie, supravegherea lu
crărilor de montaj a fost tre
cută de la șefii de secție la 
inginerul șef-adjunct, Grigore 
Găvan, care a reorganizat 
complet activitatea montori
lor. Instalația se montează a- 
cum la locul stabilit conform 
unei schițe întocmită dinainte. 
Demontarea sondei, transportul 
și montarea la noul loc de fo
raj se execută conform unui 
grafic de montaj pe operații 
în care se specifică ce anume 
trebuie montat în prima zi, a 
doua zi ș.a.m.d.

In afară de grafic, șeful fie
cărei echipe de montori are 
acum „prospect de montaj". 
Este de fapt un dosar în care 
se descrie ordinea montării și 
la care sînt anexate tabele cu 
absolut toate piesele necesare 
montajului fiecărui tip de in-

stalafie. Astfel, șeful echipei 
știe dinainte ce piesă îi tre
buie și o cere de la întreprin
dere.

Primele rezultate ale iniția
tivei ? Un exemplu. La 10 
aprilie trebuie să înceapă lu
crul la sonda 197. La 2 aprilie 
a fost gata montajul. S-a pu
tut face prerecepția și recep
ția cu brigada de foraj.

Dar pentru aceasta oamenii 
trebuie să învețe. Și au învă
țat, învață continuu.

O școală cu clase 
la zeci de kilometri

La prima vedere, munca de 
sondor pare ușoară : se ridică 
turle, se montează motoarele, 
sonda își înfige brațul de oțel 
în pămînt și sapă... In realita
te însă, lucrurile sînt mult 
mai complicate.

...După ce am străbătut 
vreo opt kilometri pe drumul 
nisipos al unei păduri de sal- 
cîmi, am ajuns la sonda 31. 
Aici lucrează brigada condusă 
de maistrul-sondor Ion Popes
cu, fruntașă in întrecerea so
cialistă pe întreprindere, de 
patru ani consecutivi. în
soțitorii noștri, inginerul

utemist Eugen Stanciu și 
inginerul Mircea Fulga — 
șeful secției de foraj care 
ne descriu procesul de foraj, ne 
fac cunoștință cu sondorii și 
mecanicii.

— Din 24 cîți sînt în brigadă 
ne spune maistrul — 18 sînt în 
jur de 30 de ani.

— Tovarășe maistru, proce
sul de lucru la sonda aceasta 
— 4 LD — cere cunoștințe Și 
îndemînare din partea fiecărui 
om. Cum ați reușit să vă men
țineți titlul de brigadă frun- 

. tașă cu un colectiv destul de 
tînăr 7

Maistrul Popescu vorbește în 
fraze scurte. In cei 30 de ani 
de meserie s-a învățat să ex
prime multe lucruri în cuvinte 
puține.

— Ca să înveți secretele 
sondei nu-i greu. Acum lu
crăm cu 4 LD. înainte de a 
veni aici am lucrat la o insta
lație electrică. De aici, poate 
vom deservi o instalație 2 
DH sau 3 DII. Băieții cunosc 
instalațiile, motoarele, pom
pele. Prin rotație sîntem tri
miși — și maiștri și sondori 
șefi și mecanici, toți — la 
Tirgu Jiu, la trust, pentru spe
cializare. Mai greu e cu solul. 
Aici roca este mai moale, in

alte părți piatră dură,în altele 
nisipuri care te înșeală și-ți 
zboară din fața turbinei; alte
ori trebuie să săpăm dirijat, 
cîteodată dăm peste zăcăminte 
cu presiune. De la caz la caz, 
trebuie folosit sistemul de fo
raj cel mai nimerit, noroiul cu 
greutate corespunzătoare.

— Și cum învață tinerii a- 
ceste lucruri 7

— Metode sînt mai multe. 
Mai întîi cursuri de ridicare a 
calificării unde se predau no
țiuni de bază. Predau și eu. 
dar mai mult inginerii de la 
secție sau de la întreprindere, 
care vin la sonde. Apoi, eu 
trebuie să fac instructaje pe 
cite o chestiune precisă, de 
exemplu, cum se determină 
gradul de uzare a sapei și ce 
trebuie făcut ca operațiunea 
de scoatere și înlocuire a ei să 
se execute în timpul cel mai 
scurt. Altă metodă este de
monstrația practică. Pun pe 
un băiat să explice o anumită 
operație, iar ceilalți să spună 
dacă a făcut bine sau nu. 
După aceea trecem la execu
tarea ei. Aceste lucrări le fac 
aproape în fiecare zi cu fie
care schimb în parte.

Fiecare sondă poate fi con
siderată o „clasă" cu 25—30 de 
elevi. In afară de maistru — 
„dirigintele" — care stă cu 
elevii săi, ceilalți „profesori" 
străbat de la o „clasă" la alta 
zeci de kilometri: și așa fie
care sondă este ajutată com
petent și operativ.

• La sfîrșitul aces- 
săptămîni, țara 

noastră găzduiește edi
ția jubiliară ~ 
lui Balcanic, 
le celei de-a 
ții, la care 
sportivi din R. P. Bul- 
țaria, Grecia, Iugo
slavia, Turcia și R. P. 
Romînă, se vor desfă
șura duminică dimi
neața pe un traseu 
special amenajat între 
„Casa Scînteii* și car
tierul Pajura din Ca
pitală.

Prima ediție a aces
tei tradiționale compe
tiții s-a desfășurat în 
anul 1938, cîștigătorul 
ei fiind 
Katonik. 
timp de 
trecerile 
luate în

a Crosu- 
Intreceri- 
10-a edi- 
participă

noștri au ciștigat 3 ti
tluri prin Andrei Ba
rabaș (seniori), Flori- 
ca Grecescu (senioare) 
și echipa feminină.

întrecerile din acest 
an se anunță a fi 
foarte disputate. Inte
resantă va fi, fără în
doială, proba mascu
lină la startul căreia 
vor fi prezenți Nico
lae Mustață (R.P.R.,. 
al treilea clasat la re
centul cros „L'Huma- 
nite", Muharem Dalkî
lic (Turcia), cîștigă
torul ediției din «1963, 
Ioanis Glezos (Grecia), 
cîștigătorul Crosului 
Balcanic din 1959, și

iugoslavul 
întrerupte 

17 ani, în- 
au fost re- 

anul 1955, 
cînd a terminat 
gător Cahit 
(Turcia).

Din cele nouă 
sportivii 
participat 
Bucureștiul a găzduit 
prima dată Crosul Bal
canic In anul 1960 (e- 
diția a V-a), cînd 
sportivii romîni au a- 
vut o comportare foar
te bună. Ei au reușit 
să ocupe primele trei 
locuri la individual 
prin Grecescu, Barabaș 
și Strelbinski și să ob
țină victoria pe echipe. 
Constantin Grecescu 
cîștigă titlul de cam
pion și la următoarele 
două ediții (1961 — 
Sofia și 1962 — Ate
na).

Cea de-a 8-a ediție, 
desfășurată Ia Istan
bul, pe un traseu foar
te greu, a fost cîștiga- 
tă de cunoscutul fon- 
dist turc Muharent 
Dalkîlic, care va fi 
prezent la întreceri și 
la actuala ediție.

