
Pe marile trasee 
ale întrecerii socialiste

>

Zestrea din
trimestrul I

Patru felicitări

electivul uzinei 
noastre a produs 
peste plan în tri
mestrul I, 1 634 
tone de oțel, 
1 681 tone plati
ne, 404 tone de

ta 1 Mai au fost în- 
aproape In întregi- 

în cursul acestui

tablă, 305 tone laminate ușoa
re și 35 tone laminate trase 
ia rece. Adăugind șl celelalte 
rezultate, rezultă că angaja
mentele luate de colectivul no
stru pînă 
deplinite, 
me, chiar 
trimestru.

Am pășit, deci, in trimestrul 
doi cu o zestre bogată, o zes
tre pe care vrem s-o mărim 
mereu pînă la siirșitul anului. 
Experiența primului trimestru 
arată cu prisosință că este po
sibil acest lucru. Care sînt e- 
lementele acestei experiențe 1 
In esență, este vorba de aplica- 
rea tuturor măsurilor tehrJco- 
organizatorice prevăzute pentru 
primul trimestru — atit a ce
lor care se refereau la sporirea 
producție cît și Ia creșterea ca
lității ei. In acest lei, s-a reușit 
ca agregatele să lie iolosite ia 
capacitatea maximă, cu un ran
dament sporit.

Una din măsurile propuse de 
colectivul cuptorului nr. 3. de 
la oțelărie, se reietea ia înlo
cuirea oalelor de turnare cu 
oale de o capacitate mai mare. 
Măsura era justificată, pentru 
că oțelarii, în urma modificări: 
cuptoarelor, puteau turna ia 
fiecare șarjă cîteva tone 
plus. în acest fel, din Iota.-.’ 
de oțel elaborat peste pian. 834 
de tone le-au dat oțelarii cup
torului 3, iar ca urmare, țoale 
schimburile au fost declare e 
evidențiate în întrecerea socia
listă.

O altă măsură care a contri
buit la sporirea producției d~ 
oțel a fost mărirea capacității 
termice a fiecărui cuptor zxre. 
alături de alte îmbunătățiri 
tehnologice, a permis o creștere 
a greutății medii a șarjelor ca 
3,8 la sută față de anul tre
cut. Prin aceasta, s-a obținut 
un spor însemnat de oțel peste 
plan.

Si în secțiile de laminoare 
ale uzinei au fost aplicate ar
suri tehnico-organizcri:. e ca 
o eficacitate mare. Ele an 
urmărit, în principal, sd spo
rească indicii de utilizare a c- 
gregatelor. Aici s-a pus ac
centul pe două probleme : re
ducerea timpilor de staționare 
a agregatelor șt creșterea pro
ducției specifice în unitatea de 
timp. In acest scop, s-au exe
cutat caiibroare noi la linia 
finisoare, care au permis redu
cerea numărului de treceri, de 
la șase, cile se făceau înain
te, la numai patru.

Am înfățișat pe scurt cîteva 
din căile pe care am acționai 
noi pentru îndeplinirea angaja
mentelor luate în întrecerea 
socialistă. Ele vor sta în a- 
tenția noastră și în viitor ln- 
truclt ne-am convins din pro
prie experiență că perfecționa- 
rea tehnologiei și ridicarea ca
lif icăril profesionale a muncito
rilor sînt rezerve inepuizabile 
pentru creșterea producției s: 
productivității muncii, pentru 
îmbunătățirea calității produse
lor.

AUREL ARDELEANU 
inginer șef al Uzinei 

„Oțelul roșu*

SUCCESE ALE
CONSTRUCTORILOR

OE NAVE BRĂILENI
GALAȚI (de la corespon

dentul nostru). — Statisticile 
Șantierului naval din Brăila, 
au consemnat cu 3 zile îna
inte de sfîrșitul lunii martie 
cîteva evenimente mai impor
tante în viața colectivului de 
aici: lansarea la apă cu o 
lună înainte de termen a ce
lui de-al treilea șlep de 1000 
de tone, din seria acestui tip 
de nave, îndeplinirea și de
pășirea planului pe primul tri
mestru al acestui an.

Lansarea la apă a celui 
de-al treilea șlep de 1 000 de 
tone a fost posibilă ca urmare 
a extinderii sudurii automate 
și semiautomate, dotării șan
tierului cu noi utilaje și insta
lații de ridicat și transportat, 
a perfecționării albumelor de 
croire cît și a lărgirii cola
borării cu Uzina mecanică din 
Galați care livrează șantieru
lui echipament naval complet.

inerii din fabrici 
și uzine participă 
cu entuziasm Ia 
îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor 
de producție. Prin
tre cei ce se mîn-

dresc cu titlul de evidențiat în 
întrecerea socialistă, obținînd 
bune rezultate în muncă, în- 
deplinindu-și angajamentele 
stabilite sînt și cei din foto
grafiile de mai jos:

și o reaefie
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• A 25 000 mașină * unealta
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• Lucrări de construcție
și modernizări de drumuri

in prima
an

porturilor Con-Motonava „Transil
vania" se află în pre
zent în prima sa croa
zieră din acest an, a- 
vind la bord turiști

tarea
stanța, Istanbul, Pi
reu, Marsilia, Tunis, 
Alexandria și Beirut.

(Agerpres)

R.F.
ța, S.U.A., Suedia și 
Norvegia. Itinerariul 
navei cuprinde vizi

din Anglia, Belgia, 
Germană, Fran-

ORADEA (de la 
corespondentul nos
tru).

Constructorii 
mașini-unelte de la
„înfrățirea" Oradea 
— producătoare de 
mașini de găurit și 
shapinguri de diferite

MARIN VELCEA 
lăcătuș — Atelierele „9 Mai*- 

București

CRONICA
ACTUALITĂȚII

-* Fim 5-

Vino luni cu tata să te exmatriculez
te înscriu din

I
i

nou“PLAJAS IOSIF 
electrician de Întreținere — 
„Metalotehnica’ Tg. Mureș

■

_x ret zrri ai adoîescen- 
*s: acrea bedetnutaf
de jae=t_^le_ La Ccsa de 

c ssereririsd din ro- 
zTffig- X> Aeceatbrie. a avut 
Joc o cauzare ia care au 
perrirripe* tmeri de 14 ani 
dut pra.'Je racraiiut. Acef- 
to: cu fast fei.ritari de acti- 
Tișlt ai U.T_M_, de profesori 
— cu prilejul primirii docu- 
—e.ztuhri de Identitate. In 
iolograhe: In această clipă 
solemnă, emoția se amestecă 
cu bucuria de a fi posesor 

letonului de identitate.-
tipuri, freze, raboteze 
— au produs zilele 
acestea cea de-a 
25 000 mașină unealtă 
din istoria fabricii. 
Produsele acestei mo
deme uzine, ce fabri
ca înainte piese de 
tehnicitate și impor-

tanță mică, se bucură 
astăzi de prestigiu în 
multe țări ale lumii. 
In acest an construc
torii vor pune în fa
bricație încă 2 noi 
mașini unelte shaping 
800 și un tip nou de 
mașină de frezat.

Indice superior (Ic utilizare
a masei lemnoase

i ne ierte cttrtond 
pentru acest titlu 
lung și cere poate 
pînă la un anumit 
punct al materialu
lui nu-și află expli
cația. L-am ales 

însă pentru că el exprimă in bună 
măsură un anume mod de a con
cepe munca de educație.

Ziarul nostru a publicat de 
curind, un articol intitulat „De 
ce astfel ?". în articol era criti
cată atitudinea față de practica

nm' Combinatul de celuloză și hîrtie de la Def. Mon- 
.-cc-cerii primelor suprafețe de hîrtie, a primelor tone de 

Foto : ION CUCU

In regiunea Galați au reînce
put lucrările pe principalele șan
tiere de construcții și moderni
zări de drumuri. Unul dintre a- 
cestea, pe traseul Bîrlad-Bujoru- 
Foltești, ocupă un front nou de 
lucru pe o lungime de 6 km. Un 
alt drum care se modernizează 
este acela dintre Tișița-Panciu și 
Soveja.

Și în regiunea Cluj a început 
de cîteva zile asfaltarea șoselelor 
Cluj-Zalău, Crișeni-Jibou-Dej și

Luna de Sus-Buru-Aiud. La mo
dernizarea acestor drumuri se fo
losește balast bituminizat la cald 
— cu ajutorul căruia se obține o 
suprafață carosabilă mult mai 
netedă, se înlesnește creșterea vi
tezei de circulație și se reduc 
cheltuielile de construcție de a- 
proape șase ori. In total se pre
vede ca pînă la sfîrșitul anului, 
cu acest material să fie asfaltați 
peste 100 de km de șosele.

(Agerpres)

• Motonava „Transilvania" 
sa croazieră din acest

BAIA MARE (de la 
corespondentul no
stru)

Obiectivul princi
pal al întrecerii so
cialiste ce se desfă
șoară cu intensitate în 
toate parchetele și 
gurile de exploatare 
ale l.F. Vișeu de Su-s 
este obținerea unui 
indice superior de uti
lizare a masei lem
noase. Astfel, de la 
începutul anului și 
pînă acum aici s-a în
registrat o creștere a 
acestui important in
dicator cu 2,4 la sută 
față de cel planificat 
la rășinoase și cu 3.7 
la sută mai mare la 
fag. In perioada care a 
trecut unitățile apar-

ținătoare I. F. Vișeu 
de Sus au livrat în
treprinderilor prelu
crătoare mai mult cu 
4 700 m.c. materiale 
rășinoase și bușteni de 
fag din același volum 
de masă lemnoasă 
precum și 400 m.c. 
cherestea. Succesul se 
datorește în cea mai 
mare măsură extinde
rii unor metode de 
lucru cu mare .efici
ență. Dintre acestea 
amintim executarea 
lucrului în brigăzi 
complexe, exploatarea 
în trunchiuri lungi și 
catarge, tăierea arbo
rilor la rînd și altele. 
De asemenea, au fost 
mai bine utilizate 
tractoarele și funicu-

larele la bazele de lu
cru respective. La 
obținerea acestor 
succese o contribuție 
valoroasă și-a adus 
brigada condusă de 
Paul Domboș din 
parchetul Lostun care 
a dat cu 11 la sută 
mai mult lemn de lu
cru față de prevederi. 
In ceea ce privește 
acțiunea pentru cre
șterea indicelui de u- 
tilizare a masei lem
noase trebuie remar
cată inițiativa din 
parchetele Valea Ba
bei, Betigi de fasona
re și valorificare a 
lemnului subțire, a 
vîrfurilor și crăcilor,
reducerea înălțimii § 
cioatelor etc.

I
I
I
Iîn producție a elevilor din anul 

IV A al Școlii profesionale de pe 
lingă Uzinele „Vulcan".

I Sigur, nu e plăcut, să citești un 
articol în care colectivul tău este 
criticat pentru neajunsuri în mun-

Ică. Dar e firesc ca o asemenea 
critică să determine colectivul să 
se mobilizeze din primul mo- 

Iment pentru a îndrepta lucrurile.
Așa se întîmplă de obicei, acea
sta e reacția firească.

I 
I

și sa

I 
I

Ne-am așteptat, deci, ca și 
la Școala profesională „Vulcan" 
articolul amintit să fi fost anali
zat și să se fi tras concluziile ne
cesare pentru îmbunătățirea mun
cii. Dar lucrurile s-au petrecut 
altfel: întrebarea plină de îngri
jorare pe care și-o puneau mun
citorii din secția sculerie n-a tre
zit în școală nici o frămîn- 
tare; ea s-a lovit de o indiferen
ță greu de calificat. Dar faptele 
sînt cele care pot ilustra mai bine

această atitudine. Să le dăm, deci, 
cuvîntul.

Se vorbea în articol despre re
petatele absențe de la practică 
ale elevilor din anul IV A, des
pre abaterile de la disciplină, 
despre atitudinea necuviincioasă 
față de maiștri, șefi de echipă, 
față de muncitorii din secție.

