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Angajamente insufleîiloore 
in întrecerea socialistă

Proletari din toate țările, uniți-vă !

tineretului
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Uzina de utilaj greu 
„Progresul" - Brăila

Muncitorii, inginerii și teteieieafi 
Uzinei de utilaj greu, .Progresat* dta 
Brăila au hotărit să depițeesei 
principalii indicatori ai ptauuM pe

• 1 2— lom piese fiii 
forjate ;

• !• rntomrf compresoare :
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icest an cu:

> 5 OOO 000 lei la 
Iobală ;

• 0,5 la sută la productivita
tea muncii ;
• 1 500 000 lei economii la 
preșul de cost;
• 1 500 000 lei beneficii ;
• 250 tone oțel lichid ;
• 1 500 tone piese turnate si 
forjate ;

• 5 000 000 lei la prodiactia 
marfă ;

• 20 concasoare cu trior.

In același timp p»*—a expert
va fi depășit cu peste un milion la. 
livrîndu-se în pins trei coocaaoore 
cu trior pe pneuri, 50 tone atOaj 
chimic și alte produse.

Din care pină la 1 iulie :

• 2 700 000 lei la producția 
globală;

• 2 250 000 lei la producția 
marfă ;

• 900 000 lei economii la pre
țul de cost;

• 500 000 lei beneficii ;
• 150 tone oțel lichid ;

la 1 sât a M Sacfc âe »
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9 La ordinea zilei: PRAS1TUL
*.*

(Raidul nostru in regiu
nile Ploiești, Brașov, 
Banat)

9 Vom livra statului cantități 
sporite de lapte I

• Cum pot deveni pășunile 
mai „darnice"

CHIMIEI - CADRE TEMEINIC PREGĂTITE

întreprinderea
tate. Cu ajutorul literaturii am 
reușit să identificăm cauzele 
pierderii de săruri sodice în pro
cesul de producție, să rezolvăm 
greutățile intimpinate în legă-

pină în prezent, că literatura de 
specialitate existentă în acest 
domeniu este mult rămasă în ur
mă față de nivelul tehnic și com
plexitatea tehnologiilor și utila-

„Electromotor" Timișoara „Din cmd în cînd" nu e o rezolvare

• Bune pentru arhivă
Muncitorii, teh---

întreprinderii _^rrtnifL_~ Ti
mișoara și-au propus să ăețisetsca 
principalii indkatmi ai pfeoefre pe 
acest an cu:

• 3 500 000 
globală ;

lei la

• 500 motoare electrice ;

• 1 500 aspiratoare de praf ;

• 1 000 000 lei ecaoMfl la 
prețul de cost;

• 1 000 000 lei bemHk*.

Din care pină Ia I _u_e

• 2 500 000 lei la pmdoctla 
globală;

• 200 motoare electrice ;

• 650 aspiratoare de praf ;

• 500 000 lei ecomomfl In pre
țul de cost;

• 500 000 lei besHkfl.

Inginer
Sciminschi Ștefan 
șrtz' aevjccJtE producție

• Adrese către Editura tehnică și I.D.T.

tură cu sedimentarea leșiilor al
be. Literatura ne-ar putea fi însă 
de un ajutor mai mare, numărul 
lucrărilor care s-au editat în ra
mura noastră este încă departe 
de necesitățile pe care procesul 
de producție din noile combinate 
le impune. Pot afirma, ținînd 
teama de ceea ce s-a publicat

jelor cu care sînt dotate între
prinderile din ramura noastră.

Este adevărat, că în bibliotecă 
avem cîteva exemplare de „Teh
nologia celulozei și hîrtiei" de 
Radeș, pentru nivel mediu de pre
gătire, însă, deși este editată re
cent, ea nu corespunde nivelului 
tehnic din combinatul nostru.

Autorul descrie utilaje și proce
se de producție din vechile fa
brici de hîrtie și celuloză. Deși 
cartea a fost editată în anul 1961 
ea nu conține, cum era firesc, și 
descrierea proceselor tehnologice 
specifice combinatelor dotate cu 
utilaje moderne.

în anumite situații, noi, ingi
nerii, apelăm la tratatele editate 
în limbi străine, însă pentru 
muncitori, practic, există prea 
puțină literatură de nivel mediu. 
Literatura de specialitate, după 
părerea mea, nu trebuie să se 
adreseze numai specialiștilor. 
Iată deci o cerință de care ar 
trebui să țină seama Editura 
tehnică, Institutul de documen
tare tehnică etc. Așteptăm tradu
ceri sau cărți ale autorilor noștri 
în întocmirea cărora s-ar putea 
solicita ajutorul specialiștilor ce 
lucrează în noile combinate.