La ultima ediție des
fășurată Ia Vrnjacka 
Banja (R.S.F. Iugosla
via) reprezentanții

învin- 
Ovel

ediții, 
romîni au 
la șapte. Cervan (Iugoslavia), 

învingător în proba de 
10 000 m “ 
Balcanice 
în toamna 
stadionul

Iată programul 
trecerilor: ora 9,30 
deschiderea festivă, 
ora 10 — cursa de
4 000 m rezervată ve
teranilor, ora 10,30 —
1 000 m junioare, ora
10,45 — 4 000 m ju
niori, ora 11,15 —
2 000 m senioare, și 
ora 11,35 — 10 000 m 
seniori.

O Campionatul re
publican de rugbi pro
gramează duminică în 
Capitală derbiul: Gri- 
vița roșie — Dinamo 
București. In deschide
re, Constructorul va 
juca cu Progresul 
București. Ambele 
meciuri se vor desfă
șura pe stadionul Con
structorul, dimineața, 
cu începere de la ora 
9. Cel de al treilea 
joc programat în Ca-

la Jocurile 
desfășurate 
trecută pe 
Republicii.

în-

son- 
sapa,
la 5

Am plecat de la întreprin
dere cînd se dădea raportul de 
dimineață.

Inginerul șef repeta după 
fiecare șef de brigadă: 
da 31 : — schimbat 
săpat încă 8 metri pînă
aprilie ora 5 dimineața, 60 de 
metri peste planul „la zi'1 pe 
aprilie.

Sonda 23: terminat forajul
Sonda 70 : talpa 2 400 m ; 

scos tubulatura pentru verifi
care

Sonda 
„carotaj

Sonda 
rajul...

Succes, tovarăși sondori 1

252 : terminat forajul 
final"
179 : se pregătește fo-

Iui Ene Gheorghe au lipsit 
toți elevii. Ne oprim aici, deși 
exemple s-ar mai putea da.

Chiar prezenți la lucru, 
mulți dintre elevii citați pă
răsesc locul de muncă, își pierd 
timpul, dovedesc dezinteres. 
La observațiile muncitorilor 
răspund obraznic, jignesc. Așa 
se comportă Pană Florea, Ca- 
plea Petre, Ion Nicolae și alții.

Evident, am putea fi între
bați ce am făcut noi pentru a 
curma această situație, pentru 
a-i ajuta pe tineri să foloseas
că anii de școală în scopul în
sușirii meseriei, formării lor ca 
muncitori cu o bună pregătire 
profesională, cu o conștiință 
înaintată. Las la o parte faptul 
că am sesizat în nenumărate

• în cadrul campio
natului republican de 
baschet, Sala Giulești 
va găzdui duminică 
de la ora 8 următoa
rele 4 întîlniri fe

minine : Progresul — 
Voința Brașov: Unirea
— Știința Cluj; Rapid
— Mureșul și Voința
— Știința București.

® Campionatul re
publican de volei con
tinuă joi în sală Dina
mo cu întîlnirea femi
nină Dinamo — Pro- 
qresul. Jocul este 
programat de la ora 
18.

Duminică diminșața, 
de la ora 9, în sala 
Floreasca au loc me
ciurile: Metalul —
C.S.M. Sibiu (femi
nin), Rapid — Petrolul 
(masculin) și Steaua —■ 
Dinamo (masculin).

• Noi întîlniri de 
handbal vor avea loc 
duminică în Capitală. 
Pe stadionul Tinere
tului, cu începere de 
la ora 16 se desfășoa
ră întîlnirile: Știința 
București — Tractorul 
Brașov (fete) și Știin
ța București — Telea- 
jen (masculin). Stadio
nul Progresul va găz
dui dimineața (ora 11) 
meciul feminin Pro
gresul — Constructo
rul Timișoara.

® La 30 mai se v4 
da startul din orașul 
Brighton in tradițio
nala competiție Turul 
ciclist al Angliei. în 
afara echipelor Angli
ei, Țării Galilor și Sco
ției, la cqmpetiție vor 
participa și reprezen
tativele Spaniei, Fran- 

R. P. Polone, Sue- 
și Elveției.

(Agerpres)

tei, 
diei

(din păcate, tre-rînduri școala 
buie să spunem că n-am simțit 
din partea școlii un interes 
prea mare față de semnalele 
noasțre). Fiecare dintre noi a 
stat de vorbă cu elevii, le-am 
atras atenția asupra atitudinii 
lor qreșite. Am invitat și unii 
părinți și ne-am sfătuit împre
ună asupra măsurilor pe care le 
putem lua. Cert este că n-ani 
obținut încă rezultate prea bu
ne. Dovadă sînt abaterile la 
care m-am referit".

Îngrijorarea tovarășului Sie- 
lian Mitruș, precum și a celor
lalți muncitori din sec/ie este 
îndreptățită. Ei văd în ucenicii 
de azi viitorii lor tovarăși de 
muncă, cei care vor lucra pes
te puțin timp alături de ei. Si 
nu le esle indiferent cum se 
comportă acum, cînd trebuie 
să-și însușească nu numai me
seria, ci și disciplina muncito
rească. Dar cele relatate de 
tov. Stelian Mitruș dezvăluie 
lipsuri serioase in activitatea 
educativă pe care o desfășoară 
școala și organizația U.T.M.

Acestea sînt faptele. Așa se 
comportă în prezent unii din
tre elevii care peste citeva 
luni, vor fi învestiți cu titlul 
— plin de răspundere dar ș< 
de noblețe — de muncitor. 
Care sînt cauzele ? Ne vor aju
ta să le descoperim și să le 
supunem opiniei colective, ci
titorii, activul U.T.M. al școlii, 
tovarășii profesori și muncito
rii din uzină. Coloanele ziaru
lui nostru Ie stau la dispoziție.
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SEMĂNATUL
PORUMBULUI

La ancheta noastră răspund:

Ing. GHEORGHE LUȚÂ
piee-președinte al Consiliului agricol r-:-.oucî Fi--~ei

■ erenunle raionului Dastru se află fu z~4 ee cxr’ 
din sud-estul tării, unde icguaul peecrprtațr..*r cate 
mai scăzut. Deci cnterule pentru star Crrea rieerrit 
porumbului trebuie să țmă seama fi de acest factor 
important Dacă, de exemplu, ta penoeda octeoferse 
1963 — 1 aprilie 1964 au cârtit 72J mm de apă pe 
metrul pătrat, intre 1 octombrie 1964 — 15 martie

196-5 cantitatea medie a fost de 1723 Da la o woKaăe la aka. 
densitatea plantelor va trebui să fie 1 apostată fi la această comds- 
ție naturală. Multe cooperative agricole de peodoctie aa o expe 
riență bună în acest sens ți vor proceda ta raport de caodBflte 
specifice din această pnmăvară.

In raion, cultura porumbului va ocupa in acest aa o su^rxfxți 
de 41000 de hectare. La stabilirea deeeMffi aa va țKe semna in 
egală măsură de felul hibrizilor, de can-tatra de in —_;im--e a- 
plicată pe fiecare solă, ți, bmeințeie», de itnervcfe de apL Ia 
funcție de acești factori, fiecare mutate va stabtir v.ai-_ de 
plante recoltabile la hectar.