In prima zi a trimestrului III 
(cînd a apărut și articolul) — 
trimestru rezervat, în cazul ele
vilor din ultimul an, exclusiv 
practicii de producție, nici unul 
din elevii anului IV nu s-a pre
zentat la practică. Nici a doua zi 
frecvența n-a fost mai bună: din- 
tr-o echipă au lipsit cinci elevi 
din opt, din alta s-au prezentat 
numai trei. Și în a treia și în a 
patra zi, numărul absențelor a 
fost la fel de mare. „Motivările" 
absențelor sînt căutate cu dibă
cie.

Care au fost aceste „motive" 
în ziua de 7 aprilie ne spun e- 
levii înșiși :

Mircea Ștefan : „N-am avut 
salopetă. Mi-arn uitat-o...

Bunica Nicolae: „Am venit di
mineața la școală și... am plecat 
acasă..."

Ștefan : „Am venit laPătruț , „
școală, dar n-aveam salopetă. Am 
plecat...".

Popescu Radu : „Am fost la 
țară..."

Nicolae Marin : „Tura mea era 
după-amiază. Am crezut că nu se 
lucrează..."

Rotaru Dinu : „Am avut trea
bă...".

Medar Trandafir ???
Ne oprim aici cu „motivările" 

pentru că cele oferite de ceilalți 
elevi sînt asemănătoare. Motivări 
de acest fel ne-au oferit elevii și 
pentru celelalte zile ale noului tri
mestru în care au absentat.

In fața unor asemenea răspun
suri și motivări puerile, nu se 
poate trage decît o singură con
cluzie : trebuie să existe în 
acea clasă un climat care 
a fovorizat toleranța față de 
indisciplină, lipsa de seriozita
te în 
școlare, 
mai pe 
rodi și 
despre care am vorbit.

îndeplinirea sarcinilor 
comportările urîte. Nu- 

un asemenea teren pot 
se pot dezvolta faptele

0 sinteză 
a explicațiilor

Despre capacitatea celor 31 
elevi de a-și aprecia lucid, 
spirit de răspundere, propria ac
tivitate, ne-am format o imagine 
clară cu prilejul unei ore de di
rigenție. Precis, nu știm dacă 
a fost vorba de o oră de dirigen
ție. Fiindcă, dacă tovarășul di
riginte a deschis discuțiile, con
cluziile le-a desprins, așa cum se 
obișnuiește la obișnuitele „care
uri", tovarășul director al școlii 
și, în același timp, documentele 
organizației U.T.M. s-au îmbo
gățit de pe urma acestei ore cu 
un nou proces-verbal. Lăsînd la 
o parte aceste aspecte „de for
mă" care ne împiedică să ne ex
primăm exact dacă a fost oră de 
dirigenție, careu, adunare gene
rală U.T.M., să ne referim la 
conținutul discuțiilor.

Mai întîi, 12 elevi și-au moti
vat ultimele absențe de la prac
tică. Cum și le-au „motivat" am 
văzut mai sus. Și, cu aceeași nai-

de 
cu

citate simulată, cu aceeași lipsă 
de răspundere, de spirit autocri
tic, au vorbit elevii acestei clase 
și despre celelalte lipsuri din acti
vitatea lor.

Am constatat cu acest prilej și 
o regretabilă lipsă de bună cu
viință. Unii elevi au criticat nu a- 
baterile lor, nu atitudinea lip
sită de răspundere a unora 
dintre ei, care, nu prețuiesc 
prin muncă condițiile ce le sînt 
create, ci, culmea l, „au luat ati
tudine" împotriva celor care, din 
dori.nța de a-i ajuta, le arată a- 
ceste lipsuri, împotriva celor care 
se străduiesc să-i învețe meserie, 
să-i facă oameni. Ei criticau secția 
sculerie, pe maiștri, pe șefii de 
echipă, pe muncitori.

„Secția e vinovată... Nu s-a o- 
cupat de noi... Dacă ne-ar fi 
spus să nu lipsim... n-am fi lip
sit..." iată punctul de vedere al 
unor elevi exprimat în ora de di
rigenție. După părerea lor munci
torii sînt, așadar, vinovați pentru 
că elevii anului IV A lipsesc de 
la practică : dînșii poartă vina

pentru faptul că niște tineri în 
prag de absolvire, nu respectă 
nici o disciplină, și tot ei, mun
citorii, se fac vinovați pentru 
faptul că sfaturile și îndemnu
rile lor cad de multe ori în gol 1

Cum de nu v-ați dat seama, 
tovarășe Roșioară, că dumnea
voastră, ca șef de echipă sînteți 
vinovat de lipsurile elevilor ?! 
Dacă în cei 40 de ani de muncă 
în uzină nu v-au ieșit attția peri 
albi, cîți v-au ieșit acum, de cînd 
aveți în echipă pe Ciobanu, pe 
Tomescu, dumneavoastră sinteți 
vinovat. De ce v-ați pus la ini
mă comportarea acestor băieți, 
de ce vă supără faptele lor, de ce 
vă doare gîndul că s-ar putea, 
datorită acestor fapte, să nu a- 
jungă buni muncitori, așa cum 
sînt așteptați ?

„Nu-mi convine secția — spu
ne un elev în ora de dirigenție. 
Aici nu te iartă nici pentru cinci 
minute /“

Iată ce vi se reproșează tova
rășe Mircea Ionescu. Cum nu 
v-ați dat seama de greșeală ? 
Chiar dacă ați crescut uzinei ati- 
tea generații 
care vă 
cători

de muncitorii, 
sînt astăzi recunos- 

pentru că le-ați dat 
nu numai cunoștințe, ci și o păr-

MARIETA VIDRAȘCU 
NICOLAE ARSENIE

(Continuare în pag. a ll-a)



Cercurile teoretice
ale studenților

or trece cîțiva ani. 
Cei care astăzi se 
așează în băncile 
amfiteatrelor și 
urmăresc cu aten
ție formulele în
scrise pe tablă, cei 

se apleacă cu încordare 
asupra planșei pe care trasea
ză secțiunile unor mecanisme 
și cei care în fața labirintului 
de retorte și coloane de sticlă 
veghează la reușita reacțiilor 
chimice — se vor afla în uzi
ne și, institute de proiectare. 
Pe de o parte, complexele pro
bleme științifice, teoretice și 
practice ce le vor cere o con
cepție înaintată despre lume, o 
metodă corespunzătoare de 
gîndire ; pe de altă parte, sar
cinile de producție, de organi
zare și conducere a colective
lor de muncă și caracterul so
cial al propriei activități pro
fesionale presupun formarea, 
pe băncile facultăților, a unor 
specialiști cu înaltă conștiință 
ideologică și politică. în for
marea și dezvoltarea acesteia 
o contribuție o aduce și învă- 
țămîntul politic U.T.M. Pe lin
gă ciclurile de conferințe or
ganizate pentru masa largă_ a 
studenților, în ultimii ani a în
ceput să se cristalizeze expe
riența unei noi forme de stu
diu ideologic și politic : cercu
rile teoretice. Să ne oprim pu
țin la activitatea cîtorva din
tre aceste cercuri de la Insti
tutul politehnic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej “-București.

La începutul anului univer
sitar în curs, au fost create, 
în urma propunerilor studen
ților, șase cercuri teoretice și 
anume : probleme filozofice 
ale ciberneticii, probleme ale 
determinismului și teoriei re
lativității, probleme filozofice 
ale chimiei, ateism științific, 
educație estetică, probleme e- 
conomice ale progresului teh
nic contemporan. Din capul 
locului se poate aprecia orien
tarea corespunzătoare în sta
bilirea tematicii cercurilor teo
retice ; ele abordează, deopo
trivă, subiecte diferite — de 
la probleme filozofice ale ști
ințelor, la chestiuni de educa
ție — sînt axate pe profilul 
institutului, tratează, în pla
nurile lor de activitate, nume
roase teme legate de politica 
științifică a P.M.R. de dezvol
tare armonioasă a întregii eco
nomii naționale.

Iată un exemplu : în cercul 
de probleme economice ale 
progresului tehnic creat la 
facultatea de tehnologie a con
strucțiilor de mașini, s-au ți
nut două referate elaborate de 
studenți pe baza bibliografiei 
recomandate tuturor partici- 
panților la cerc. Ludig Mircea 
a vorbit despre raportul din
tre dezvoltarea științei și teh
nicii și transformarea științei 
în forță nemijlocită de produc
ție. Referatul s-a ocupat de 
unele aspecte importante ale 
revoluției științifice - tehnice 
contemporane, ale rolului ști
inței în progresul social, ale

raporturilor dintre știință și 
producție ; a scos în evidență 
politica consecventă a Partidu
lui Muncitoresc Romîn de pro
movare a științei și tehnicii 
înaintate în dezvoltarea între
gii economii naționale, a pre
zentat participanților la cerc 
aspecte variate, ale actualității 
științifice și influența acestora 
asupra producției bunurilor 
materiale. Crivăț Viorica, din 
anul IV T.C.M., a analizat, 
pe baza unei largi documen
tări din lucrări de specialitate 
și presă, consecințele social- 
economice ale progresului teh
nic în socialism și în capita
lism. Autoarea referatului a 
analizat problemele de actua
litate în lumina ideilor, a apre
cierilor cuprinse în Declarația 
plenarei C.C. al P.M.R. din a-

om și mașină, ale limitelor 
„creierului electronic" etc. au 
stîrnit interesul deosebit al 
participanților. în semestrul II. 
cercul își reîncepe activitatea 
printr-o discuție despre pro
blemele filozofice ale ciberne
ticii.

Asemănător ca profil, și cer
cul de probleme filozofice ale 
chimiei (îndrumător, șef de lu
crări Iudith Adorian), a desfă
șurat o activitate pozitivă, deși 
insuficient de sistematică. în 
semestrul I, singura ședință a 
avut ca temă categoria de lege 
în lumina noilor progrese ale 
științelor fizico-chimice. în 
prima ședință din al doilea 
semestru, s-au susținut două 
referate despre manifestarea 
în chimie a legilor fundamen
tale ale dialecticii. Georgescu

La Institutul politehnic
„Gheorghe Gheorghiu-Dej"

București
prllie 1964. Referatele au fost 
urmate de discuții care au pre
cizat și completat diferitele 
probleme. Calitatea referatelor 
și interesul temei au determi
nat susținerea lor într-un sim
pozion în cadrul învățămîntu- 
lui politic pentru studenții fa
cultăți’. Merită menționată, 
dintre temele ce vor fi ținute 
în viitoarele ședințe ale cercu
lui teoretic și cea despre pro
gresul tehnic ca orientare a 
politicii economice a partidu
lui.

Un alt cerc cu o 
bogată este cel care 
de unele probleme 
ale ciberneticii (cu 
mențiune 
privește 
mică măsură a referatelor de 
către studenți) .In primul se
mestru s-au ținut două ședințe 
în care s-au susținut refera
tele : aspecte din istoria ciber
neticii (prezentat de îndrumă
torul cercului, șef de lucrări 
Petrescu Adrian) și dependen
ta dintre om și mașina ciber
netică (la care, după o intro
ducere a conducătorului cercu
lui, studenții Popovici Nicolae 
și Vasilache Dan au prezen
tat scurte coreferate). Variate 
probleme cum sînt cele ale 
perspectivelor dezvoltării ci
berneticii, ale raportului dintre

activitate 
se ocupă 
filozofice 

singura 
critică în ceea ce 

susținerea în prea

Romanița, de pildă, a făcut în 
referatul său o scurtă incursiu
ne critică în istoria chimiei, 
analizînd diferite momente 
nodale ale luptei dintre dia
lectică și metafizică în studiul 
problemelor științei respective. 
Demnă de subliniat este critica 
concretă făcută unor concepții 
idealiste sau mecaniciste de 
pe pozițiile teoriei materialist
dialectice. Abordarea mai am
plă a unor realizări actuale ale 
chimiei și a concluziilor lor pe 
plan filozofic ar fi fost 
de natură să ridice nivelul 
retic al cercului.