AURELIA CĂRUNTU

(Continuare în pag. a IlI-a)

Noi soiuri 
de plante

In primăvara, aceasta au 
fost însămînțate, pentru a fi 
înmulțite, 30 de soiuri ți hi
brizi noi de plante agricole în 
vederea extinderii în cultură 
în gospodăriile agricole de stat 
șt cooperativele agricole de 
producție. Printre acestea se 
află hibrizi dubli de porumb, 
'soiuri de cartofi șî legume, de 
plante tehnice ți nutreț. A- 
ceste soiuri și hibrizi au fost 
verificați în diferite regiuni 
ale țării unde au dat sporuri 
de recoltă de 15—40 la sută, 
iar în unele zone ți mai mari.

Pentru a se asigura semințe 
mai valoroase, de la care să 
se obțină recolte sporite, în 
condițiile țării noastre, se 
continuă în acest an verifica
rea a circa 800 de soiuri și hi
brizi de diferite plante agri
cole, majoritatea create în sta
țiunile experimentale. Cele 
mai productive dintre acestea 
și cu însușiri mai bune decît 
cele existente vor fi înmulțite 
în următorii ani pentru a fi 
extinse în producție.

(Agerpres)

IMftra sezoniere in parcurile 
și grădinile Capitalei

Realizarea acestor *~r* va
fi asigurată prin taflgterea . 
importante măsuri -j-

torice destinate în special in-puzi- 
tățirii calității produselor ca: rece-

M*_ popclariza-
aia valcrce-

«■ e_« ver erge-

Un. ca : pctzraziȚ. ce 
cfctu ------ IrtPr/n 
ca Kz-_xa etc. Totoda- 
a. fa parenri ci crăriri 
tsc t —eirejșt» sc- 
nercese srrafer. ce 
cfct. boșat asrtrrixsooa- 
ta ca coctit.

Primii Hsptti pe litoral

întreprinderea de produse 
finite din lemn * «gw-

etc.

„23 August"-Tg. Mureș
Colectivul întreprinderii de pro

duse finite din lemn „23 August- dza 
Tg. Mureș a hotărit să realizeze pini 
la sfîrșitul anului peste plan:

• 2 140 000 lei la producția 
globală;
• 400 000 lei economii la pre
țul de cost;
• 660 000 lei beneficii.

Din care pină la 1 iulie:

• 1 130 000 lei la producția 
globală;
• 250 000 lei economii la pre
țul de cost;

• 350 000 lei beneficii.

Realizarea acestor angajamente va 
fi obținută prin aplicarea unor

Cojectrul fatrepi:. jderii 1st expri
mă convingere* că șt cririal» uni
tăți din sectorul produse finite cin 
lemn, vor intimptna Congresul parti
dului. alături ce eL cu noi și însem
nate succese pe calea satisfacerii 
depline a exigenței mereu crescmde 
a cumpărătorilor.

Institutul politehnic din Bra
șov. . Studenții Nuț V.asile, 
Olteanu Elena și Pitulice 
Georgeta din anul II, Facul
tatea de industrializarea 
lemnului, in timpul unor cer
cetări de specialitate in la
boratorul de studiul lemnului

TELEGRAMĂ
Tosarâțafai HO §/ MIN 

Pretcdinlele Comitetului Central 
ul Purtrtnhu celor ce Muncesc din Vietnam 
PreteRbatele Republicii Democrate Vietnam

Hanoi 
populare, a obținut mari succese în 
imaxa pentru construirea socialis
mul*— in Republica Democrată 
Vietnam

Poporul român nutrește sentimen
te de prietenie frățească față de po
por— vietnamez și își exprimă pro
funda solidaritate și sprijinul deplin 
față de lupta sa dreaptă împotriva 
agresiunii imperialismului american, 
pentru apărarea independenței na- 
țsteaie. pentru dreptul de a dispune 
singur de destinele sale.

Vă urăm, tovarășe Ho Și Mm, să
nătate. viață îndelungată și noi 
saccese in activitatea dv.