In anul 1964, cooperativa agricolă dm comuna Ciocije a tetir-ri 
de pe o suprafață de 1275 hectare o producție aedm de 3596 kg 
la hectar. Aceasta s-a datorat ți faptului că pe făccan» Iade »-* 
asigurat densitatea cea mai optimă, incit media a fost de 30000 
de plante la hectar. Cu aceeași dnodtatr, le Dedoiefti e-en ohtKut 
cîte 3 691 kg la hectar, deci cu 100 de kg mai mult. Dar iată ți 
alte exemple. Cooperativa agricolă de producție dm comuna Ște
fan Gheorghiu, a realizat în același an cîte 3 694 kg la hectar asâ- 
gurînd o densitate de numai 29 000 plante, iar cea din LTnri pe 
1118 hectare cu o densitate de 28 200 plante la hectar, a cbtmut 
în medie 3 544 kg de boabe.

Așadar, studierea acestor factori, împletită cu erperteota unită
ților fruntașe va duce nemijlocit la apEcarea creatoare a acestei 
importante cerințe agrotehnice.

Definitiv, densitatea se stabilește înaintea prime: prar.e. ciad 
se face răritul manual. Baza ei se pune însă acum, la semănat. Ca 
să rărești trebuie să ai din ce. Și asta mai alea In mnrfițiâr in 
care unitățile agricole din raion și-au planificat ca 60—-7® la Mtt 
din întreaga suprafață cu porumb să fie însăndnțată fn cmbari- 
Analizînd atent experiența unităților fruntașe, precum și factorii 
pedoclimatici, noi optăm în acest an pentru o medie de 28 000— 
32 000 plante recoltabile la hectar. Baza densității o constituie 
executarea perfectă a semănatului. Pentru aceasta, în terenul ja
lonat, distanța între rinduri va fi de 80—85 cm. In funcție ce 
aceasta, distanța dintre cuiburi va fi de 36,8—40 cm. Astfel. cu 
16—18 kg de sămînță se asigură 54 000—60 000 de cuiburi ia 
hectar. Deci, dublu față de cît va rămîne după rărit.

Toate aceste măsuri agrotehnice reclamă multă atenție și un 
înalt grad de calificare. Profitând de zilele din urmă neprielnice 
desfășurării din plin a lucrărilor din cîmp, unitățile agricole au 
fost îndrumate și ajutate ca întreg sistemul de organizare al ace
stei lucrări, să fie pus la punct pînă la ultimele amănunte. La 
centrele S.M.T. Făurei, Ianca și Jianu, timp de două zile, toți 
cei 6 174 de brigadieri de cîmp din cooperativele agricole de pro
ducție au fost bine instruiți. Tot pe aceeași durată, la S.M.T. 
Jîrlău, Făurei, Balta Albă, Lunca, Dudești și Rușețu au fost in
struiți și cei 1 082 șefi de echipe din brigăzile de cîmp. De ase
menea, instructaje s-au făcut cu toți inginerii agronomi și meca
nizatorii din raza de activitate a raionului.

In centrul acestor instruiri a stat cunoașterea amănunțită a se
mănătorilor de porumb și în special a celei mai noi și mai modeme: 
S.P.C.-6. Asigurarea densității a făcut obiectul unor dezbateri 
fructuoase. Ingineri, șefi mecanici au făcut descrieri tehnice, au 
organizat demonstrații practice, cei mai buni ingineri agronomi 
au împărtășit experiența lor cu privire la însămînțarea porumbu
lui. Cu mecanizatorii și cei 500 de cooperatori care vor lucra pe 
semănători s-au făcut operații în plus, cum ar fi : controlul teh
nic al semănătorii, modul de funcționare, montare, reglare și în
grijire tehnică. La sfîrșitul instruirii, mecanizatorii au fost exa
minați și li s-au dat adeverințe cu calificativul obținut. Brigadierii 
și inginerii au obligația de a controla dacă pe semănători lucrează 
acei mecanizatori care au obținut calificative maxime la instruire. 
Apoi, am trecut imediat la o acțiune pe care o apreciem ca deo
sebit de utilă. E vorba de valorificarea și repartizarea întregii can
tități de sămînță la toate unitățile. Sacii au fost rînduiți pe hi
brizi, calibru, sole, brigăzi, mecanizatori. In funcție de aceasta au 
fost repartizate și discurile. Astfel, dacă se întîmplă cumva ca un 
sac cu sămînță sau un disc să se încurce, greșeala va fi reme
diată înainte de a se produce pentru că brigadierul de cîmp, șeful 
brigăzii de tractoare, mecanizatorul șeful de echipă — toți știu 
de unde pornește greșeala.

la

Raidul nostru

brigăzile

Pășuni cu valoare 

nutritivă ridicată
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Kig e tiacreaai *3 pfia. cs vttezi 
spec.A Aasz fațx a ftorî o pe- 
nooda Se lacra la eerair.rr _ ral- 
tsrâoe ?r=a epocă sâ fie 
redasâ ez efieva ztie. țapi rxre a 
cu: o șuejv't de isop fa plus

gada soodusâ de Ștefan Dates, 
care lucrează pe ogaareăe coope
rativei agricole de producte cin 
comuna Viftoa Nouă. Mecanizato
rii semănau floarea-soare'.ur In
ginerul agroooen Fierea Zaharia 
supraveghea mersul lacrânior. 
cădea znirxtitie agrotehnice ne
cesare- Total ar fi fos: fn reg ui 
daed -ver--rj—v-~.—- t s-xr fi 
adus la la tocai de
-nuned. așa cm s-a seatwTft Dar 
a rețtia pterd sscbte ore bane de 
l-acra (cîte 1®—12 ore nnx. pe 
întreaga brigadă* pentru că ei 
trebuie să se deplaseze cîte 4—5 
km fa sediul betgăzri -unde fi se 
aduce hrana fi. uneori cu mare 
întârziere. Conducerea stațrumî 
trebuie să găsească o soluție mai

M STEA
TRACTOARELE

Afet seminătertie sim aprovizio
nate din timp cu săr-'nță, meca- 
itizaterii și cei care lutrează pe 
mașini sin: ateati la indicațiile 
pcunite de la inginerul agronom. 
Treaba merge repede și bine. Ma

ta vederea pregătirii terenului 
pentru porumb.