în sfîrșit. mai amintim 
cui de ateism științific, cu o 
bună activitate. Sub îndruma
rea tovarășului asistent Ale
xandru Bădulescu care, de cu- 
rînd. răspunde de activitatea 
tuturor cercurilor teoretice 
din institut, cercul de ateism, 
aflat în al treilea an de acti
vitate. desfășoară o muncă 
rodnică. In semestrul L la pri
ma ședință, tovarășul asistent 
I. Bonis a vorbit despre rădă
cinile sociale și gnoseologice 
ale religiei, iar studenta Lili 
Matache a ținut un coreferat 
despre unele forme primitive 
ale religiei. (Ulterior, acest re
ferat a fost ținut și in cadrul 
ciclului de conferințe de la fa
cultatea de transporturi).

însă 
tec-

cer-

Patru felicitări 
și o reacție 

în lanț ■ ■ ■
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celălalt, calitatea are de suferit. 
„Lăsați tovarășe inginer, îmi spu
neau ei, am procedat așa și altă
dată, și a ieșit bine".

Inginerul Costică Lazăr a or
ganizat atunci o turnare demons
trativă. Două echipe au început, 
în același timp, execuția unei 
chiulase. Una din echipe, cea 
condusă de Alexandru Popa, a 
executat toate operațiile pe baza 
indicațiilor tehnologice date de 
inginer. Cealaltă echipă (era una 
din acelea în care se obișnuia 
„simplificarea" tehnologiei) a 
executat și ea o piesă. După tur
nare piesele au fost însoțite de 
cele două echipe la C.T.C. Re
zultatul ? Chiulasa turnată de 
echipa lui Alexandru Popa a tre
cut cu bine examenul calității. 
Celeilalte i s-au găsit defecte vi
zibile de turnare. A fost o dublă 
demonstrație. O demonstrație a 
felului cum trebuie executată fie
care operație de la formare pînă 
la turnare. O demonstrație — 
prin compararea pieselor execu
tate — a avantajului tehnicii a- 
supra... improvizației și meșteșu
gului. Repetate și cu alte echipe, 
și la alte repere, demonstrațiile 
inginerului Lazăr n-au rămas fără 
rezultate. Au impus — cu pu
terea dovezilor și argumentelor 
— un respect unanim pentru teh
nologie. Un respect ale cărui 
roade le-a cules în scurt timp 
colectivul turnătoriei.

Rezultatele obținute în întrece
rea socialistă pe primul trimestru 
sînt concludente. Angajamentele 
luate de secție pînă la 1 Mai (de 
a depăși planul producției globa
le cu 435 000 lei, al producției 
marfă cu 420 000 lei, de reducere 
a procentului de rebut sub pro
centul admis) au fost realizate cu 
6 lună și jumătate mai devreme. 
Succesele turnătoriei s-au răsfrînt 
asupra activității întregii uzine. 
Ritmicitatea realizată la turnăto
rie (media pe întregul trimestru I 
fiind: decada I — 31,4 la sută; 
decada a II-a — 32,1 la sută; de
cada a IlI-a — 36,5 la sută) 
stat la baza 
motor, a cărei 
dul ei, a stat 
secției montaj.

O reacție în lanț. O reacție 
pentru care colectivul secției tur
nătorie a primit cele patru felici
tări de care aminteam la început.

a 
ritmicității secției 
ritmicitate, la rîn- 
la baza activității

semestru] n, după referatul 
despre opoziția dintre știință și 
religie, susținut de conducăto
rul cercului, s-au purtat dis
cuții vii Ia care au participat 
Teleanu Mircea. L. Matache, 
Nicolae Zisu și alții. O iniția
tivă pozitivă este și gazeta in 
formativă a cercului prin car 
sînt popularizate ședințele cer 
cului, se indică bibliografi 
etc.

Cercul de educație estetica 
de sub conducerea* tovarășei 
asistente Maria Ionescu. de la 
Universitate există numai pe_ 
hîrtie. In afara ședințe: de 
inaugurare nu s-a desfășura*, 
nici o activitate așa că plănui
ta sa desființare nu va fi de
cît o consfințire a situației de 
fapt Este însă un neajuns des
tul de mare intrucît prin te
matica sa cercul putea fi de 
mare ajutor studenților poli
tehnicieni.

în general se poate constata 
că, pe lingă caracterul in
teresant al temelor și nive
lul calitativ corespunzător al 
celor mai multe din ședin
țele cercurilor teoretice, in 
activitatea acestora Ia In
stitutul politehnic, continuă să 
se manifeste nu puține defi
ciențe. Biroul com-.efri-. 
U.T.M. pe institutul, irtr-o șe
dință a sa. a criticat mai ales 
următoarele : faptul că nu au 
fost cuprinși în cercuri un nu
măr corespunzător de student: 
din toate facultățile institutu
lui. că un număr prea mic de 
studenți au fost direct antre
nați în pregătirea referatelor 
care constituie de fapt prmei- 
pala formă de activitate dr 
cadru) cercului. Stabilind mă
suri pentru mai buna organi
zare a îndrumării SJ cootroiu- 
lui activității cercurilor în se
mestrul II. comitetul U TA4 
a recomandat organizaților 
U.TJf. pe farattML popntei- 
zarea mai largă a sextnțelor 
cercurilor in întregul institut, 
indicarea unor rib; ma:
precise, repartizarea cu mai 
mult timp înaîn-e a referate
lor și coreferatelor ce vor E 
prezentate in viitor in cea ma: 
mare măsură de către stu
denți Se intenționează, de ase
menea. folosirea mai largă a 
acestor referate pentru organ:-

Experiență la un lotometru cu flacără în laboratorul de pedo
logie forestieră al Facultății de silvicultură din Brașov
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împotriva acțiunilor agresive

Adunarea de la Casa Scriitorilor
din Capitală

Casa Scriitorilor dinLa
Capitală a avut loc un miting 
in cadrul căruia numeroși scri
itori — alături de întreaga opi
nie publică din țara noastră — 
au protestat împotriva acțiuni
lor agresive ale S.U.A. în 
Vietnam.

Au luat cuvîntul Demostene 
Botez, președintele Uniunii 
Scriitorilor, Titus Popovici, 
Pop Simion, AL I. Ghilia. Eu
gen Barbu, redactor-șef al re
vistei „Luceafărul", Nichita 
Stănescu și Dan Deșliu. Vorbi
torii au condamnat repetatele 
acte de război ale aviației și 
marinei militare americane 
împotriva R- D. Vietnam, sub- 
htuind că politica de imixtiune 
a S-UA. in Vietnam repre
zintă o serioasă amenințare a 
păcii in Asia de sud-est și în 

zeaga lume. S-a subliniat, 
asemenea. îngrijorarea pe 

re o trezește pretutindeni 
utilizarea gazelor toxice și a

(Urmare din pag. I)

Vino luni cu

celorlalte mijloace de distruge
re folosite de S.U.A. împotriva 
patrioților sud-vietnamezi. A- 
ceste acțiuni, stigmatizate de 
întreaga omenire, constituie 
grave încălcări ale normelor 
dreptului international și ale 
Cartei O.N.U.

Dînd glas indignării scriito
rilor din toate generațiile din 
țara noastră, vorbitorii au ce
rut respectarea cu strictețe a 
acordurilor de la Geneva din 
1954.

împreună cu toți oamenii 
cinstiți din lumea întreagă, 
scriitorii romîni au cerut să se 
pună capăt de urgență agresi
unii americane, să fie respec
tat dreptul poporului vietna
mez de a fi stăpîn în țara sa. 
Totodată, vorbitorii și-au ex
primat solidaritatea cu eroicul 
popor vietnamez, acordul de
plin cu lupta sa dreaptă.

(Agerpres)
FRED M1

In cartierul „Grigorescu

ticică din căldura sufletului, din 
conștiinciozitatea și răspunderea 
cu care vă îndepliniți sarcinile, 
nu puteți fi absolvit de „vina" 
de a fi pretins unui elev în anul 
IV să respecte disciplina munci
torească.

„M-a pus să-mi curăț mașina..." 
se plîngea un alt elev. Cum ați 
îndrăznit tovarăși de la sculerie!

Așa cum am arătat, la această 
oră au participat tovarășul di
rector, un tovarăș instructor de 
practică și secretarul comitetului 
U.T.M. al școlii. Prezența unor 
asemenea tovarăși, subliniind im
portanța acestei ore, ar fi con
stituit — în orice școală — o 
garanție a temeiniciei analizei, 
ar fi adus un spor de combativi
tate, de maturitate în rezolvarea 
lucrurilor.

Din păcate, în cazul de față, 
un asemenea sprijin nu s-a făcut 
simțit.

Tovarășii prezenți la ora de 
dirigenție au manifestat „înțele
gere" față de abaterile unor 
elevi, n-au încercat să le explice 
gravitatea faptelor lor, să-i facă 
să înțeleagă ce răspunderi le re
vin acum, în pragul absolvirii 
școlii. Scuzele, „argumentele" a- 
duse de elevi au fost acceptate 
cu ușurință, considerate ca fi
rești. Au avut loc și dialoguri de 
genul acesta :

— Dacă vei fi eliminat, părin
ții vor trebui să plătească. Știi cit 
cheltuiește statul cU tine ?

— Nu știu...
— Bine, stai jos...
— Ai trei absențe. Să vii luni 

cu tatăl tău să te exmatriculez și 
să te înscriu din nou...

Cu asemenea „pedepse" elevii 
însă s-au obișnuit. Ele sînt for
male.

Atmosfera care a domnit în a- 
ceastă oră a fost de natură să 
explice multe lucruri.

„Nu ne convine secția..." au 
spus unii elevi. „Nu vă convine, 
secția ? a intervenit tovarășul di
rector. De ce nu ne-ați spus să 
v-o schimbăm". „Nu vă împăcați 
cu meșterul, nu vă place P Ve- 
niți și ne spuneți. Vă mutăm. 
Sînt atîtea locuri în uzină" — i-a 
îndemnat dînsul.

Nu sînt aceste cuvinte mai 
mult decît o încurajare a ww’ 
mentalități 
elevi certați

înapoiate ale unor 
cu disciplina ?

Este evidentă 
necesitatea unei

note
Cine o

proaste 
merită ?

Unitatea de 
școlarului este 
catalog sau în 
atunci cînd este mare, aduce ele
vului, părinților și tovarășilor pro
fesori, satisfacții. Pentru că, apre
ciind volumul de cunoștințe al 
elevului, nota reflectă, de fapt, 
pasiunea, hărnicia, responsabilita
tea matură față de muncă ?i în
vățătură. O notă mare este certi
ficatul bunei pregătiri a unui 
elev, după cum o notă proastă 
dovedește lipsuri în cunoștințe și

măsură a muncii 
nota. Înscrisă în 
carnetul de elev.

Mzitd
(.(

delegației
dl Ligii

Tineretului

Comunist Chinez

Hui Shu- 
Secretaria- 
Tineretului 
a continuat

între 11—13 aprilie delega
ția Comitetului Central al Li
gii Tineretului Comunist Chi
nez, condusă de 
chang. membru al 
tului C.C. al Ligii 
Comunist Chinez
vizita în țara noastră prin re
giunea și orașul București.

Oaspeții au vizitat Combi
natul avicol Crevedia, Coope
rativa agricolă de producție 
„Prietenia romîno-chineză" 
din comuna Muntenii Buzău, 
Uzinele „Electronica", Univer
sitatea București și Comple
xul social-studențesc Groză
vești.

si să te
unor eforturireclamă necesitatea 

sporite, completarea ji întregirea 
cunoștințelor.

Ce note au elevii anului IV A 
la „instruire practică ?“

Ce notă poate să aibă elevul 
Ciobanu Victor care numai în 
două luni din trimestrul al II-lea 
a lipsit 84 de ore la practică ? 
Ce notă poate aprecia corect, 
neexagerat, volumul de cunoștințe 
ale lui Tomescu Iulian, care, de 
asemenea, a absentat aproape ju
mătate din numărul zilelor de 
practică, iar atunci cînd a fost 
prezent „n-a făcut nici o treabă". 
Ce note pot avea Constantin 
Gugu, Nicolae Ion, care în afară 
de absențe, au si o atitudine ne
corespunzătoare față de muncă ? 
Alții despre care însuși tovarășul 
director al școlii afirmă că „deși 
sînt sculeri-matrițeri în ultimul 
an de studiu, nu pot lucra nici 
ca lăcătuși, din cauza insuficien
telor cunoștințe profesionale".