XICOLAE CIAUȘESCU 
Prunceeretar al Cemitetulxi

CHIM STOICA
Președinte:» Consiliului de Stat al

„ Actele “ dintre premiere
Cortina nu se trage, 

„vă rog, reluăm actul 
doi'. O dată, și încă o 
dată. Un tlnăr scund, 
cu mișcări iuti, cu o 
privire inteligentă, pen
tru care piesa are o in
finitate de nuanțe, diri
jează cu energie această 
muncă. El este regizorul 
spectacolului. Se numeș
te Dumitru Cucu. Cînd 
în urmă cu ani, pe a- 
tunci elev, a tost adus 
să joace pe scena casei 
de cultură un rol de 
elev, multi credeau că 
succesul lui se datorea
ză similitudinii de si
tuație, dintre viata ero
ului și a interpretului. 
Dar, Dumitru Cucu, „co
pilul teatrului", așa 
cum i! numesc cei vechi 
l.M crescut doar aici, 
la noi"), a dovedit că 
știe să-și contureze pre
cis «i viguros persona
jele interpretate, să le 
ridice prin sinceritate la 
o expresie artistici de 
o surprinzătoare veridi
citate. Presiunea 11 ca- 
rccterizeazA. A jucat In 
multe piese. (.Jntr-tm

ceas bun“, „Grădina cu 
trandafiri", „Dacă vei fi 
întrebat"), a crescut o 
dată cu tot colectivul. 
Astăzi, este instructor 
metodist la casa de cul
tură și semnează regia 
multor premiere. Fiind 
mai vlrstnic (a împli
nit de curînd 20 de 
ani 1), se bucură de 
multă autoritate și pe

manentă — din cadrul 
acesteia se relevă cei 
mal buni, care-și com
pletează cunoștințele în 
formația Teatrului popu
lar.

Am asistat la o pri
mă repetiție a colecti
vului de teatru al Uzi
nei mecanice cu piesa 
„Acuzarea apără". In 
jurul mesei. Ni Pert,

ÎNSEMNARE
scena mică a teatrului 
de păpuși.

Există la Turnu Seve
rin o pasiune lăudabilă 
pentru manifestarea di
versă a aptitudinilor ar
tistice.

Dar colectivul Teatru
lui popular mai are și 
rolul de stimulent al ți
nui colectiv, care pro
pune propriile sale exi
gente tuturor celorlalți 
artiști amatori din oraș, 
determinînd astfel o a- 
devărată Întrecere per-

maistru. Dumitru Hoar- 
că, electrician, A. Po
pescu, maistru, M. la- 
cobescu. bibliotecară, 
tofi salariat! ai uzinei și 
în același timp membri 
apreciati ai colectivului 
Teatrului popular de la 
casa de cultură. Alături 
de ei joacă, însă, și nu
meroși actori amatori 
din uzină. Această co
laborare și-a dovedit, 
în decursul anilor, va
labilitatea. Schimburile 
reciproce de interpreti,

regizori, recuzită, sta
turi, această continuă 
conlucrare între Teatrul 
popular și formațiile din 
oraș a adus în cîmpul 
activității artistice
mulfi tineri. Și a-
cestei colaborări îi da
torează Teatrul popular 
prestigiul său. Nu este 
o formație închisă, ruti
nată, în care rolurile și 
le împart numai cîfiva 
„ași". O muncă făcută 
cu pasiune pentru se
lectionarea și afirmarea 
de noi talente a adus 
interpret! de valoare, 
care susțin și îmbună
tățesc nivelul calitativ 
al spectacolelor.

Cu asemenea confrun
tări cu publicul, cu a- 
semenea exigente — co
lectivul se recomandă 
cu limpezime în „actele" 
bogate în activități din
tre premiere, iar drumul 
artiștilor amatori se va 
înscrie pe o singură 
traiectorie, ascendentă.

VIORICA 
GRIGORESCU



La prășitul mecanic al porumbului in cooperativa agricolă Căciulafi, din raionul Urziceni.
Foto: S. NORU

■
 ituată într-o zonă

deluroasă cu pă
șuni întinse, uni
tatea noastră și-a 
îndreptat, cum era 
firesc, atenția spre 
dezvoltarea secto

rului zootehnic — proprietate 
obștească, care, gospodărit, 
chibzuit, aduce mari venituri 
cooperativelor agricole de pro
ducție, venituri care, impli
cit, duc și la creșterea remu
nerării muncii țăranilor coo
peratori. Numărul taurinelor 
a crescut la 400 de capete. Am 
căutat să asigurăm o propor
ție justă în cadrul acestor 
efective pentru a realiza o mai 
bună valorificare a rezervelor 
interne. Numărul vacilor de 
lapte și al junincilor gestante 
a depășit 50 la sută din tota
lul taurinelor. Deosebit de im
portant este, însă, nu numai 
a asigura o proporție cores
punzătoare a vacilor cu lapte 
din totalul taurinelor coopera
tivei, dar și realizarea unei 
producții de lapte ridicată la 
fiecare vacă.