L* numai cîțiva kilometri de 
aici am găsit o situație cu totul 
diferită. Tractoriștii care lucrează 
la Virtop nu respectă indicațiile 
primite în legătură cu modul de

La G-A-S. „23 August’ din Cimpulung-Muscel se fac noi 
In pantă

plantații de pomi fructiferi pe terenuri

Ing. ION MAVROIĂNU
directorul G AS. Cobadin. regiunea Dobrogea

nul trecut, de pe cele 1 400 de hectare semăna
te cu porumb, am obținut cîte 3 550 kg boabe, în 
medie, la hectar. O analiză atentă ne arată că 
puteam realiza și mai mult. Primăvara prece
dentă a fost însă secetoasă. Odată cu primele 
zile călduroase ale lunii aprilie, temperatura în 
sol a crescut brusc, epuizînd însemnate rezerve

de apă. Am început imediat semănatul porumbului. Dar 
capriciile vremii ne-au dat de furcă. In perioada următoare, 
temperatura a scăzut rapid, făcînd ca sămînță să „zacă" o 
vreme în pămint fără a încol ți. Firește, unele boabe au pie
rit, creindu-ne dificultăți în privința densității. în afară de 
aceasta, 200 hectare au fost semănate în ogor de primăva
ră și pe această suprafață producția a fost cu mult sub ni
velul mediu realizat pe gospodărie. Dar, cu toate aceste con
diții de care vorbeam, brigada a doua a obținut de pe o 
suprafață de 300 de hectare o producție de peste 4 100 kg 
boabe. La baza acestui rezultat au stat, în primul rînd, 
condițiile optime în care s-a făcut semănatul. Apoi s-au asi
gurat cîte 26 000 plante recoltabile în medie la hectar, den
sitatea cea mai potrivită pentru solurile de la noi. De aseme
nea, această suprafață a fost arată și îngrășată încă din 
toamnă.

Ținînd seama de experiența acumulată, am căutat să 
creăm, în acest an, condiții mult mai bune culturii porumbu
lui. în primul rînd, întreaga suprafață a fost arată încă din 
vară și toamnă. Odată cu arăturile s-au administrat în sol 
cîte 300 kg de superfosfat Ia hectar, iar pe 200 de hectare, 
mai sărace în substanțe nutritive, s-au încorporat și cîte 
150 kg de sulfat de amoniu la hectar. La aceste lucrări, 
executate încă din toamnă, se adaugă condițiile mai bune de 
climă din primăvara aceasta. In sol există suficientă umi
ditate ca urmare a zăpezilor din iarnă și a ploilor abunden
te căzute recent. Sub îndrumarea inginerilor și a maiștrilor 
de cultură, mecanizatorii noștri au căutat să păstreze rezer

nu ne mai atingem de nu
trețurile destinate perioadei 
de îxmă. fapt care ne ajuți 
si obținem producții de 
lapte mari ți constante pe 
tot timpul anului. De exem
plu. In 1964 producția de 
lapte a fost depășită cu 
200 de hectolitri, iar In 
-.irită, media pe cap de vacă 
furajată realizată In lunile 
de vară, s-a menținut con
stanta. pentru că am asigu
rat bază furajeră Indestu- 
Litoare

Si ia primăvara aceasta 
organizația U.TM antre
nează na mare număr de 
Cacri la diferite lucrări. Ei 
s-eu axya.a: si execute cu- 
- ilarul întreg-.: suprafețe.
Au izceoc: ăej< săpatul a 
iacă ucx.1 ftettei lingă o 
iaarră ce sălci mi aade. de 
•facet. se od&pesc vacile 
după păscmard dm csrsrsl
3K or beceare rezerrnti

aeema tugr-tan». ToeadaU 
se ti tace o taiără pentru 
riuacvezi pom care va fi 
brăer o zer o hacerrsi 
veste. Ca adăpost pentru 
Maree st ca ssbear pentru 
at as fast de.a cxsstrcte.

f-sâmtațare a fiorti-aoarelui. Pen
tru semănatul aceste culturi in 
cudhcn. brgada a fost dotată cu 
cucur. corespunzătoare. Acestea 
stau neftriostte la brigadă, iar 
îneca-uza torti seamănă cu discun 
cu opc alveole, care sint mai pu
tu mdicate pentru această lu
crare. în această privință o vină 
are și Lidia Tamovschi. inginera 
unității, care nu controlează sis
tematic mersul lucrărilor. în ziua 
aceea n-a trecut pe la cîmp, la 
locul de muncă al tractoriștilor.

La Vădăstrița lucrează brigada 
condusă de Bebe Mincă, care dis
pune de 25 de tractoare și un 
număr însemnat de alte mașini 
și unelte agricole. Unele dintre 
acestea însă, stau multe ore în 
brazdă din cauza defecțiunilor și 
a lipsei pieselor de schimb. Timp 
de trei zile, de exemplu, au lucrat 
cîte 7—10 tractoare din cele 25 
repartizate aici. Șeful brigăzii, 
conducerea unității, au sesizat 
stațiunea despre aceste neajun
suri încă la 26 martie. Dar pînă 
la 30 martie S.M.T. Corabia nu 
luase nici o măsură pentru reme
dierea lor.

în toate aceste zile mașinile 
n-au putut fi folosite rațional, cu 
întreaga lor capacitate, ceea ce a 
dus la serioase rămîneri în urmă 
a lucrărilor Ia ordinea zilei. Se 
impun măsuri practice imediate. 
Șefii de brigadă, inginerii agro
nomi trebuie să facă zilnic o re
partizare judicioasă a mașinilor, 
să controleze calitatea lucrărilor. 
Paralel cu acestea trebuie să se 
lucreze la pregătirea patului ger
minativ pentru porumb. Semăna
tul acestei culturi în epoca opti
mă și la un nivel calitativ supe
rior este strîns legat de o bună 
organizare a muncii și folosirea 
mașinilor cu întreaga lor capa
citate. Perioada de executare a 
tuturor lucrărilor poate fi mult 
scurtată dacă tractoarele vor fi 
folosite noaptea la pregătirea te
renului și ziua la semănat.

D. MIHAI

vele de umezeală din sol. In acest scop, ei au executat pînă 
acum două grăpări pe întreaga suprafață pe care o cultivăm 
cu porumb. Urmează ca în ajunul semănatului să se mai 
facă o lucrare cu discul pentru a crea un bun pat germinativ.

Sîntem acum în perioada cînd cercetăm zilnic temperatu
ra din sol pentru a prinde epoca cea mai propice de semă
nat. Totodată, s-au făcut toate pregătirile necesare. Mașini
le sînt puse la punct, li s-a făcut rodajul necesar, mecani
zatorii au fost instruiți în mod special, iar sămînță din hi
brizii dubli 405 și 311 a fost asigurată din propriul nostru 
lot de hibridare. Rezultatele obținute pe lotul de hibridare 
au fost apreciate ca cele mai bune pe întregul trust.

Iată doar cîteva din condițiile de început create de noi, 
cu mult mai bune decît anul trecut, care vor putea face ca 
producția de porumb să fie anul acesta mai mare.