Evident, notele unor asemenea 
elevi nu pot fi decît...

Nu vă pripiți. Oricît ar părea 
de straniu, infirmînd orice logică, 
notele lor sînt 8, 9 si 10 III

In cazul elevilor Toma Con
stantin, Popa Mihai, Boteanu 
Mircea, Călin Nicolae, Comoștea- 
nu Ion notele bune sînt o dova
dă a unei munci harnice, a unei 
bune pregătiri profesionale, a a- 
precierii și încrederii de care se 
bucură ei că vor deveni munci-

Mesaje de pe alte

planete 1
t^ercetălorii de la Institutul 

j astronomic „Sternberg" au 
recepționat semnale radio 

provenite de la un obiect cosmic. 
Ei presupun că semnalele ar fi 
emise de ființe raționale cu o 
civilizație dezvoltată și că, în fe
lul acesta, ar fi obținut primele 
dovezi că oamenii nu ai fi sin
gurele ființe din univers.

Este vorba despre o surprin
zătoare radiosursă consemnată în 
catalog sub denumirea de STA- 
102. în legătură cu această sur
să, radioastronomul Nikolai Kar
dașev a emis acum un an ipoteza 
că ar fi de origină artificială și a 
făcut apel la oamenii de știință 
din întreaga lume s-o cerceteze 
mai minuțios decît pe celelalte 
obiective din Univers. încă de pe 
atunci el a subliniat că dacă sur
sa nu este naturală, ci reprezintă, 
într-adevăr, creația unor ființe 
raționale, ea trebuie să fie de 
dimensiuni foarte reduse. Obser
vațiile ulterioare făcute la obser
vatorul Jodrell Bank din Anglia 
au demonstrat că radiosursa 
STA-102 este extrem de mică, cu 
mult mai redusă decît toate sur
sele similare existente în Univers.

Potrivit ipotezei lui Nikolai 
Kardașev, fluxul radiației de unde 
radio, emis de STA-102. urma să 
se schimbe în mod periodic. Pre
viziunea a fost adeverită de ra- 
dioastronomul Ghennadi Șolo- 
mițki care, în ultimele cîteva lupi, 
a constatat că fluxul de unde -a- 
dio provenit de la această sursă 
ba slăbește, ba se intensifică, în
tocmai ca un far îndepărtat. Spe
cialiștii au apreciat acest feno
men ca fiind prin el însuși o 
descoperire remarcabilă, „poate 
una din cele mai importante des
coperiri din întreaga istorie a 
dioastronomiei".

Prof. Sklovski a declarat că 
descoperit cel puțin un tip 
totul nou de obiect cosmic,
maicunoscut pînă acum în gala
xie. El nu renunță, însă, deocam
dată la presupunerea că acesta 
ar putea fi și restul unei super- 
nave.

Dr. Nikolai Kardașev este a- 
deptul părerii că a fost descope
rită o supracivilizâție. Dar și pri
mul și celălalt subliniază că da
tele culese 
cari.

ra-

s-a 
cu 

ne-

necesită noi verifi-

★ ★ ★

s
potrivit cărora, semnalele 
electrice recepționate din spațiul 
cosmic ar putea proveni 
lume necunoscută, populată 
inte cu un înalt grad de civiliza
ție. Dr. Fred Haddock, astronom 
la Universitatea Michigan, a decla
rat că dacă astronomii sovietici 
au captat „semnale regulate de in
tensități variabile, lucrul constitu
ie intr-adevăr un iapt nou în acest 
domeniu’. El a adăugat că. după 
părerea lui, „trebuie eliminate mai 
întîi toate cauzele naturale posi
bile, înainte de a accepta ipoteza 
unei noi supercM/izatii". El a fi
nul să sublinieze că astronomii so
vietici losil Sklovski si Nikolai 
Kardașev de la Institutul „Stern
berg" din Moscova „sînt cunosculi 
și respectați în lumea întreagă".

După . cum transmite agenția 
France Presse, unii astronomi a- 
mericani consideră că ,,0 viată in
teligentă" poate exista pe nume
roase alte planete și că locuitorii

, avanții americani au primi!
! cu mult interes ipoteza e- 

misă de astronomii sovietici, 
radio-

fi putut încerca să 
Pămîntul prin im-

dintr-o 
de ti-

acestora ar 
comunice cu 
pulsuri radioelectrice. In 1960, an
tena laboratorului national al Ob
servatorului radio-astronomic de la 
Green Bank (Virginia de vest), a 
fost îndreptată spre două stele, Tau 
Cetus și Epsilon Eridanus, cu 
scopul de a veriiica dacă pot ii 
captate asemenea mesaje. Astrono
mii americani consideră că dintre 
cele mai apropiate stele de Pămlnl, 
acestea sînt considerate ca fiind 
cele mai susceptibile să aibă pla
nete pe care să existe o formă de 
viată inteligentă. Experiența, care 
a durat 150 de ore, nu a avut 
succes, neputind ti recepționat nici 
un mesaj „inteligibil".

Pe de altă parte, ei au subliniat 
că mesajele radio provenite din 
alte planete ar avea nevoie de un 
miliard de ani lumină pentru a a- 
junge pe planeta noastră, astiel 
incit „supercivilizalia" care le-ar 
ii putut trimite, s-ar putea să ti 
dispărut înainte ca noi să fi cap
tat și înțeles aceste mesaje.

De la Comisia electorală
centrală

în ziua de 13 aprilie, Comi
sia electorală centrală pentru 
alegerea unor deputați în Ma
rea Adunare Națională s-a în
trunit Ia Palatul Republicii 
în ședință de lucru, sub pre
ședinția tovarășului acad. prof. 
Hie Murgulescu, președintele 
comisiei.

I n f o r
dimineața a părăsit 
îndreptîndu-se spre 
delegație a Uniunii

• Marți 
Capitala, 
Ghana, o 
Tineretului Muncitor, condusă 
de tovarășul Ștefan Andrei, 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.M., pentru a participa la 
Sesiunea Comitetului Execu
tiv al Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat, care va 
avea loc la Accra între 15—19 
aprilie a.c.

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

Biroului și 
al U.T.M.

a părăsit• Ieri dimineața
Capitala, plecînd în Franța, o 
delegație a Uniunii Asociațiilor 
Studenților din Romînia, con
dusă de tovarășul Vasile Vlad, 
membru al Consiliului 
U.A.S.R., pentru a participa la 
Congresul Uniunii Naționale a 
Studenților din Franța care va 
avea loc între 13—20 aprilie 
a.c. la Bordeaux.

• Marți la amiază, noul am
basador al Austriei în R. P.

tata să le exmatriculez
înscriu din nou“
tori de nădejde. Dar și ceilalți 
elevi au note bune, deși lipsesc, 
sînt indisciplinați, și nu-și însu
șesc cum trebuie meseria.

Ce concepții, ce atitudini poa
te genera în rindul elevilor un 
asemenea mod de apreciere după 
care răspunderea și nepăsarea, 
comportarea frumoasă și indisci
plina sini prețuite la fel. au ace
eași valoare în ochii celor care 
pun notele la practică.

Socotim că ar fi util să se ana
lizeze cum se dau notele, de ce 
există contradicție intre notele 
mari pe care le au unii elevi și 
atitudinea lor necorespunzătoare 
la practică.

In luna februarie, Constantin 
Gugu, singurul elev din anul IV 
A care nu era utemist, a fost pri
mit în rîndurile organizației. Era 
de așteptat, ca după acest însem
nat eveniment să se constate o 
ridicare calitativă a muncii sale, 
o mai mare răspundere față de 
pregătirea sa politică și profesio
nală Dar in atmosfera lipsită de 
combativitate a clasei, lucrurile 
nu s-au petrecut așa : a început 
să fie indisciplinat, să lipsească 
de la practică. Firesc ar fi fost 
ca atitudinea sa să primească ri
posta opiniei puternice a colecti
vului, care, reamintindu-i de ce
rințele organizației noastre revo
luționare față de fiecare membru 
al său, de propriile-i angajamente 
luate la primirea în U.T.M., să-l 
ajute să se comporte ca un ade
vărat utemist.

Formal, 
a clasei 
proprie, 
îți întocmește regulat planuri 
de muncă, lunar se ține 
o adunare generală, utemiștii au 
audiat un ciclu de conferințe, 
merg împreună la activitatea pa
triotică. „Nu-i destul ?“ se în
treabă Ion Pescaru — secretarul 
organizației de bază.

Să cercetăm puțin conținutul 
activității desfășurată de organi
zația de bază în ultimele luni. In 
cele patru adunări generale ținu
te de la începutul anului școlar 
s-au discutat, invariabil, proble
mele învățăturii. $i — tangențial 
— s-au atins și aspectele legate 
de disciplină. Dar cum ? „Nico
lae Ion, iar ai lipsitsau „Cio- 
banu, iar ai tulburat orele de 
cursI", sau „Tomescu, vom sta 
de vorbă cu mama ta..." Mărunți- 
te astfel atitudinile reprobabile 
ale unor elevi apăreau ca niște 
zburdălnicii nevinovate, menite 
cel mult să trezească zîmbete. 
Care sînt, de fapt, cauzele indis
ciplinei lor. Să-l luăm, de pildă, 
pe Nicolae Ion. El nu mai pre
zintă de mult nici un secret pen
tru colegi. Pasionat sportiv, spe- 
rînd că „talentele-i" de fotbalist 
ii vor ajunge pentru a-și asigura 
o viață ușoară, el și-a făcut cu
noscute colegilor planurile sale 
de viitor i „La ce bun să mă 
omor cu învățătura ? Voi absolvi

organizația de bază 
trăiește viața ei 

Comitetul U .T. M.

școala, voi fi angajat la coopera
tiva „Metalica" în a cărei echipă 
joc și astfel nici nu voi mai trece 
prin atelierul uzinei...". Iată, dar, 
că în spatele indisciplinei se as
cunde o concepție retrogradă des
pre muncă și viață. Oare în lo
cul obișnuitei statistici despre 
rezultatele la învățătură, discuta
rea unei asemenea probleme în 
cadrul unei adunări generale n-ar 
fi fost mai educativă, mai nece
sară colectivului ?

Mai circulă și alte „teorii", la 
adăpostul cărora elevii își per
mit abaterile la care ne-am refe
rit și care dezvăluie concepții 
înapoiate de genul „de ce să nu 
profităm cît sîntem elevi, să 
muncim mai puțin, doar nu vom 
fi repartizați toți la „Vulcan" 
iar în altă parte nu ne cunoaște 
nimeni...." sau „indiferent ce cu
noștințe vom avea 
tot categoria a IV-a 
ține". Dar ele n-au 
nimeni, combaterea 
un obiectiv al organizației de ba
ză. In adunarea generală nu se 
putea discuta oare despre răs
punderea pentru titlul de munci
tor ?

Am ținut să aflăm părerea co
mitetului U.T.M. despre activi
tatea acestui colectiv.

— Este cea mai bună clasă 
din școală — ne-a informat tov. 
secretar al comitetului U.T.M. Iar 
pe linie de organizație, utemiștii

la absolvire, 
o vom ob- 
ingrijorat pe 
lor n-a fost

Comisia electorală centrală 
a adoptat hotărîri potrivit 
legii nr. 9/1952, în legătură cu 
alegerea unor deputați în cir
cumscripțiile electorale vacan
te, nr. 1 Grivița roșie din ora
șul București și nr. 22 Răcari 
din regiunea București.

mâții
Romînă, dr. Johann Manz, a 
depus o coroană de flori la 
Monumentul Eroilor Patriei. 
Au fost de față reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne. ai Ministerului Forțelor 
Armate și ai Sfatului popular 
al Capitalei.