Cu doi ani în urmă, deși a- 
veam furaje suficiente, nu reu
șeam să depășim producția 
medie de 2 000 litri de lapte a- 
nual. O cauză era fluctuația 
îngrijitorilor. Unii lucrau doar 
cîteva luni și plecau. Trecînd 
de la un îngrijitor la altul, în 
ciuda hranei abundente, va
cile nu produceau pe măsura 
capacității lor. Trebuia rezol
vată această problemă. Un 
sprijin prețios am primit a- 
tunci din partea organizației 
U.T.M. La cererea conducerii, 
comitetul U.T.M. a recoman
dat pe Iuliana Magoș, Deme
ter Balaș și loan Suciu pentru 
a îngriji vacile. Alți patru ti
neri au luat în primire vițeii. 
Noii veniți nu aveau multă 
experiență, dar în schimb, 
aveau multă tragere de inimă 
și erau dornici să învețe. 
Vara, tinerii au fost trimiși 
prin rotație, la cursurile de 
calificare în G.A.S. Apoi toți, 
n-au lipsit nici o oră de la în- 
vățămîntul agrozootehnic, de 
la schimburile de experiență

Realizarea unei producții ri
dicate de lapte de la fiecare

vacă este posibilă numai prin- 
tr-o bună îngrijire și furajare 
atentă, științifică. Cînd prin 
selecție obții o rasă bună de 
vaci de mare productivitate, 
trebuie să ai grijă ca ea să 
nu degenereze. La noi, la Gor- 
nești, vacile gestante au o în
grijire specială. Cu zece zile 
înainte de fătate, ele sînt tre
cute într-o maternitate prevă
zută și cu 12 boxe pentru vi
ței. Acolo, vacile rămîn 20 de 
zile și primesc hrană consis
tentă. în acest timp sînt per
manent supravegheate de me
dicul veterinar. Iar în boxe 
sînt hrăniți vițeii. Selecția lor 
se face în primele luni de la 
fătare. Nucleul reproductiv se 
alege de la mame care dau

ale părinților. Există o evi
dență strictă a montei și 
fătărilor, în funcție de care 
variază și rațiile furajere. 
Astfel, începînd din luna a 
VII, din hrana vacilor gestan
te se exclud grosierele, mărin- 
du-se în schimb dozele de 
concentrate la care se adaugă 
50 de grame de cretă furajeră. 
Ca urmare în 1964, un pro
cent de 95,4 la sută din numă
rul total al vacilor au avut 
viței. Aceasta a contribuit în 
bună măsură la creșterea pro
ducției de lapte.

Firește, producția de lap
te depinde mult și de fu
raje și, mai ales, de modul în 
care se administrează. La noi, 
rațiile zilnice sînt complexe.

Vom livra statului
cantități sporite 

de lapte!
peste 3 000 de litri de lapte. 
Vițelele sînt separate de tău- 
rași și în hrană se introduce 
făină de lucemă și doze cores
punzătoare de calciu, pentru 
combaterea rahitismului. O 
mare atenție se dă momentu
lui în care junincile sînt mon
tate, pentru că uneori ochiul 
te înșeală. Unele juninci sînt 
frumoase, bine dezvoltate, dar 
dacă sînt montate prematur 
produc viței rahitici. Apoi, în 
timp scurt junincile care pro
miteau să devină vaci cu pro
ducții mari de lapte, se de
gradează.

Vacilor îmbătrînite le-au 
luat locul animale tinere 
care au conservat și dez
voltat calitățile productive

Intre unitățile nutritive, (pro
teină și albumină digestibilă) 
există un echilibru bine sta
bilit. Cum ne asigurăm fu
rajele ? Anul trecut suprafa
ța cu trifoi și lucernă a fost 
de 100 hectare. Pe alte 30 de 
hectare am pus mazăre. Su
prafețele nu sînt mari, dar 
prin aplicarea unei agroteh
nici superioare se asigură 
masa verde și fînurile nece
sare. Balanța furajeră a fost 
completată cu 275 vagoane co- 
lete de sfeclă, 750 de vagoane 
borhot și altele. Aceasta ne-a 
permis ca să asigurăm rații 
de hrană consistentă, determi
nate științific, pentru fiecare 
vacă.