ȘTEFAN SARAMUȘCA
brigadier de cîmp la cooperativa agricolă de producție 

Reviga, raionul Slobozia

i unitatea noastră are o experiență bună în cultu- 
ia porumbului. In ultimii ani, producția a fost 
constantă : 3 000 kg boabe în medie la hectar. Nu 
o considerăm însă o limită. Dovada cea mai bună 
o constituie rezultatele de anul trecut. In condiții 
de secetă excesivă, pe 1 020 de hectare am obți
nut în medie 3 284 kg porumb boabe. Brigada 

mea, în care lucrează și 75 de tineri, pe 256 de hectare a rea
lizat cîte 3 400 kg. Unele echipe, cum ar fi cele conduse de 
Vasile Stan și Ștefan Toma, au obținut și mai mult. La baza 
acestor producții a stat complexul agrotehnic pe care l-am 
aplicat pe tot timpul anului. La fel ca noi, în aceleași condi
ții, au lucrat și celelalte brigăzi. Socotesc însă că sporul de 
boabe realizat de brigada mea, provine, mai ales, din modul în 
care am pregătit terenul, de la arat și pînă la însămînțare. 
Dar iată cum pregătim acum patul germinativ pentru însămîn

Mecanizatori

fruntași

In întrecerea socialistă pentru lucrările 
executate la timp și la un înalt nivel agro
tehnic, tinerii mecanizatori de pe cuprinsul 
regiunii București obțin succese însemnate. 
Din rîndul celor care se mențin în fruntea 
întrecerii din primele zile ale muncii în 
cîmp, fotoreporterul a surprins pe peliculă 
chipurile unor tractoriști fruntași.

Unul dintre ei este Ștefan Dumitru de 
la S.M.T. Balaciu, raionul Urziceni. Pentru 
lucrările de bună calitate pe care le-a făcut 
pînă acum, el a primit felicitări din partea 
conducerii cooperativei agricole de produc
ție Munteni-Buzău în care lucrează.

Fruntaș în muncă este și mecanizatorul 
Ion Soare de la G.A.S. Malu. Bun cunoscă
tor al mașinilor', el reușește să însămînțeze 
zilnic cîte 35—40 de hectare cu floarea- 
soarelui.

Iordan St. Marin este mult apreciat de 
membrii cooperativei agricole de producție 
din comuna Ștefan Vodă, raionul Călărași. De 
cîțiva ani, de cînd lucrează aici, el s-a situat 
printre primii în toate campaniile agricole. 
Locul de fruntaș nu l-a cedat nici la lucră
rile actuale.

Fotoreportaj: P. IVAN

țarea porumbului, pe baza experienței anului anterior. Pe 
întreaga suprafață de 250 de hectare, am executat arături 
adinei. Lucrarea s-a făcut diferențiat, pe sole. Unde apa frea
tică e mai la suprafață, arătura s-a făcut la 20—30 de centi
metri. Pe alte sole, cu umezeală mai puțină, am arat pînă la 
35 cm cu scormonitorul. Pe la mijlocul lunii martie, am făcut 
un sondaj cu inginerul agronom și șeful brigăzii de tractoare. 
Am constatat că pe unele parcele arate din vară, după grîu, 
terenul era îmburuienat și bătătorit Am repartizat două trac
toare, care au executat o arătură ușoară, la 18—20 cm adinci- 
me, pe 45 de hectare. Brazdele s-au revărsat după plug, în 
bulgări foarte mici. Pe restul suprafeței, am aplicat, de curînd, 
o lucrare cu grapa cu colți reglabili, perpendicular pe direc
ția arăturii. Prin aceasta am urmărit două lucruri: evitarea 
pierderii rezervei de apă din sol, și nivelarea și alinarea tere
nului la suprafață. Acestea constituie deja lucrări în plus față 
de anul trecut. Și le-am făcut pentru că, după cercetările spe
cialiștilor, reiese că primăvara evaporarea apei din sol e foar
te puternică. Intr-o singură zi călduroasă, se pierd cam 30—40 
de tone de apă la hectar. Acum mai executăm pe circa 20 de 
hecare, unde terenurile au o crustă mai groasă, o lucrare cu 
grapa cu discuri în agregat cu grapa reglabilă. Astfel, se afi
nează bine solul și pe porțiunile îndesate. Pe alte 50 de hec
tare, care au rămas nefertilizate, am administrat cîte 15—20 
de tone de gunoi de grajd bine putrezit, pe care l-am introdus 
în sol printr-o discuire puternică. In preziua semănatului, s-au 
chiar în aceeași zi, mecanizatorii vor mai face o lucrare cu 
cultivatorul, pe toată suprafața, pînă la adîncimea de însă
mînțare a porumbului: 8—10—12 cm, în funcție de hibrizii 
pe care-i avem și de gradul de umiditate al fiecărei sole. In 
felul acesta, realizăm un pat germinativ neted ca în palmă, 
uniform, cu pămîntul fărîmițat, întocmai ca grăunțele pe care 
le punem sub brazdă.

Firește, am vorbit despre experiența brigăzii mele La noi 
in unitate însă, toate brigăzile dau o atenție deosebită pregă
tirii patului germinativ, pentru că este o lucrare hotărîtoare, 
în vederea obținerii unor producții de porumb sporite la hec
tar. Dacă pe această bază se vor realiza numai 100 de kg de 
boabe în plus la hectar, înseamnă că pe cele peste 1 000 de 
hectare planificate de unitatea noastră cu această cultură se 
va obține un spor de aproximativ 100 de tone.



PE SCURT
RANGOON. — După mm annr. 

ță agenția China Nonă. Cin En-la: 
premierul Consiliului de Stat a 
R. P. Chineze, și-a încheiat vizita 
pe care a întreprins-o în Birmaua 
în cursul vizitei, premierul Cri 
En-lai a avut convorbiri cu gene
ralul Ne Win, președintele Cocs.- 
liului revoluționar al Uniunii Bir- 
mane.

Premierul 
nele care îl 
6 aprilie la 
rea vizitelor 
in străinătate.

Ciu En-lai si persoa 
însoțesc au sosit !< 

Pekin, după încheie 
pe care le-au ficir

SOFIA. — Luni dimineața a 
colat de pe aeroportul din ! 
un avion de pasageri a! intre- 
derii aeriene de transport din 
garia „T.A.B.S.O.*. cu des-.:: 
Londra. Cu acest prim zbor a 
inaugurată linia aeriană ir.t« 
țională pe ruta Sofia — Loner 
escale la Viena și Paris.

Actualitatea

—area a/auexz*

Hotârirea pa
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din viata 
tineretului 

bunii
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Demonstrații 
ale studenților

peruvieni
C tudenții din Lima au or

ii ganizat luni demonstra-
| ții de protest împotriva

sporirii tarifelor la transportu
rile urbane. Poliția a interve
nit cu grenade cu gaze lacri
mogene. pentru a împrăștia pe 
demonstranți.

După cum transmite agenția 
Associted Press, ca urmare a 
demonstrațiilor studențești, 
transporturile urbane din Lima 
au fost dezorganizate.

Greva 
studenților 

din Ecuador
Greva generală a studenți

lor de la Universitatea 
centrală din Ecuador 

continuă. Greva a fost decla
rată la chemarea Federației 
studenților universitari, în 
semn de protest împotriva ex
cluderii din universitate a 20 
de studenți care au participat 
la recentele demonstrații anti
guvernamentale.

FINLANDA. Aspect de la < ' ~
Helsinki împotriva acțiunilor agresive ale Statelor Unite

o demonstrație ce a avut loc

Vietnam

la 
în

A

împotriva acțiunilor

agresive ale S. IL 1

NEW YORK. — La New York i 
avut loc prima ședință a celei ce— 
treia sesiuni a Comitetului Organi
zației Națiunilor Unite pentru de
finirea noțiunii de agresiune.