• Marți dimineața au început 
în Capitală lucrările sesiunii 
științifice a Institutului de igi
enă și protecția muncii. Rapor
tul privind activitatea de cer
cetare a institutului pe anul 
1964 a fost prezentat de prof, 
dr. Gheorghe Cadariu, directo- 
rul institutului. Lucrările sesi
unii se desfășoară pe trei sec
ții : de protecția muncii, de 
igienă și de sănătate publică.

® Artista poporului Zenaida 
Palii, prim-solistă a Teatrului 
de Operă și Balet al R. P. Ro

mine, a plecat în Berlinul occi
dental unde își va da con
cursul la un concert al Filar
monicii din localitate și va 
face imprimări.

(Agerpres)

de aici sînt principalele noastre 
ajutoare. Mă și întreb, cum de a 
putut fi criticată această clasă...

Informația ne-a fost dată la 
modul cel mai serios, de aceea o 
și reproduce. Pe masa tov. se
cretar se află statistica situației 
la învățătură încheiată la sfîrși- 
tul trimestrului II, din care reie-' 
șea că anul IV are procentul 
cel mai scăzut la frecvență: 86 
la sută, dar, probabil, analiza u- 
nei asemenea situații nu intră în 
preocupările sale și în nici un caz 
nti-i poate modifica o părere deja 
formată.

Să vedem însă cum s-a ocupat 
comitetul U.T.M. de această or
ganizație. De îndrumarea ei a 
fost însărcinat să se ocupe un 
membru al comitetului, cadru di
dactic, instructor coordonator. Co
mitetul U.T.M. s-a orientat just 
făcînd o asemenea repartizare; a 
ținut seama de vîrsta utemiștilor, 
de problemele lor specifice. Din 
păcate, însă, lucrurile s-au oprit 
aici.
de
U. 
tei 
te
adunare 
acțiune, 
U.T.M. 
unor planuri de muncă judicioa
se, să fi analizat împreună cu 
utemiștii posibilitățile îmbunătă
țirii muncii intr-un domeniu ori 
altul.

Acestea sînt cîteva din realită
țile pe care le prezintă colectivul 
anului IV A. Poate că cele rela
tate în rîndurile de față vor de
termina o analiză profundă a lu
crurilor, pentru a se lua măsu
rile cele mai corespunzătoare si
tuației prezentate. Ar fi de fapt, 
răspunsul pe care îl solicită în 
mod firesc articolul de față.

Tovarășul care răspun- 
din partea comitetului 

T. M. de îndrumarea aces- 
organizații nu-și aminteș- 

la vreo 
la o altă 
comitetul 

elaborarea

să
nu-și 

fi participat 
generală sau 
să fi ajutat 

al clasei în
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ooperativa agri
colă de producție 
din comuna Tom-

■ natec, regiunea Ba
nat, a acumulat 
o experiență va
loroasă in sectorul 

legumicol. Raportată la supra
fața arabilă a unității, grădina 
de legume ocupă teren puțin; 
numai 75 de hectare. Valoarea 
veniturilor obținute în acest 
sector a fost anul trecut de 
peste 5 000 000 lei, reprezentind 
aproximativ 41 la sută din ve
niturile globale ale unității.

„O importanță deosebită în 
legumicultura — ne spunea in
ginerul Francisc Gruescu — o 
are pregătirea terenului. Pen
tru a avea un agrofond bogat 
în substanțe active, noi ne ocu
păm cu atenție de fertilizarea 
solului. In timpul iernii am ad
ministrat cite două vagoane de 
gunoi de grajd pe fiecare hec
tar. Primăvara, în timpul vege
tației plantelor, administrăm 
solului must de grajd și mra- 
niță, în doze diferențiate, în ra
port cu gradul de fertilitate al 
fiecărei parcele”.

Dar, experiența legumiculto
rilor din Tomnatec nu se o- 
prește numai la această lucrare. 
Ei asigură din timp soiuri de 
legume care dau producții 
mari, de calitate superioară. 
Iată un exemplu. Ca și anul 
trecut, anul acesta cultura de 
bază o vor forma roșiile din 
hibridul numărul 10 x Bizon. 
Fiind un soi extratimpuriu, pri
mele cantități de roșii se livrea
ză încă din prima jumătate a 
lunii iunie. De atunci și pină în 
octombrie se recoltează conti
nuu, asigurînd pe piețele de 
desfacere cantități îndestulă
toare. Producția de roșii a cres
cut an de an, ajungînd în 1964 
la aproape 50 000 de kg la hec
tar. Pentru a se evita alungirea 
plantelor, fenomen care dău
nează vigurozității, răsadul de 
roșii se dezvoltă intr-un cadru 
propriu de lumină și aer. Ghi- 
vecele nutritive sînt unduite in 
serele înmulțitor, unde plantele 
sînt supuse unui proces de că- 
lire, prin reducerea treptată a 
temperaturii. în acest fel, la re- 
plantarea lor în cîmp, plantele 
sînt deja adaptate unei tempe-

Pentru ca vifeii să se dezvolte 
bine, la cooperativa agricolă de 
producție Glina, regiunea Bucu
rești, lunar li se aplică trata

mente clinice

Foto : AGERPRES 

râturi joase de pnmăvsrâ im
pune. Pentru a prelungi peri
oada de recoltare a roșiilor de 
la cină la șase luni, legumicul
torii de aiă au construit, cu 
cheltuieli mici, un solar acope
rit cu sticlă pe 4 200 de metr, 
pătrați sub care se cultivă ro
șii ce au o durată de coacere 
pină la sfirșitul lunii noiembrie, 
cînd s-ine înghețul. De la prima 
„șarjă" de 8 600 kg recoltate 
in luna iunie și pină la ulti
mele cantități de 2 700 kg culese 
in luna decembrie, cooperato
rii din Tomnatec au obținut a- 
nul trecut de pe 30 de hectare 
1 431 000 kg de roșii. La ace
stea se adaugă producțiile mari 
de ardei grași, varză, vinete, 
gulii și altele.

Firește, aceste rezultate tre
buie consolidate. Acum, cei 250 
de legumicultori ai unității, 
dintre care aproape jumătate 
sint tineri, au început munca 
cu și mai multă rivnă. Din 
toate pregătirile și lucrările mi
nuțioase pe care ei le-au făcut 
în timpul iernii, a rezultat a- 
cum o imensă... pădure in mi
niatură : aproape două mili
oane de fire de roșii, ardei, 
varză, vinete, castraveți. Grija 
legumicultorilor a fost să pre
gătească ghivecele nutritive. 
Treaba a început din cursul 
iernii Confecționarea lor din 
pămint in amestec cu mramtă 
fărimițată. este o îndeletnicire 
a majorității tinerilor din briga
da legumicolă. Acest obiectiv a 
fost prevăzut in planul de 
muncă al organizației U.TA4 
Maria Dumitrascu Matte E- 
lena. Dan Ecaterina. Schreiber 
Nicolae și albi cu experiență, 
au ajutat pe tinerii veniti in bri
gadă de mai puțin timp. .Astfel 
s-a ajuns Ia confecționarea a 
60 000 de ghivece zilnice, cu 
mult mai multe deci* era prevă
zut. O altă lucrare căreia tinen: 
ii acordă acum o atenție mare 
este repicatul al doilea. In pers
pectivă. organizația U T M. are 
ca obiectiv antrenarea tinerilor 
la lucrările de întreținere, la 
culesul și sortarea legumelor, la 
noile lucrări ce se vor face in 
vederea extinderii in acest an 
a culturilor duble. S-a prevă
zut, de exesnp.u. ca imediat 
după recoltarea verzii și a gu
liilor de pe 9 hectare să se 
planteze varză de toamnă. 
Toate aceste lucrări vor duce 
la obținerea a peste 250 va
goane de legume, reahzindu-se 
venituri de aproape 80 000 de 
lei la hectar.

ION MARCOVICI

a-a cooperativa 
gricolă de produc
ție din comuna 
Petrești. raionul 
Cărei. numărul 
bovinelor a ajuns 
la aproape 900, 
234 sint vâri cudintre care 

lapte. Pe măsură ce ferma de 
vaci s-a mărit, au fost asigu
rate condiții tot mai bune de 
adăpostite, furajare, îngrijire. 
Dar producția de lapte nu era 
la nivelul posibilităților și al 
valorii zootehnice a animale
lor. Care erau cauzele ? In 
primul rînd in sectorul zoo
tehnic și mai ales la ferma de 
vaci, lucrau și unii oameni 
care nu îndrăgeau această 
meserie șt in consecință, nu 
se străduiau să o cunoască. 
Conducerea cooperativei agri
cole a apelat la organizația 
U.T.M. Au fost recomandați 
mai întîi cină tineri, apoi al
ții, în funcție de necesitățile 
sectorului Aceștia, ajutați de 
către îngrijitori mai vîrstnic: 
eu mai multă experiență, să 
învețe, au folosit metode ra
ționale de îngrijire și furajare 
a animalelor și astfel în ulti
mii doi ani producția a ajuns 
la aproape 2 000 de litri de 
lapte pe cap de vacă furajată. 
Dar rezervele producției sînt 
încă mari. Sînt loturi de vaci 
care au ajuns anul trecut la 
2 500 de litri. Unul dintre a- 
cestea îl are în primire tînă-

Sondează zilnic 
temperatura solului
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Nu ocoliți experiența înaintată!
rul Iosif Mădăraș. „Secretele" 
lui constau mai ales in modul 
de întocmire a rațiilor și ad
ministrarea lor diferențiată in 
hrana vacilor. Pe baza obser
vațiilor. a indicațiilor briga
dierului și inginerului și-a în
tocmit un carnețel de notițe. 
Pentru fiecare animal a con
semnat caracteristicile prină- 
pale : cum mănincă. ce-i place 
mai mult, cum lasă laptele la 
mulsoare. Un „capitol” e dedi
cat furajelor și rațiilor care se 
pot alcătui din nutrețuri dife
rite. Iată citeva notații intere
sante : ..La noi furajele se ad
ministrează separat. Eu cred că 
se pot folosi amestecuri bune, 
mai ales cu concentrate și gro
siere. Am să încerc— Corpul 
-.-acilor are temperatura de 
38—39 grade: dec. silozul și 
apa nu trebuie administrate 
la temperatura de afară. Așa 
se face Ia noi și nu e bine. 
De-a rum încolo, voi avea gri
jă să ajungă la cel puțin 
10—15 grade- Oare, adăpatul 
doar de trei ori pe zi e sufiă- 
ent? Ce-ar fi să adăp vacile 
de 5—6 ori în timp de 24 de 
ore ?!...“ Și așa mai departe.

PdgiiM tineretului de le sete
Ca-ntr-o oglindă

CITIȚI

Firește, aceste însemnări 
făcute intr-un timp mai înde
lungat iși au obîrșia și in stu
diul broșurilor și revistelor de 
specialitate de care Mădăraș 
e nedespărțit. Aplicindu-le 
treptat, el reușește să obțină cu 
1 000 de litri de lapte mai mult 
decit media obținută pe fer
mă. ..Dar noi nu putem pro
ceda ca el ?“ — și-au pus în
trebarea utemiștii din organi
zația U.T.M. din sector Ș: 
l-au îndemnat să-și împărtă
șească experiența ori de cite 
ori a avut prilejul. Urmindu- 
exemplul. Iosif Barotă. Ion 
Harșlovi și alții au îmbunătă
țit regimul de furajare la lo
turile lor. pe grupe, și-au 
format și ei „recordiste". ceea 
ce a dus implicit la sporirea 
producției pe grajd. Dar ex
periența bună trebuia să -fie 
generalizată pe toată ferma. 
Organizația U.T.M. a procedat 
în consecință. Intr-un grajd 
erau vaă ale căror posibili
tăți se credea că nu vor trece 
de 1 400—1 500 litri. Iosif Pink, 
Stefan Bart, Ion Ritzznan. An
ton Pink și alți tineri îngriji
tori, aveau și ei această pă
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Tinerii Gheorghe Iancu și Toader Beldiman de Ia G.A.S. Ovi- 
diu, regiunea Dobrogea, execu tind lucrări de Întreținere a 

culturii de roșii din sere *

D. DRAGAN

rere. Dar Mădăraș și ceilalți 
le-au demonstrat 
cu prilejul unui schimb 
experiență. „Ia să 
lucrurile nițel mai 
nunt. Cum alcătuiți 
țiile?“. Și discuțiile

finul 
care 

pier- 
egal.

contrariul 
de 

analizăm 
in amă- 
voi ra- 

au dat la 
iveală niște ..amănunte" cu 
repercusiuni mari asupra pro
ducției. Unii cintăreau rațiile 
..din ochi", alții duceau 
Ia iesle cu brațul, din 
cauză o bună parte se 
dea. silozul îl împărțeau 
fără a ține seama de produc
ția fiecărei vaă. Dar cu adă
patul ? Se făcea doar de două 
ori pe zi și nu la ore fixe. Co
cenii și paiele nu erau 
murate și nu se amestecau 
borhotul de sfeclă. Toate 
cestea erau lucruri ușor 
pus în practică. Și tinerii 
procedat ca atare. Rezultate
le? Producția de lapte a cres
cut cu 15—20 la sută, procen
tul de grăsime al laptelui a 
ajuns de la 3,5 la 4.2. In ace
lași timp s-au economisit peste 
5 tone de furaje față de con
sumul prevăzut la zi.