Iată cîteva din măsurile care

ne-au permis ca numai în a- 
nul 1964. producția medie de 
lapte să crească cu 600 de li
tri. Recenta Hotărîre a Parti
dului și Guvernului constituie 
pentru noi un puternic sti
mulent pentru a spori și mai 
mult producția de lapte ob
ținută de la fiecare vacă. Pen
tru că nu-i tot una dacă de 
la o vacă obții 2 500 litri de 
lapte sau peste 3 000 de litri 
în acest sens, consider că re
centa Hotărîre a partidului și 
guvernului constituie un sti
mulent pentru noi în sensul 
de a ne mobiliza ca să folosim 
și mai bine toate rezervele pe | 
care le avem, pentru a spori | 
producția de lapte. Sîntem 
în cîștig și noi, țăranii coope
ratori, e în cîștig și mai buna 
aprovizionare a populației o- 
rașelor cu lapte și produse 
lactate. Pentru aceasta am și 
luat o serie de măsuri, por
nind de la experiența anului 
trecut, cînd o suprafață de 40 
de hectare a fost îngrijită se
parat și cosită de 2—3 ori, 
ceea ce a asigurat 8 000— 
10 000 kg fin la hectar. La fel 
vom proceda și acum. Ani
malele nu pătrund în pă
șune pînă ce iarba nu se dez
voltă. Ele sînt hrănite cu bor- 
ceag și lucernă masă verde. 
După aceea vom organiza 
pășunatul rațional, hrana 
fiind completată cu lucer
nă cosită. Prin tîrlire 
pășunat pe parcele, prin 
tație, perioada pășunatuîAJP 
va fi prelungită cu încă 
lună, ceea ce, firește, ne va da 
posibilitatea să mărim rezer
vele de nutrețuri în perioada 
de iarnă. Acum tinerii antre
nați de organizațiile U.T.M. 
fac șanțuri de scurgere pe 
locurile în care băltesc ape
le, iar pe parcelele sărăturoa- 
se se aplică doze de îngrășă
minte, se face reînsămînțarea 
cu ierburi valoroase.

NICOLAE BERECMERI 
președintele

cooperativei agricole de 
producție din comuna Gorneni, 

regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară

La ordinea zilei: PRĂȘITUL
PLOIEȘTI Raidul nostru în regiunile:

precis : .Aliine 
ută la sută. Ni-

Je ma- 
tu— 

prașile: oarbe 
afinarea tere- 

uniforme a

șitoare, trebuie să se efectueze primele lucrări pe 
nuală. în unele locuri, crusta groasă gîtuiește plantele, 
piedicîndu-le dezvoltarea normală. Aplicarea 
cu sapele ar duce la înlăturarea crustei și la 
nulul creînd condiții favorabile dezvoltării 
culturilor.

n ședința operativă s-a stabili 
dimineață, prezența pe cîmp — 
meni nu poate lipsi!“ Brigadierii, membrii co
mitetului U.T.M. pe unitate și-au notat totul. 
Prima lor grijă era deci să-i antreneze pe toți la 
muncă. Ploile căzute după însămințări au făcut ca 
plantele să crească rapid. In același timp, și-au

arătat „colții" și buruienile. Solul prinsese crustă, in griu 
apăruse rapița. Se cereau executate simultan gru
patul mecanic al porumbului, aplicarea prime, prașile -a 
floarea-soarelui și sfecla de zahăr, plivitul griului Acesta 
era rostul chemării pe care conducerea cooperativei agricole 
din Drăgănești, raionul Ploiești, o adresase cooperatorilor. 
Dimineața, cînd inginerul Dragoș Constantinescu a ajuns la 
cîmp, oamenii erau prezenți la treaba. După indicațiile ne
cesare, date pentru fiecare lucrare in parte, munca a în
ceput. Patru zile la rînd s-a lucrat fără întrerupere, din zori 
pînă în amurg. Rezultatul? S-a grăpat mecanic întreaga su
prafață cu porumb, s-a plivit griul și s-a terminat prima 
prașilă pe cele 125 de hectare cu floarea-soarelui și 120 cu 
sfeclă de zahăr. La recepție n-a fost respins nici un rînd.

într-un fel, acest exemplu are putere de generalizare, de
oarece în raionul Ploiești lucrările de întreținere a culturi
lor se află într-un stadiu avansat. Pînă acum, mecanizatorii 