Primul a luat cuvîntul reprezen
tantul Uniunii Sovietice, N. T. 
Fedorenko, care a arătat că. astâz 
sarcina definirii noțiunii de agre
siune capătă o importantă tot ma: 
mare in lumina acțiunilor agresive 
ale Statelor Unite in Asia de sod- 
est. Delegația sovietică, a spos eL 
este de părere că Comitetul tre
buie să recomande secretarului ge
neral al O.N.U. înscrierea pe agen
da preliminară a celei de-a 20-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. problema pregătirii s s- 
doptării unei definiții a notnzz. 
de agresiune.

Reprezentantul Statelor Uzine. 
Francis Plimpton, care a luat apoc 
cuvîntul, a încercat să justifree ac
țiunile americane împotriva R. D. 
Vietnam, expunind pozztia amer.- 
cană in această DTO&J

in Vietnam!
• Federația Mondială a oa

menilor de știință, organizație 
din care fac parte peste 300 000 
de savanți și cercetători știin
țifici din peste 30 de țări, a dat 
publicității la Londra o decla
rație în care subliniază că „o 
încercare de a impune o for
mă de guvernămînt poporului 
din Vietnam prin intermediul 
terorii militare poate duce la 
catastrofă". în declarație se 
arată că membrii federației 
sînt „profund neliniștiți de in
tensificarea de către forțele 
S.U.A. a acțțjmilor de război 
împotriva Vietnamului de 
nord" și de „amenințările de 
generalizare a conflictului 
vietnamez". Totodată este cri
ticată atitudinea S.U.A. „care 
și-au arogat dreptul de a ata
ca un alt stat, în ciuda princi
piilor fundamentale ale drep
tului internațional". Documen
tul subliniază că „este de o 
importanță imediată și urgentă 
să se pună capăt actualului 
război și să se permită poporu
lui vietnamez să se bucure în

Documentar

Insula Mauriciu

■
 a Londra s-a anunțat recent că ministrul Marii 

Britanii pentru problemele coloniilor, A. Grenwood, 
a plecat într-o vizită în insula Mauriciu, unde ur
mează să ducă tratative cu autoritățile acestui te
ritoriu în legătură cu viitorul constituțional al 
insulei. Conform informațiilor apărute în presa bri
tanică, conferința care va lua în discuție viitorul a- 

cestei insule, va avea loc în toamna acestui an.

mod liber de dreptul de a-și 
hotărî propriul destin".

• Mii de tineri atenieni, 
membri ai organizației demo
cratice Lambrakis, organizației 
tineretului Uniunii de centru 
și Uniunii studenților greci au 
participat marți la o demon
strație in fața Universității din 
Atena. în semn de protest îm
potriva acțiunilor agresive a- 
mericane contra poporului 
vietnamez. Detașamente de po
lițiști au intervenit, tncercind 
să-i împrăștie pe demonstranți, 
în urma incidentelor, 30 de 
tineri au fost răniți, iar alți 51 
arestați.

• Marți, la chemarea Miș
cării naționale pentru pace, 
în întreaga Franță s-a desfă
șurat Ziua de acțiune pentru 
pace în Vietnam. Au avut loc 
adunări in întreprinderi, în 
fața primăriilor, au fost adre
sate rezoluții ambasadei ame
ricane și consulatelor din pro
vincie în care se cere înceta
rea bombardamentelor ameri
cane și restabilirea păcii în 
Vietnam.

La Paris, sute de feroviari 
s-au adunat în fața monumen
tului morților din gara Saint 
Nazaire într-un miting. In 
cursul zilei, muncitori de la 
Uzinele Renault au participat 
la mitinguri și au adoptat re
zoluții în care se pronunță 
pentru încetarea agresiunii în 
Vietnam

La marele miting organizat 
la Bursa Muncii din Paris ora
tori, printre care Eugene He- 
naff, secretar general al Uni
unii departamentale C.G.T., și 
Jacques Chatagner, secretar 
al Mișcării pentru pace, au 
chemat populația pariziană 
să-și intensifice acțiunile în 
favoarea păcii în Vietnam.

• Sindicatele marinarilor 
japonezi din porturile Yoko
hama și Tokio au refuzat să 
transporte materiale militare 
destinate forțelor militare ae
riene din Vietnamul de sud. O 
hotărîre similară a fost adop
tată anterior de către marina
rii din portul Kobe. Coman
dantul forțelor maritime mili
tare ale S.U.A. din Japonia a 
propus celor două sindicate 
ca 380 de marinari japonezi să 
facă parte din echipajele na
velor care transportă materiale 
militare la Saigon. Propunerea 
a fost respinsă.

BELGRAD. — 
agenția Taniug. 
încheiat la 6 a,_____________
iugoslavo-suedeze privmd pcs. 
litătile de promovare a cotabc 
rii industriale.

In cursul convorbinior. s-a c 
statat că există man posbur' 
pentru stabilirea unor relații ce 
laborare strinsă intre iadustna 
edeză și cea iugoslavă In ccrxnd. 
va Încheia un acord potrivit ci 
ia grupul de intreprmder. » 
slave Rade Koncear* dm Zaț: 
va colabora cu industria saeâi 
in producția de locoaotrre ei 
trice.

Lmpa cn_ 
1a Beigrad 

ipnlie cooti

cn:

sprijnu ta laaa mar cec de-c 
do-ua cerere britanică de re
înnoire a creditului de trei 
miliarde dolari acordat de 
marile bârr.ci centrale vest-eu- 
ropene în luna noiembrie 1964 
guvernului britanic, pentru o 
durată de trei luni. Pe de altă 
parte, Franța nu va cere su
primarea rapidă a suprataxei 
de 15 la sută asupra importu
rilor, stabilită de Marea Bri- 
tanie.

Comentînd aceste măsuri, 
,J-.e Figaro" scrie: ranța nu 
are interes ca lira sterlină 
să fie devalorizată. Modificarea 
cursului monedei britanice 
ne-ar jena în mod considera
bil".

GENEVA. — Comisia O.N.U. 
pentru drepturile omului. Întrunită 
la Geneva, a exprimat luni opozi
ția ei formală față de prescrierea 
crimelor de război, în cursul unei 
lungi ședințe, consacrate examină
rii acestei probleme.

In cadrul ședinței, reprezentan
tul R.P. Polone a cerut comisiei 
să adopte imediat o rezoluție cla
ră și fără echivoc care să fie tri
misă tuturor guvernelor. Repre
zentantul Franței a recomandat ca 
problema să fie prezentată mai 
întii Secretariatului Națiunilor U- 
nite și reexaminată anul viitor de 
membrii comisiei. Intrucit au 
existat opinii diferite, concretiza
te prin cele două propuneri, pre
ședintele comisiei a recomandat 
crearea unui grup special de lu
cru care, în următoarele zile, să 
pregătească o rezoluție acceptabi
lă tuturor țărilor membre.

In extremitatea 
vestică a Oceanului 
Indian, Ia citeva su
te de mile de coas
ta Madagascarului, 
se află Insula Mau
riciu. Descoperită în 
anul 1507 de portu
ghezul Pedro de Mas- 
carenhas, ea a ră
mas nelocuită aproa
pe un secol, pînă 
cînd olandezii, care 
i-au dat denumirea 
de Mauricius, au for- 
mat primele așezări. 
Intrind mai tlrziu In 
posesia Franței, In
sula Mauriciu Începe 
să cunoască o oare
care dezvoltare. In 
insulă sînt aduși 
sclavi din Africa, 
care sînt folosiți de 
colonii albi pentru 
cultivarea pămintu- 
lui cu trestie de 
zahăr.