Angajamentul tinerilor este 
ca în acest an să realizeze în 

sara- 
cu 
a- 
de 
au

rf e»-

medie pe cap de vacă furajată 
2 200 de litri de lapte în loc 
de I 950 litri. Rezultatele de- 
cadale și lunare înregistrează 
însemnate depășiri față de 
prevederi. „Mergînd în acest 
ritm — spunea inginerul — 
putem obține o producție de 
peste 2 500 litri de lapte".

In raion sînt și alte coope
rative agricole de producție 
care au condiții asemănătoare 
celor din Petrești. Ar fi. deci, 
firesc ca și in aceste unități 
producția de lapte pe cap de 
vacă furajată să fie la un ni
vel corespunzător. In realitate 
ea este mult mai mică față de 
posibilități. Printre cauzele 
care au dus la această situa
ție se numără și greșita înțe
legere a lotizării animalelor. 
De pildă, la cooperativa agri
colă de producție din satul 
Cămin, care are 128 de vaci 
cu lapte, s-a aplicat lotizarea 
și furajarea rațională doar la 
două loturi care numără 24 
de vaă. Ele au dat anul tre
cut o producție 
2100 litri. Media 
tivă insă, a fost 
1 650 litri pe cap

medie de 
pe coopera
ție numai 

de vacă fu-

— Pină acum. ne spunea 
tos. nea Dănilă directorul 
LD.D.. noi am redat agri
culturii aproape 13 000 de 
hectare din care peste 7 000 
hectare prin defrișări iar 
restul prin lucrările de destu- 
Czare. Anul acesta. încă 17 000 
hectare vor fi redate agri
culturii. In acest scop, între
prinderea noastră a primit re
cent 200 de tractoare grele pe 
șenile, echipate cu utilaje pen
tru defrișări. Alte 50 de a- 
semenea tractoare le vom mai 
primi in cursul acestui an.

Foto : N. STELORIAN 

rajată. Loturile „recordiste" 
sînt îngrijite de doi tineri 
care sînt dați ca exemplu în 
toate consfătuirile, în adună
rile generale ale organizației 
U.T.M. Dar cum muncește or
ganizația U.T.M. cu ceilalți ; 
ce măsuri au fost luate pen
tru generalizarea experienței 
bune a fruntașilor ? Tinerii 
îngrijitori continuă să fura- 
jeze vacile „după ochi", nu 
respectă întocmai programul 
de grajd, nu-și ridică nivelul 
cunoștințelor profesionale.

Revenind la problema loti
zării, trebuie să arătăm că în 
multe părți există aceeași 
practică intîlnită la coopera
tiva agricolă din satul Cămin 
La Cărei doar 70 de vaci din 
cele aproape 400 sint lotizate 
in funcție de producție și 
greutatea corporală : La Eriu 
— Sîncrai doar 45 din 200, la 
Pir, 57 din 173 și așa mai 
parte.

Dintr-o discuție 
Comitetul raional 
U.T.M. a reieșit că 
gănizate cu tinerii 
de animale diferite schimburi 
de experiență. Unul a avut ca 

de-

la 
al 

or-

avută
Cărei 

au fost 
îngrijitori

• La Editura agro-silvică a 
apărut broșura : „RECOMAN
DĂRI PRIVIND ÎNTREȚINE
REA PĂȘUNILOR ȘI FINE- 
TELOP, NATURALE”.

Tmerv de ’.a sate, care în 
aceste zile participă în nuipăr 
mare la Fjsrăr.'e de îngrijire 
i pajiștilor naturale, vor găsi 
ia această lucrare recoman- 
dări |i indicații deosebit de 
■Ha ca privire la sporirea fer- 

tora. Sint descrise 
lucrările de îmbunătățire a 
pășunilor și tinetelor din cîm- 
psi și podișuri joase, a celor 
de pe dealuri și podișuri înal
te. de munte. Sint indicate 
metodele de organizare a pă- 

. rațional zsîe o carte 
•ufilâ care pc^te fi găsită în 
WNtoCeole sătești și in unită- 
•Le agricole de producție.

• I« aceeași editură autorii 
T. B-aicu, Al. V. Alexandri și 
S, Lucesc* sentaeazâ un: „ÎN
DRUMĂTOR pentru FOLO
SIREA PRODUSELOR FITO- 
FARMACEUTICE-.

Lucrarea este destinată în 
-,-.d brigadierilor, teh- 

nirimilnr șt iaptaerilor care se 
ocrpd ea protecfia plantelor, 
preewai șt tuturor celor care 

lucrează în agricultură. Ală
turi de descrierea principale
lor produse fitofarmaceutice, 
ca și a modului de folosire, 
sînt cuprinse o serie de ta
bele utile pe teren și sînt pre
zentate unele măsuri de secu
ritate a muncii. Lucrarea este 
întregită de un mic calendar, 
care se referă la aplicarea tra
tamentelor cu produse fitofar
maceutice împotriva dăunăto
rilor și bolilor plantelor.

• Broșura „CUM OBȚINEM 
PRODUCȚII MARI DE PIER
SICI LA HECTAR" se adre
sează în special lucrătorilor, 
din sectorul pomicol. In pagi
nile sale este oglindită expe
riența valoroasă a unor uni
tăți agricole fruntașe în cul
tura piersicului — pom fruc
tifer care se extinde în live
zile țării noastre. Cititorii vor 
găsi îndrumări prețioase cu 
privire la : pregătirea solului 
și epoca plantării, la calitatea 
materialului săditor, alegerea 
soiurilor și gruparea lor în 
parcele, îngrijirea livezilor ti
nere, apărarea pomilor contra 
rozătoarelor. în cuprinsul bro
șurii este prezentată și o 
scurtă descriere a soiurilor de 
piersic cultivate la G.A.S. Med
gidia și la București-Băneasa. 
Agkc sntaoi etaoih taoihhhu 

scop să-i ajute pe tineri să 
cunoască experiența bună în 
ceea ce privește alcătuirea ra
țiilor, aplicarea regulilor de 
zooigienă. Ca loc al demonstra
țiilor pe „viu" a fost aleasă 
cooperativa agricolă din Mof- 
tinu Mic, care are un număr 
mic de animale și care nu sînt 
lotizate. Fără îndoială că tf- 
nerii au învățat din experiența 
unor îngrijitori fruntași de 
aici. Dar dacă, de pildă, în lo
cul Moftinului era ales Petreș- 
tiul ca loc de întîlnire, învă
țămintele erau mult mai bune, 
mai complete.

Un alt exemplu. Schimbul 
de experiență cu privire la fe
lul în care tinerii sînt reco
mandați pentru a munci în 
sectorul zootehnic a fost orga
nizat la Berveni. Motivul ? 
Aici lucrează 17 tineri, Dar, 
insuficient ajutați și îndru
mați de organizația de bază 
U.T.M., aceștia au rezultate 
slabe în producție. Astfel, a 
fost ocolită încă o dată expe
riența bună de la Petrești.

Schimburile de experiență 
au rolul de generalizare a 
noului, a metodelor înaintate. 
Ele nu se fac doar de dra
gul acțiunii în sine. De acest 
fapt trebuie să țină neapărat 
seama Comitetul raional Că
rei al U.T.M. atunci cînd ini
țiază asemenea acțiuni.

ION TEOHARIDE
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Proteste împotriva acțiunilor •ik - '*•» '•''S: ■

agresive ale S. U. A în Vietnam
i v.-

PARIS. — Intre 31 martie — 9 
aprilie a.c. a avut loc la Paris, la 
sediul U.N.E.S.C.O., a treia sesiu
ne a Comitetului consultativ 
O.N.U. pentru aplicarea științei și 
tehnicii in folosul dezvoltării.

Din viata

tineretului lumii
• La Londra a fost dată pu

blicității declarația prof. John 
Bernal, președintele executiv 
a.l Prezidiului Consiliului 
Mondial al Păcii, cu privire 
la politica agresivă a S.U.A. 
în Vietnam. „Statele Unite, 
se subliniază în declarație, 
trebuie să înceteze imediat 
bombardarea Republicii De
mocrate Vietnam. In ceea ce 
privește viitorul Vietnamului 
de sud, această problemă 
poate fi rezolvată decît 
poporul sud-vietnamez".

Referindu-se la faptul 
e TT A _____

nu 
de

blicității un protest împotriva 
crimelor săvîrșite de trupele 
americane în Indochina și a 
condamnat agresiunea împo
triva poporului vietnamez, ce- 
rînd imediata ei încetare. In
tr-un apel adresat oameniloi’ 
de știință și militanților pe 
tărîm obștesc din S.U.A. aceș
tia sînt chemați să se pronun
țe și mai hotărît împotriva 
intervenției Statelor Unite în 
Indochina.

cetarea focului în Vietnam. In 
mesaje se arată că „S.U.A. con
tinuă un război colonial sînge- 
ros în Vietnamul de sud, des
fășoară atacuri aeriene masive 
asupra teritoriului Vietnamu
lui de nord, extind amploarea 
acestor bombardamente".
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Referindu-se la faptul că 
S.U.A. nu vor să recunoască 
existența Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
sud, în declarația lui John 
Bernal se subliniază că fără 
participarea la tratative a 
Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud, 
care controlează patru cincimi 
din teritoriul sud-vietnamez 
— pe care locuiește peste 50 
la sută din populația Vietna
mului de sud — nu poate e- 
xista. nici o speranță pentru 
reglementarea situației.

• Prezidiul Academiei de
Științe a U.R.S.S. a dat pu-

• La Tokio a avut loc un 
miting de protest împotriva 
agresiunii americane în Viet
nam organizat de Partidul 
Socialist din Japonia. Partici
panții la miting au adresat 
președintelui S.U.A., Lyndon 
Johnson, o scrisoare de pro
test, cerînd încetarea acțiuni
lor agresive ale Statelor Unite 
și evacuarea tuturor trupelor 
americane din Vietnam.

Reprezentanți ai participan- 
ților la miting au trimis mesa
je țărilor participante la Con
ferința de la Geneva din 
1954 și țărilor membre ale Co
misiei internaționale de supra
veghere și control pentru în
deplinirea hotărîrii privind în-

Ofensivă lansată 
de forțele patriotice 

sud-vietnameze A. ■.

*

La lucrări a luat parte și acad. 
Nicolae Cernescu, membru al Co
mitetului consultativ.