•— majoritatea tineri — au grăpat toate cele 18 000 de hec
tare cu porumb. Unde sămînța a fost pusă mai devreme sub 
brazdă (Cornești, Cătunu, Ologeni) s-a trecut la aplicarea 
sapei rotative. Cu spor au lucrat și țăranii cooperatori. Ei 
au aplicat prima prașilă pe cele 2 300 hectare cu floarea- 
soarelui, 1 700 ha de sfeclă de zahăr și au plivit aproape 7 000 
din cele 18 000 hectare cultivate cu griu. Acolo unde s-a 
semnalat atac de dăunători (Olarii Vechi, Gherghița) s-a tre
cut imediat la împrăștiatul insectofungicidelor, cu mijloa
ce mecanizate, ori manuale. în cooperativele agricole Boldu, 
Mihălceni, din raionul Rm. Sărat, Smeieni, Gherăseni, 
nul Buzău, Ciorani, Vadu Săpat, raionul Mizil și multe 
le din regiunea Ploiești, prezența tinerilor la lucrările 
cîmp, acolo unde se cere operativitate și îndemînare, 
activă. Faptul că pînă acum pe regiune s-a aplicat grăpatul 
pe întreaga suprafață cu porumb și prima prașilă pe 80 
la sută la floarea-soarelui și 70 la sută la sfecla de zahăr, 
arată că s-a lucrat bine. Este necesar, să adăugăm însă că 
în raioanele cu terenuri mai deluroase (Tîrgoviște, Cîmpina, 
Cislău) trebuie acordată mai multă atenție cercetării sole
lor. Pe terenurile nemecanizabile, semănate cu culturi pră-
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Tînărul Ion ipingea de la S.M.T. Lehliu, regiunea București, se 
numără printre mecanizatorii fruntași In actuala campanie

BRASOV
ucrările de întreținere sînt în toi și în regiu
nea Brașov. Pînă acum, s-au prășit peste 9 000 
de hectare cu sfeclă de zahăr și s-a început 
grăpatul mecanic al celor 40 000 de hectare cu 
porumb. în această privință, o bună experiență 
am întîlnit în unele cooperative din raza ora
șului Brașov și raionul Sf. Gheorghe. Aici, se 
sondaje pe solele ocupate cu culturi prăși- '-------. ------- .--- -------- XX _s „ maj

mai Cauzele acestor întîrzieri sînt puse pe seama ploilor, 
r-vident, au căzut multe precipitații. Se așteaptă deci zvîn- 
■area terenului pe toate suprafețele pentru faptul că cul
tura de cartofi a fost semănată în benzi pentru a se putea 
lucra mecanic. Dar tractoarele nu pot intra pe toate porțiu
nile. Există însă suficiente posibilități ca prima prașilă să 
se execute cu mașini cu tracțiune animală. Ele însă se „odih
nesc- in remize. Iată un exemplu care arată cit dăunează 
producție: Întârzierile. Brigada condusă de Gheorghe Babes, 
de la Rîșnov, a aplicat anul trecut pe întreaga suprafață cu 
cartofi 5 prașile. Că din brigada lui Constantin Bareanu au 
-sânt"‘ peste prima prașilă. Dea : aceeași suprafață, aceleași 
condiții, insă, o prașila in minus. Toamna, fruntașii au cules 
cite 17 000 kilograme la hectar, pe cînd ceilalți numai 8 000. 
Edificator exemplu ! Dacă s-ar porni de la fapte ca acestea, 
—ar înțelege mai bine, poate, de ce în regiunea Brașov tre
buie urgentată întreținerea culturilor prășitoare și, în 
mul rînd, a cartofilor.

pri-

fac zilnic l
toare. Acolo unde terenul a prins crustă și e 
bine zvîntat se trece imediat la lucru. La Ghimbav, 
spre exemplu, unde nu pot intra tractoarele, se folo
sesc cu bune rezultate nu numai uneltele, ci și mașinile 
cu tracțiune animală. Astfel, viteza de lucru a sporit zilnic 
cu 15—20 de hectare. în numai cîteva zile bune de lucru, 
au fost prășite toate cele 140 de hectare cu sfeclă de zahăr, 
80 din cele 122 hectare cu cartofi, și 40 de hectare cu legu
me. Echipe speciale, în care organizația U.T.M. a recoman
dat mulți tineri, aplică acum prașila pe cele 89 de hectare 
destinate producerii seminței de sfeclă de zahăr. Este o lu
crare migăloasă, care cere multă atenție. De aceea, inginerul 
Ieronim Socol este prezent aci de cîte trei-patru ori pe zi. 
Dar graba cooperatorilor de aci este și mai bine justificată 
dacă ținem seama de faptul că și-au propus să efectueze în 
acest an 7 prașile la sfecla de zahăr și cartofi. Așa au pro
cedat anul trecut și au obținut cîte 24 734 kilograme de car
tofi și aproape 27 000 kg sfeclă de zahăr în medie la hectar. 
La Rîșnov, Săcele, Brăduț, Biertam, Laslea și în alte uni
tăți din regiunea Brașov se acordă aceeași atenție lucrărilor 
de întreținere. în regiune este ,însă, mult rămasă în urmă 
prima prașilă la cartofi. Din cele 34 000 de hectare ocupate 
cu această cultură — cu mare pondere in economia unități
lor agricole — s-au prășit doar 4 000 de hectare pînă la 15