In această perioa
dă, avlnd condifii 
bune, începe să se
dezvolte orașul Port Louis, ac
tuala capitală, care a devenit șl 
o puternică bază navală. La Înce
putul secolului XIX, insula devine 
posesiune a coroanei britanice. In 
perioada imediat următoare, ca 
urmare a dezvoltării traficului 
maritim al metropolei spre Indii 
(Canalul de Suez încă nu fusese 
construit), insula devine și un ma
re antrepozit.

Odată cu abrogarea sclaviei, 
colonii albi au fost nevoifi să caute 
noi surse de for(ă de muncă iefti
nă pentru a lucra plantațiile. O 
asemenea sursă era India. Imigra
rea masivă a indienilor a Început 
tn anul 1832. In insula trăiesc a- 
proximativ 631 000 de locuitori din 
care circa 385 000 sînt de origină 
indiană. Europenii sînt in număr 
de aproximativ 10 000.

Cea măi mgre pafțe a suprafe
ței arabile este cultivată cu trestie 
de zahăr, care acoperă 85 la sută 
din terenul cultivabii. In rest, pe 
suprafețe mici se cultivă ceaiul, 
tutunul și vanilia. 98 la sută din 
volumul exportului insulei este a- 
sigurat de producția de zahăr. In 
insulă, pentru prelucrarea trestiei 
de zahăr au fost construite 20 fa

d::l" pe care le presupune calitatea de 
membra al blocului atlantic. Combativitatea 
opiniei peiitee daneze s-a vădit prin mani
festațiile împotriva prezenței Bundeswehru- 
kri pe teritoriul danez. In luna martie, în 
apropierea localității Kruusa, grupuri de 
bărbați ți femei s-aa culcat pe autostrada 
Padborg-Abendre pentru a împiedica o uni
tate militară vest-zennană să participe la 
apbcațr: militare împreună cu unități daneze 
și engîezr.

Dar punerea în discuție a viitoarei apar
tenențe a Danemarca la NA.T.0. este pusă 

i și cu alte aspecte ale politicii 
1 membru al Asociației Europene 
i Schimb. guverna! danez s-a pro- 
repetate rinduri în favoarea unei 
ie Piața Comună. Acum, după ce 
azeie viitoarei Piețe Comune agri
șul Danemarcei pentru desfacerea 

es agricole fără taxe vamale în 
âri membre ale Pieței Comune a 
usderabiL La ultima sesiune a 
■■atena! al A.ELS. — la care 

asociației s-au manifes- 
oricind în tiecut — re- 
i-au manifestat deschis 
i Comună, anunțindu-și 
icgoderi cu comisia de 
dent că înclinațiile D.i- 
Comună sînt legate de 
■tScfpa la lupta de con- 
desfacerii produselor 

rită caracterului inten
teze. Dersr-arodată este 
precizeze dacă atracția 
a pune amprenta hotă-

Festivitățile de la Banovce

c-r

Prezente romînestia a

de fo-

Edxcs^es, 
p-ețemn- 

pntru ta- 
geaeralsl

Ligii de prietenie greco-ro- 
atiae. membri ai corpului di
plomatic, oameni de cultură și 
ană. ziariști.

LONDRA — La Londra s-a

iac*-.:natâ oenor.a lui George 
: ergaznzată de

tul de Stat pentru Cultură și 
Artă din ILP. Romlnă în cola
borare cu Uniunea Compozi
torilor și Muzeul „George E- 
nescu* din București. Timp de 
trei săptămini. ea a fost vizitată 
de public. In sala de expoziții a 
marii săli de concerte Royal 
Festival Hali miile de iubitori 
ai muririi, prezenți seară de 
seară la concerte, au avut pri
lejul să cunoască aspecte din 
activitatea complexă și multi
laterală a marelui muzician 
romin, cit și remarcabila sa 
personalitate.

Ca prilejul expoziției, pia
nistul Valentin Gheorghiu și 
violonistul Ștefan Gheorghiu, 
precum și violoncelistul Radu 
Aldulescu au dat recitaluri la

M.-.r.tr.tstcr. pre«H»- 
tlr.d lucrări de George Enescu 
care s-au bucurat de mult

înregistrat și pe plan
Q£ !.lat in COHS1- 

cu privire la noile 
capătul unei dispute 
r. emul social-demo- 
;erile din septembrie

1964, nu dispune de o majoritate în parla
ment și el trebuie, vrînd-nevrînd, să-și adap
teze măsurile preconizate pentru a nu risca 
să fie răsturnat de opoziție. Existența a nu 
mai puțin de 11 partide politice (Danemarca 
are 4,5 milioane locuitori și o suprafață de 
43 mii km2) face ca cele mai mici oscilații 
sau realinieri să poată avea consecințe ne
prevăzute în viața politică. Configurația pes
triță a actualului parlament (social-demo- 
crați — 76, radicali — 10, conservatori — 
36, liberali — 38, independenți — 5, socia
liști populari — 10, partidul insulelor Feroe 
2, partidul Groenlandei — 2) impune o ma- 
leabilitate și o abilitate deosebite guvernului 
social-democrat care, potrivit ziarului ame
rican „WASHINGTON POST", dispune de 
„o singură armă importantă și anume de 
faptul că nimeni nu dorește organizarea de 
noi alegeri... ceea ce constituie un argument 
puternic în favoarea compromisului".

Social-democrații s-au pronunțat pentru 
impozite directe menite să greveze în special 
veniturile mari, dar au făcut concesii impor
tante. Au fost majorate prețurile la tarifele 
poștale, feroviare, o parte a chiriilor și au 
fost sporite impozitele asupra unor bunuri 
de larg consum. Mănunchiul de noi impo
zite — cum definea presa daneză măsurile 
legislative de la începutul lunii aprilie — 
urmărește combaterea fenomenelor inflațio
niste și echilibrarea balanței de plăți, într-un 
curant redresarea situației precare a finanțe
lor țării. Pe lingă faptul că au fost exprima
te serioase îndoieli asupra eficienței „mă
nunchiului de noi impozite" pentru îmbu
nătățirea situației financiare, aplicarea lor 
care implică inevitabil creșterea prețurilor a 
fost întîmpinată cu ostilitate de majoritatea 
populației.

Căutările din politica externă a Danemar
cei sînt însoțite deci de adîncirea frămîntă- 
rilor pe tărîm intern.

Z. FLOREA

frontul din Guineea „portugheză"

Un detașament a] armatei de eliberare națională din Guineea 
„portugheză"

PE SCURT

R. P. POLONA. Imagine din portul Gdansk

brici de zahăr, multe dintre ele 
sînt vechi datină din secolul tre
cut. Plantatorii străini dețin pu
terea economică a insulei. Ei sini 
proprietari nu numai ai plantații
lor de trestie de zahăr ci și ai fa
bricilor de prelucrare șl ai mari
lor întreprinderi de asigurare și 
financiare.