Comitetul consultativ a elaborat 
un raport către Consiliul Econo
mic și Social privind Programul 
cooperării internaționale in apli
carea științei și tehnicii, care sta
bilește prioritățile in acest dome
niu.

a

Noi atacuri aeriene asupra teritoriului
R.D. Vietnam

SAIGON. — Forțele patrio
tice au lansat marți dimineața 
un puternic atac împotriva 
pozițiilor trupelor guverna
mentale și americane din pro
vincia nordică a Vietnamului 
de sud. Patrioții au supus fo
cului de artilerie trei obiecti
ve importante ale orașului 
Quang-Tri, capitala provinciei 
cu același nume. Primul o- 
biectiv a fost comandamentul 
forțelor americane. Un alt o- 
biectiv a fost cantonamentul 
batalionului de artilerie al ar
matei sud-vietnameze și, în 
sfîrșit, al treilea, centrul ad
ministrativ din districtul 
Hai Lang.

w- -x.w

MOSCOVA. — La 13 aprilie 
la Moscova au început convor
birile dintre conducătorii 
P.C.U.S. și Guvernului Sovie
tic și delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii 
Populare Mongole.

Din partea sovietică la tra
tative participă L. Brejnev, A. 
Kosîghin și alți conducători 
de partid și de stat, iar din 
partea R. P. Mongole delegația 
de partid și guvernamentală 
condusă de Jumjaaghiin Țe- 
denbal. prim-secretar al C.C. 
al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Mongole.

U.R.S.S. — Furnal în construcție la Magnitogorsk

Curajoasa luptă

porția, foră în care cuvîntul libertate continuă să fie 
considerat subversiv, este martoră a curajoaselor 
lupte ale studențimii. De mai multe săptămîni, viața 
universitară a Madridului și a altor centre de învă- 
țămînt superior din provincie cunoaște profunde tul
burări. O generație care n-a trăit nici măcar o 
singură zi de viață liberă, generația de după războ-

HANOI. — După cum anun
ță agenția V.N.A., la 13 apri
lie avioane americane și sud- 
vietnameze au pătruns în spa
țiul aerian al R. D. Vietnam 
și au bombardat insulele Con 
Co și Hon Mat, precum și re
giuni populate situate de-a 
lungul unor șosele din provin
ciile Nghe An și Quang Binh. 
Artileria antiaeriană a Arma-

tei Populare a R. D. Vietnam 
a doborît 3 avioane cu reacție 
și a avariat numeroase altele.

Colonelul Ha Van Lau, șeful 
mifeiunii de legătură a înaltu
lui comandament al Armatei 
Populare Vietnameze, a trans
mis Comisiei internaționale 
de supraveghere și control un 
protest 
atac.

Nota adresată de M A E.
al R.P. Chineze

guvernului britanic

împotriva acestui nou

Formarea noului guvern
olandez

ACCRA — Ambasada R.P. 
mine în Ghana a 
lâ de filme, in cadrul căreia 
fost prezentat Ulmul artistic 
furat o bombă* și mai multe 
documentare despre R.P.R.

Filmele s-au bucurat de o 
apreciere din partea celor 
zenți.

Ro- 
anizat o ga- 
“ ■ l (1 

,.S-a 
filme

bună 
pre-

Lucrările sesiunii
Naționale a R.D. Vietnam

HANOI 13 (Agerpres). — în
tre 8 și 10 aprilie s-au desfă
șurat la Hanoi lucrările celei 
de-a doua sesiuni a Adunării 
Naționale a R. D. Vietnam.

La sesiune au participat pre
ședintele Ho Și Min, precum 
și alți conducători de partid și 
de stat.

Fam Van Dong, președintele 
Consiliului de Miniștri, a pre
zentat un raport cu privire la 
„noua situație creată de agre
sorii americani și sarcinile po
porului vietnamez pentru în- 
frîngerea lor“.

Vorbind despre căile de re
zolvare a problemei vietname
ze, Fam Van Dong a subliniat 
necesitatea respectării cu stric
tețe a acordurilor de la Ge
neva din 1954 cu privire la 
Vieitnam și a aplicării corecte 
a principalelor prevederi ale 
acestor acorduri.

El a declarat că guvernul 
S. U. A. trebuie să-și retragă 
trupele din Vietnamul de sud, 
să pună capăt agresiunii îm
potriva Vietnamului de sud și 
atentatelor asupra teritoriului 
și suveranității R. D. Vietnam.

Problemele Vietnamului de 
sud, a subliniat Fam Van 
Dong, trebuie rezolvate de în
suși poporul sud-vietnamez, pe 
baza programului Frontului 
Național de Eliberare din Viet
namul de sud, iar unificarea 
pașnică a Vietnamului trebuie 
înfăptuită de poporul vietna
mez, fără nici un amestec din 
afară.

„Guvernul R. D. Vietnam, se 
spune în raport, declară că 
orice altă rezolvare a proble
mei vietnameze care ar contra
veni acestor prevederi este in
acceptabilă. Orice reglementa
re care ar folosi O.N.U. pen
tru amestecul în situația din 
Vietnam este, de asemenea, 
inacceptabilă, întrucît aseme
nea căi contravin prin esența 
lor acordurilor de la Geneva 
din 1954 cu privire la Viet
nam".

Fam Van Dong a vorbit a- 
poi despre sarcinile urgente 
care stau în fața țării și și-a 
exprimat convingerea fermă că 
victoria finală va fi obținută 
pe baza unității poporului viet
namez, a sprijinului și ajuto
rului din partea lagărului so
cialist și a tuturor popoarelor 
lumii.

Au mai fost prezentate ra
poarte de către Ministerul a- 
părării naționale, Comisia pen
tru retlnificarea națională de 
pe lîngă Consiliul de Miniștri 
și Comitetul Permanent al A- 
dunării Naționale a R. D. Viet
nam.

Președintele Ho Și Min a 
rostit o cuvîntare.

Participanții la sesiune au 
adoptat hotărîri cu privire la 
acordarea de împuterniciri 
speciale Comitetului perma
nent al Adunării Naționale, 
precum și cu privire la revi
zuirea și completarea actualei 
legi a serviciului militar obli
gatoriu.

PEKIN. — După cum anun
ță agenția China Nouă, Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
R. P. Chineze a adresat Ia 12 
aprilie guvernului britanic o 
notă de răspuns în legătură 
cu propunerea însărcinatului 
cu afaceri britanic la Pekin, 
ca un reprezentant special al 
guvernului britanic să discute 
cu guvernul R. P. Chineze 
problemele Vietnamului și In- 
dochinei.

Nota informează guvernul 
britanic că în condițiile ac
tuale este neindicat ca un re
prezentant special al guver
nului britanic să stabilească 
contacte cu guvernul chinez, 
în problemele Vietnamului și 
Indochinei.

HAGA. — După 47 de zile 
de criză guvernamentală, la 13 
aprilie, regina Juliana a Olan
dei a acceptat lista noului gu
vern prezidat de deputatul 
catolic J. Cais. Din componen
ța noului guvern fac parte 14 
miniștri, dintre care șase ca
tolici, cinci socialiști și trei 
protestanți. Acesta este cel 
de-al 10-lea guvern postbelic 
al Olandei și cea de-a patra 
coaliție guvernamentală dintre 
socialiști și catolici cu partici
parea protestanților.

După cum se știe, criza gu
vernamentală olandeză a fost 
provocată la 26 februarie de 
divergențele ivite în sinul ca
binetului condus de Victor 
Marijnen, în problema statu
tului radioteleviziunii. O par
te a vechiului cabinet s-a pro
nunțat pentru introducerea re-

clamei comerciale în cadrul 
programelor de radiotelevizi- 
une, în timp ce o aîlă parte 
s-a opus acestui proiect. Ur
marea a fost demisia fostului 
premier Victor Marijnen, fapt 
care a declanșat criza de gu
vern.

Printre personalitățile care 
fac parte din noul cabinet se 
numără: A. Vondeling (vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri); Joseph Luns (mi
nistru al afacerilor externe); 
Piet de Jong (ministru al a- 
părării) și Jan Smallenbroek 
(ministru de interne).

PEKIN. — După cum anun
ță agenția China Nouă, la 13 
aprilie un avion militar ame
rican a pătruns în. spațiul 
aerian al R. P. Chineze, dea
supra regiunii insulei Iunsin, 
din largul provinciei Guan- 
dun. în aceeași zi, un alt a- 
vion militar american a pă
truns în spațiul aerian al ace
leiași regiuni.

Oaspeți romini

in Grecia

DJAKARTA. — După cum 
informează Agenția Centrală 
Telegrafică Coreeană, în ca
drul vizitei pe care o face în 
Indonezia, Kim Ir Sen, preșe
dintele Cabinetului de Mini
ștri al R.P.D. Coreene, a avut 
la 13 aprilie o întrevedere cu 
președintele Sukarno, în ca
drul căreia s-a făcut un 
schimb de păreri privind si
tuația internațională actuală 
și probleme interesînd cele 
două țări. Convorbirile s-au 
desfășurat intr-o atmosferă de-r"

„Frankfurter Algemaine Zeitung" 
despre poziția partidelor politice 

din Argentina

Într-o corespondență 
Buenos Aires, ziarul 
german „Frankfurter 

gemaine Zeitung" se ocupă de 
pozițiile partidelor politice din 
Argentina. Astfel, ziarul scrie 
între altele :

„După îndelungate tratative, 
cele două fracțiuni peroniste din 
Camera Deputaților — peronis- 
mul ortodox și neoperonismul -— 
au ajuns la o înțelegere privind 
formarea unei singure fracțiuni 
parlamentare. Drept candidat 
pentru postul de prim-vicepre- 
ședinte al Camerei, care trebuie 
să revină peroniștilor, a fost nu
mit Tercera de Franco, iar ca 
președinte al fracțiunii peroniste 
a fost ales un reprezentant al 
sindicatelor. înțelegerea între 
cele două grupări peroniste a 
fost primită de către partidul de 
guvernămînt (Uniunea civică ra
dicală a poporului) cu o evidentă 
îngrijorare. înțelegerea peroniști
lor va îngreuna în continuare po
ziția guvernului în parlament.

Deputății peroniști au declarat 
că vor desfășura în Parlament o

din 
vest-

Al-

activitate pe baze constructive și 
democratice. în acest sens, un 
mare interes l-a trezit apariția u- 
nei broșuri editate de către sindi
catele aflate sub influența pero- 
nistă în care se face o analiză 
a actualelor probleme ale țării". 
Ziarul arată că, pe lîngă cunoscu
tele revendicări ale peroniștilor, 
în broșură se preconizează o co
laborare cu alte forțe politice și 
rezolvarea dezideratelor peroni
știlor prin mijloace parlamentare. 
In continuare, ziarul arată că 
partidul de guvernămînt nu a 
reușit să înlăture confuzia din 
rîndurile sale. In ultimul timp, 
între diferite grupări ale parti
dului au apărut divergențe seri
oase. „în urma rezultatelor ulti
melor alegeri, principalele gru
pări ale partidului de guvemă- 
mînt, continuă ziarul, au ajuns la 
concluzia că politica dusă pînă 
acum în domeniul economic tre
buie să fie schimbată, dacă par
tidul nu vrea să asiste la viitoa
rele alegeri din 1967 la o victo
rie peronistă".