B T
n majoră atea unităților agricole din regiunea Banat, 
însămînțatul culturilor prășîtoare s-a terminat. O altă 
lucrare ocupă acum locul principal în agenda agri
colă a mecanizatorilor și țăranilor cooperatori — în
treținerea culturilor. în organizarea efectuării ei se 
pornește, firește, de la condițiile locale de climă și 
sol ale fiecărei unități. Să urmărim cum se desfășoară

această lucrare în raionul Timișoara.
După ce au terminat semănatul porumbului, țăranii cooperatori 

din Cărpiniș și-au îndreptat atenția spre lucrările de întreținere a 
culturilor. Ei începuseră această lucrare mai din vreme pe supra
fețe restrînse. în urma ploilor abundente, pe terenul însămînțat 
mai timpuriu cu sfeclă de zahăr și floarea-soarelui, s-a format 
crustă, au apărut buruieni oare îngreunau dezvoltarea normală a 
plantelor. Inginerul agronom Pompiliu Genescu a controlat par
celă cu pareză, fiecare cultură. Solul trebuia imediat afinat. S-a în
cercat inițial prășitul mecanic. N-a dat rezultate. Multe din firele 
de floarea-soarelui, fiind gîtuite de crustă, se rupeau. Numărul 
de plante la hectar ar fi scăzut considerabil. Ori, în condițiile 
acestui an cu multă umiditate, o densitate mai mare este o condi-
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ție importantă în sporirea producției la hectar. Terenul trebuia 
prășit manual și imediat. Pentru ca cele 26 de hectare cu floarea- 
soarelui și 150 cu sfeclă de zahăr să fie lucrate' în 3—4 zile, era 
necesar ca zilnic să fie prezenți la muncă cîte 300—350 de țărani 
cooperatori. La această lucrare, tinerii pot și trebuie să aducă o 
contribuție însemnată. Comitetul U.T.M. a organizat operativ o 
adunare generală deschisă a organizației U.T.M. A fost invitat și 
inginerul. Tema era legată de contribuția pe care trebuia să și-o 
aducă tinerii la efectuarea acestei lucrări. Inginerul a descris amă
nunțit condițiile agrotehnice in care urma să fie făcut prășitul. 
Adunarea generală a avut efect imediat. Chiar a doua zi, au fost 
prezenți la lucru în cîmp, alături de vîrstnici, peste 200 de tineri. 
Nu lipseau decît cei de pe semănători și cei care lucrau pe coline 
la însămînțatul cu atelajele. Din sondajele făcute pe rînduri s-a 
observat că indicațiile date tinerilor la adunarea generală U.T.M. 
erau respectate. Treaba s-a desfășurat bine. Față de viteza stabi
lită s-a realizat un avans de 10 hectare. A doua și a treia zi, 
timpul fiind frumos, s-a lucrat pînă în amurg. Prășitul s-a efec
tuat așa cum era prevăzut. La fel s-au petrecut lucrurile și la 
cooperativele agricole de producție învecinate.

Printre cele 22 de cooperative agricole din raionul Timișoara 
care au terminat în timp scurt prașila întîi și au trecut la cea de-a 
doua se numără Peciul Nou, Pădureni, Giulvăz și altele. O mare 
atenție dau țăranii cooperatori din aceste unități și buchetatului 
care se face la sfecla de zahăr odată cu prașila a doua. Pînă 
acum nu au apărut atacuri de dăunători decât în puține locuri. 
Acolo unde au fost semnalate, însă, s-au luat măsuri de depistare 
a suprafețelor atacate, iar combaterea s-a făcut imediat. în multe 
cooperative agricole de producție din raion buchetatul se efectu
ează de două ori, pentru ca la un eventual atac de dăunători, 
densitatea să nu scadă sub cea optimă. Așa se procedează acum Ia 
cooperativele agricole din Concern, Utvin. Cărpiniș și în alte 
locuri. (La primul buchetat sînt lăsate cu 2 000—3 000 de plante 
în plus față de densitatea normală). Pînă la această dată în raionul 
Timișoara din cele 2 988 hectare cultivate cu sfeclă de zahăr și 
floarea-soarelui, prașila întîi a fost făcută pe 2 894 hectare

Experiența unor cooperative fruntașe a dovedit că în anii ante
riori prașilele efectuate la vreme au adus sporiri la recolte. Ur- 
mînd această experiență, se impune grăbirea executării lucrărilor 
la ordinea zilei, folosirea în întregime a brațelor de muncă și a 
tractoarelor. în unitățile rămase în urmă, organizațiile U.T.M. au 
datoria să antreneze un număr mai mare de tineri pentru scurta
rea cu cîte 1—2 zile a timpului planificat prin sporirea vitezei zil
nice de lucru.

fectivele de ovine 
și taurine ale coo
perativelor agri
cole de producție 
din raionul Ora
dea s-au dezvoltat 
an de an. în lunile

de vară, hrana acestora e asi
gurată în mare măsură de pro
ducția de iarbă a pășunilor. 
Dar, dacă efectivele au crescut 
suprafețele de pășune au ră
mas aceleași. Raportînd pro
ducția de iarbă a anului ante
rior la numărul animalelor din 
acest an reiese că procentul 
de asigurare a hranei va putea 
fi doar de 45—50 la sută.