In ciuda faptului că insula are 
condiții bune pentru cultivarea și 
altor culturi alimentare de bază, se 
importă cea mai mare parte a pro
duselor necesare hrănirii popu
lației.

Insula Mauriciu (englpzii in spun 
Mauritius) este administrată de un 
guvernator general și de un con
siliu executiv, asistafi de Consi
liul legislativ. Acesta este com
pus din 52 de membri din care 
12 numifi de guvernator.

Vizita la Port Louis a ministrului 
pentru problemele coloniilor al 
Marii Britanii, precum și tu^in/a- 
rea conferinței în legătură cu vii
torul constitutional al Insulei 
Mauriciu, slnt rezultatul faptului 
că populația acestui teritoriu 
revendică independenta.

IOAN TIMOFTE

Noul buget britanic
. T inistrul de finanțe al 
VI Marii Britanii, James 

Callaghan, a prezer.tat 
eri în Camera Comunelor 
irimul buget laburist după 14 
ini de opoziție a partidului 
ău. Proiectul de buget care 
rrea să inaugureze, după cum 
i afirmat ministrul de finanțe. 
> „nouă eră", propune o re- 
iucere de 100 milioane de lire 
terline pe an a exporturilor 
le capitaluri pe termen lung 
i o scădere a cererii interne 
u 250 milioane lire sterline 
>e an prin intermediul spori
ri impozitelor indirecte și a 
mei comprimări a cheltuieli- 
or publice.

Ministrul de finanțe a afir
mat in continuare că Anglia 
nu poate să-și permită conti
nuarea investițiilor în străină
tate în ritmul ultimilor ani. 
In cursul ultimului deceniu, a 
afirmat el, aceste investiții 
s-au cifrat in medie la 170 mi
lioane lire pe an, în timp ce 
reintrările de devize nu au a- 
tins decit 25 milioane lire ster
line. Tot în vederea frînării 
exporturilor de capitaluri, mi
nistrul de finanțe a anunțat 
că în viitor firmele britanice 
nu vor putea să obțină devize 
din partea Băncii Angliei în 
scopul unor investiții în stră
inătate decit dacă aceste in
vestiții vor fi făcute pe ter
men scurt.

In același timp, ministrul 
britanic a anunțat că guvernul 
său a hotărît să renunțe la 
proiectul de construire a bom
bardierului supersonic „TSR- 
2“, unul din cele mai costisi
toare proiecte aviatice ale An
gliei. Renunțarea la acest pro
iect, care a costat pină în pre
zent aproximativ 125 de mili
oane lire sterline, va permite 
guvernului să facă o economie 
de 35 de milioane lire sterline 
în anul financiar 1965—1966.

Proiectul de buget prevede 
la capitolul cheltuieli cifra 
record de 8,482 miliarde lire 
sterline, cu 690 milioane lire 
mai mult decit în anul trecut. 
La venituri, bugetul prevede 
realizarea unei sume de 8,862 
de miliarde lire sterline, pro
venită, îndeosebi, de pe urma 
sporirii impozitelor. Exceden
tul bugetar este apreciat la 
380 de milioane lire sterline 
față de 88 de milioane, cit a 
reprezentat în anul trecut.

Tot în cursul ședinței a luat 
• cuvîntul primul ministru bri- 
, tanic, Harold Wilson, care a 
■ făcut o scurtă expunere pri- 
I vind rezultatele vizitei sale Ia 
1 Paris.
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In timpul instrucției

I
MW apte camioane și două tanchete alcătuiau convoiul for- 

țelor armate portugheze care înainta, încet și cu multe 
|u precauții pe șoseaua dintre Bafata și Bissau, capitala 

Guineei portugheze. Toate precauțiunile nu au ajutat 
® însă la nimic pentru că, după o luptă care a durat 25 
nil de minute, numeroși soldați colonialiști zăceau fără 

viață în jurul camioanelor incendiate, iar armele și mu
nițiile lor dispăruseră.

Atacul, una dintre numeroasele acțiuni de acest fel ale patrioților 
din Guineea zisă portugheză și insulele Capului Verde, s-a desfășu
rat în urmă cu mai multe săptămini. Ca de obicei, regimul colonial 
de la Lisabona, a avut grijă ca această știre să nu devină cunoscută 
agențiilor de presă occidentale sau corespondenților diferitelor ziare. 
Cu toată cenzura extrem de severă, unii ziariști din țările africane 
consideră, pe baza informațiilor din diferite surse, că în Guineea 
„portugheză" se desfășoară în prezent cea mai importantă acțiune 
armată împotriva colonialismului portughez, din toate teritoriile pe 
care Portugalia le stăpînește în Africa.

Guineea „portugheză", calificată în mod oficial de guvernul de la 
Lisabona drept „o provincie de peste mări", este situată între Sene
gal și Republica Guineea. Ea are o suprafață de 36 125 km pătrați și 
o populație de 800 000 locuitori. Arhipelagul „Capul Verde", alcă
tuit din nouă insule (3 903 km. p. și 200 000 locuitori) este de ase
menea o „provincie portugheză de peste mări". Dacă cineva dorește 
să ofere un exemplu de ceea ce reprezintă colonialismul, cea mai 
bună posibilitate o are citind cazul Guineei „portugheze". După pa
tru secole de dominație colonială, peste 99 la sută a populației este 
analfabetă, discriminarea și segregația rasială sînt considerate drept 
„legi naturale", iar locuitorii ei abia au depășit epoca sclavagismului. 
Astfel de „condiții" oferă un teren prielnic pentru investițiile străine. 
In afara cîtorva firme mici din Lisabona, exploatarea resurselor mi
nerale ale țării se află în mîinile monopolurilor nord-americane, vest- 
germane și belgiene, dominate de „Esso Standard".

Deși primele acțiuni insurecționale împotriva dominației coloniale 
datează încă din anul 1952, abia în septembrie 1956, a fost creat, în 
condițiile clandestinității, Partidul african al independenței Guineei' 
și „Capului Verde" (P.A.I.G.C.) care, într-un interval de trei ani a 
organizat primele sale cadre. La 3 august 1959 s-a produs greva din 
portul Pijigutti, reprimată cu ferocitate de armata portugehză, acțiu
ne care este considerată drept punctul de pornire a luptei armate 
pentru independență. Importanța actualei mișcări a fost recunoscută 
chiar de generalul Gomes de Araujo, ministrul portughez al apărării, 
care, a subliniat necesitatea „intensificării acțiunilor de pacificare a 
provinciei Guineea", arătînd că „răsculații ocupă peste 15 la sută din 
teritoriu". Intensificarea luptei pentru independență poate fi dedusă 
și dintr-un alt exemplu : în anul 1961 în Guineea portugheză și insu
lele Capului Verde se aflau 4 000 de militari portughezi, cifra actuală 
fiind de peste 40 000 de militari, echipați cu armamentul cel mai 
modern. Și cu toate acestea, partizanii guineezi nu numai că nu 
au putut fi înfrînți, dar recuceresc, palmă cu palmă, metru cu me
tru, teritoriul țării lor.

1. R.