ATENA. — La 12 aprilie, 
academicianul Gh. Mihoc, rec
tor al Universității din Bucu
rești, și Octav Livezeanu, vi
cepreședinte al I.R.R.C.S.; au 
făcut o vizită conducerii Co
misiei naționale a Greciei 
pentru U.N.E.S.C.O. Cu acea
stă ocazie a avut loc un 
schimb de vederi privind acti
vitatea celor două comisii ale 
U.N.E.S.C.O.

prieteni

SANNA. — Primul ministru al 
Republicii Arabe Yemen, Hassan 
Al Amry, a făcut o declarație în 
care a condamnat violarea repeta
tă a teritoriului țării sale de către 
aviația britanică. El a declarat că 
aceste acțiuni reprezintă un peri
col pentru pacea din Orientul 
Apropiat și Mijlociu.

iul civil pe care ialangismul s-a străduit să și-o atașeze, a dovedit 
un emoținant devotament față de idealurile democratice, respin- 
gînd cu o combativitate care a surprins pe mulți politica practi
cată de dictatură. Inițial, lozincile demonstranților aveau limite: 
criticau sindicatul universitar franchist. Dar sfera problemelor 
aduse în atenția opiniei publice se lărgea. Nu mai era vorba doar 
de organizarea studențească, ci și de problemele universității,^ de 
accesul în învățămîntul superior pentru tinerii aparținînd pătu
rilor sărace ale populației. Cuvîntul democrație devenea tot mai 
des rostit în adunările studenților. „Ei au ajuns direct la o con
testare globală a regimului politic spaniol" — înregistra „LE 
MONDE". Alături de studenți se aflau profesorii, și nu odată ei au 
înfruntat, împreună, detașamentele poliției ale căror ofițeri urlau în 
difuzoare : „Pega fuerte /“ (Loviți tare I). Unii au fost răniți, mulți 
au luat drumul temniței însă mișcarea studențească nu a putut fi 
stăvilită. Ea s-a dezvoltat în climatul creat de multiplicarea simp- 
tomelor de criză ale regimului falangist și în condițiile în care se 
lărgește frontul forțelor care militează pentru reînnoirea vieții 
publice din Spania, pentru eliminarea unui regim al cărui carac
ter antipopular nu poate fi mascat prin vorbăria despre „libera
lizare". „Temperatura politică continuă să crească" — constată 
ziarul londonez „TIMES". Eroica Asturie nu a plecat drapelul 
luptei. O știre săracă în amănunte pomenea despre ciocnirea din
tre poliție și mineri Ia Mieres. Generația mai vîrstnică își aduce 
aminte de orășelul minier, în primăria căruia a fost proclamată 
Republica Spaniolă. Atunci, răscoala minerilor a putut fi reprima
tă prin intervenția legiunii străine. Ciocnirea de la Mieres are 
o adîncă semnificație nu numai pentru că „este prima ciocnire de 
o asemenea amploare de la sfîrșitul războiului civil, dar și pen
tru că numele însuși este plin de rezonanțe'' — scria „TIMES'. 
Mișcarea grevistă despre care răzbat informații demonstrează ho- 
tărîrea clasei muncitoare spaniole de a continua pînă la victorie 
lupta împotriva dictaturii. Fără îndoială, ea a exercitat o puter
nică influență și asupra studențimii. Lunga durată a demonstra
țiilor studențimii atestă profunzimea fenomenului. Comunica
te oficiale vorbeau despre „cîțiva turbulenți". Pot doar „cîțiva 
turbulenți" să paralizeze viața universitară a Spaniei ? Și apoi, 
5 000 de studenți în coloane ce înfruntă poliția înseamnă „cîțiva 
turbulenți" ? Numeroase ziare apusene au ironizat pretenția au
torităților de la Madrid că efervescența din institutele de învă- 
țămînt superior spaniole ar ii produsul „subversiunii". In realita
te, cum just remarcă „LE MONDE", „prăpastia dintre guvern șl 
universitate se adîncește". Aspirațiile studențimii vin în contra
dicție cu politica oficială. Chiar în sinul organizației falangiste de 
tineret se înregistrează un proces simptomatic.

Greva studențească de la Madrid s-a extins la Barcelona, Bil
bao, Salamanca. Exmatriculări, arestări, torturi — întregul arse
nal a fost utilizat într-o inutilă demonstrație de furie și neputin
ță a autorităților. Guvernul spaniol a socotit necesar să promită 
o concesie : desființarea S.E.U. — „sindicatul universitar" oficial, 
unic și obligatoriu. Manevra nu a avut efectul scontat, deoarece 
„reiorma" anunțată modifică numai aparențele. Nemulțumirea 
studenților s-a exprimat în reuniuni ce au avut loc la Madrid 
și Ia care s a cerut organizarea unui congres național studențesc 
cu adevărat reprezentativ.

Efervescența din lumea universitară spaniolă ilustrează starea 
de spirit a tineretului studios din această țară greu încercată de 
istorie. Curajul cu care colegii noștri spanioli își ridică glasul 
pentru a denunța procedeele antidemocratice ale autorităților 
merită a fi subliniat. Este o concludentă dovadă că generația 
tînără a Spaniei caută un drum nou în viață, drumul spre o exis- 

studenții spanioli, 
de căldură și sim-

ten(ă demnă și liberă. Ne simțim solidari cu 
cărora le transmitem un mesaj prietenesc, plin 
palie. Spania care luptă este Spania viitorului.

ELVEȚIA. — Un grup de savanți îmbarcați pe submarinul „Au
gust Piccard', efectuează o a doua expediție științifică pe fundul 
lacului Leman. La adîncimea de 309 m., la egală distanță de
malurile elvețiene și franceze, oamenii de știință au descoperit
pe fundul apei — un relief accidentat, cu cratere — asemănător 

cu relieful Lunei. In fotografie : cercetătorii științifici în activitate.

M. RAMURĂ

R. S. Cehoslovacă
achiziționează utilaj
petrochimic italian

Sudan:

Cursa înarmărilor la Pretoria
iecare locuitor alb 
al Republicii Sud- 
Africane trebuie să 
aibă în permanență 
asupra sa o armă 
de foc. Această re
comandare a auto- 

la Pretoria este înso- 
o motivare, care nu

rităților de 
țită și de 
poate să stîrnească decît ilaritate: 
cetățenii albi ai R.S.A. au ne
voie de arme pentru a se apăra 
împotriva animalelor sălbatice.

în acest caz devine firească o 
altă întrebare : ce scop au pre
gătirile militare intense pe care 
le desfășoară guvernul rasist al 
lui Verwoerd ? Răspunsul dat de 
către șeful statului major al ma
rinei militare, contraamiralul 
Hugo Birmann, este că „R.S.A. 
apără supremația rasei albe in 
Africa". Șeful său, ministrul apă
rării al R.S.A., Fusche, este mult 
mai explicit. „Sarcina principală a 
forțelor noastre terestre și ae
riene — a declarat el — constă 
în asigurarea securității interne. 
Armata este chemată să intervină 
ori de cite ori poliția nu poate 
face față“. Bineînțeles, ministrul 
se referă la reprimarea demon
strațiilor populației africane, or
ganizate împotriva politicii de a- 
partheid practicată de guvernul 
sud-african.

In plus, asumîndu-și sinistrul 
rol de jandarm colonial, guver
nul R.S.A. se pregătește și pentru 
a face față unor eventuale soli
citări ale partenerilor săi portu
ghezi și ale rasiștilor de la Salis
bury. Alianța dintre cele trei re
gimuri are la bază opoziția co
mună față de avîntul mișcării

de eliberare a populației africane 
din teritoriile lor.

Pentru a face față obligațiilor 
asumate în cadrul alianței și pen
tru a intensifica acțiunile repre
sive din interior, guvernul rasist 
al lui Verwoerd duce o politică 
de febrilă înarmare. Alocațiile 
pentru înarmare, prevăzute în 
bugetul pe anul financiar 1964—- 
1965, au crescut cu 30 la sută, 
ajungînd la suma de 620 mili
oane lire sterline. In armata lui 
Verwoerd slujesc peste 140 000 de 
albi, cărora li se mai adaugă 
încă 160 000 de membri ai for
mației paramilitare a populației 
albe — „skiet-gommandos". Po
trivit mărturiilor ministrului apă
rării, în cele mai importante 
puncte strategice ale țării sînt 
concentrate puternice unități de 
care blindate. In uzinele militare 
secrete ale R.S.A. s-a trecut la 
producerea unor mari cantități de 
substanțe toxice de luptă, care 
vor fi folosite împotriva popu
lației africane. Dar ambițiile mi- 
litariștilor sud-africani țintesc 
mult mai departe. Ministrul apă
rării a recunoscut că în R.S.A. se 
fac în prezent pregătiri pentru a 
se trece la „construirea rachetelor 
capabile să transporte bombe o- 
bișnuite". Iar profesorul Le 
Pouw, șeful sectorului de cerce
tări științifice din ministerul apă
rării al R.S.A. a precizat că este 
vorba de „rachete antitanc și 
sol-aer".

In ciuda tuturor acestor măsuri, 
rasiștii sud-africani nu vor putea 
înăbuși lupta dreaptă a popu
lației africane.

PRAGA. — După cum a- 
nunță C.T.K., firma ceho
slovacă de comerț exterior 
„Strojimport" a contractat 
cumpărarea de utilaj petro
chimic în valoare de aproxi
mativ 70 de milioane coroane 
de la firma italiană „Snam 
Progetti". Utilajul va fi mon
tat la combinatul petrochimic 
„Slovnaft" din Bratislava de 
către montori cehoslovaci, sub 
îndrumarea specialiștilor ita
lieni.

Agenția C.T.K. subliniază că 
acest contract este cel mai 
important dintre contractele 
încheiate pînă în prezent de 
Cehoslovacia cu firme ita
liene.

V. URSU

REPUBLICA SENEGAL.
timpul unei lecții Ia o școală

din Dakar

Comitetul O.N.U
pentru dezarmare se va intilni

la 21 aprilie

YORK. — Secretarul 
al O.N.U., U Thant, a 
că la 21 aprilie se va
Comisia pentru de- 
a O.N.U. din care fac

toate cele 114 state

Comunicatul E.D.A. în legătură
cu situația din Cipru

Dispute privind 
alegerile 

parlamentare

Convocarea are loc 
delegației Uniunii

agenției U.P.I., se

NEW 
general 
anunțat 
întruni 
zarmare 
parte
membre ale organizației mon
diale. Aceasta va fi prima 
ședință a comisiei din ultimii 
cinci ani.
la cererea 
Sovietice.

Potrivit
așteaptă ca în prima ședință 
să aibă loc alegerea organe
lor de conducere urmînd ca 
apoi să se treacă la discuta
rea problemelor.

ATENA — Comitetul Exe
cutiv al partidului E.D.A. a 
dat publicității un comunicat 
în care se arată că prin publi
carea raportului Piaza, proble
ma Ciprului poate și trebuie 
să facă pasul hotărîtor în di
recția soluționării sale defini
tive.

Raportul Piaza, se arată în 
comunicat, conține multe ele
mente pozitive ca, de pildă, so
luționarea și reglementarea 
problemei pe baza Cartei 
O.N.U., condamnarea regimu
lui tratatelor de la Ziirich, res
pectarea integrității teritoriale 
și stabilirea principiului majo
ritar în insulă, excluderea se
parării sau federalizării Cipru
lui, acceptarea propunerii de 
demilitarizare etc. Raportul 
conține însă, după părerea 
E.D.A., și elemente negative 
care alterează în mare mă-

sură și chiar neutralizează ele
mentele pozitive, amină solu
ționarea problemei și împie
dică autodeterminarea insulei.

Singura soluție justă, relevă 
comunicatul, este de a lăsa 
poporul cipriot să hotărască 
singur asupra viitorului său. 
Comitetul Executiv al E.D.A. 
primește cu satisfacție faptul 
că în comunicatul guvernului 
grec se menționează în mod 
categoric insistența sa asupra 
independenței neîngrădite și 
dreptului la autodeterminare 
al poporului cipriot.

In încheierea comunicatului 
se exprimă neliniștea partidu
lui E.D.A. în legătură cu presi
unile exercitate de aliații oc
cidentali asupra Greciei, care 
urmăresc reglementarea pro
blemei Ciprului în conformi
tate cu interesele N.A.T.O. și 
nu ale poporului cipriot.

KHARTUM — Toate partidele 
sudaneze din nordul țării care 
s-au pronunțat pentru organiza
rea alegerilor generale la 21 apri
lie își intensifică eforturile pentru 
pregătirea campaniei electorale. în 
cercurile politice de la Khartum 
se speră, totodată, că Partidul 
democratic popular va reveni a- 
supra deciziei sale de a nu par
ticipa la aceste alegeri. Celelalte 
partide politice din nord și-au 
trimis deja conducătorii lor în 
diferite regiunii ale țării. 
Campania electorală a început 
oficial la 12 aprilie prin desfășu
rarea unor reuniuni politice în 
toate provinciile nordului. In 
cursul acestei săptămîni, nu
meroși memb i ai guvernului 
vor vizita circumscripțiile e- 
lectorale unde și-au depus 
candidatura. în schimb, miniștrii 
sudiști, ca toți ceilalți lideri po
litici din regiunile meridionale 
ale țării, vor boicota alegerile.
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