Singura alternativă posibilă 
pentru asigurarea hranei ani
malelor rămînea doar creșterea 
producției fiecărui hectar de 
pășune cu cel puțin 500 kg de 
iarbă. Căile de realizare, așa 
cum arată și analiza întreprin
să de specialiștii consiliului a- 
gricol raional sînt multiple și 
ele diferă de la o pășune la 
alta.

în înfăptuirea acestei impor
tante acțiuni, organizațiile 
U.T.M., pot și trebuie să aducă 
o contribuție însemnată prin 
antrenarea tineretului la lu
crările de fertilizare a pajiștei. 
în adunări generale deschise,

organizațiile de bază U.T.M. au 
discutat cu tinerii posibilitățile 
existente și au stabilit, cu spri
jinul specialiștilor, planul lu
crărilor pe care Ie vor realiza 
prin acțiuni de muncă patrio
tică. Centralizînd angajamen
tele organizațiilor U.T.M., re
iese că tinerii, prin lucrările 
care le vor efectua pe cele 
6 000 hectare de pășune aflate 
în folosința cooperativelor a- 
gricole de producție, vor rea
liza o creștere a producției de 
iarbă cu 1000 kg, pe fiecare 
hectar în loc de 500 kg, cît se 
prevedea inițial. Practic acea
sta înseamnă 600 de vagoane 
de iarbă peste producția anu
lui 1964.

încă din prima lună a pri
măverii, angajamentele au în
ceput să prindă viață. Săptă- 
mînal, la acțiunile de muncă 
patriotică, inițiate pentru creș
terea producției de iarbă, or
ganizațiile U.T.M. au antrenat 
cîte 1 400—1 500 de tineri.

De pildă, tinerii din Ceica, 
au hotărît să curețe și să între
țină toate cele 670 hectare de 
pășune. în anii anteriori, cir
ca 200 de hectare acoperite cu 
arborete nu erau folosite de- 
cît în mică măsură. începînd 
cu luna februarie, organizația

U.T.M. a inițiat săptămînal 
acțiuni la care au participat 
150—200 de tineri. Primele zile 
au fost folosite la curățirea 
pășunii de pietre, distrugerea 
mușuroaielor și arderea ciuli
nilor. Apoi „înarmați" cu to
poare, tîrnăcoape și cazmale, 
au început tăierea și scoaterea 
rădăcinilor boscheților de po
rumbar și măceș, a rugilor de 
mure. Lucrarea a fost gata în 
primele zile ale lunii mai, cu 
10 zile mai de vreme decît se 
planificase inițial. Sondajele 
întreprinse recent de inginerul 
agronom al cooperativei arată 
că numai aceste prime lucrări, 
efectuate de tineri, asigură o 
creștere a producției pe pășune 
cu peste 1 000 kg. iarbă la hec
tar. De altfel, prin aplicarea 
unui întreg complex de mă
suri, pe parcursul întregului 
an. tinerii s-au angajat să ob
țină peste 83 vagoane de iarbă 
în plus față de producția rea
lizată în anul trecut.

Un loc important în acest 
complex de măsuri îl ocupă 
aplicarea pășunatului rațional. 
Ingeniozitatea și hărnicia tine
rilor și-a spus și aici cuvîntul. 
Pentru a economisi materialul 
lemnos, îngrijitorii de animale 
au făcut propunerea de îm-

părțire a tarlalelor cu garduri 
din boscheți de porumbar tă- 
iați. Propunerea acceptată de 
conducerea unității a și fost 
înfăptuită de tineri.

Modul în care se îngrijesc 
tinerii din Ceica de creșterea 
producției de iarbă a pășuni
lor este doar unul din multele 
exemple care pot fi citate în 
raionul Oradea. La Roșiori, 
țăranii cooperatori dispun de 
o pășune de circa 150 de 
hectare. Terenul e însă foarte 
jos. Pe unele porțiuni sînt 
multe mușuroaie de cîrtiță, în 
vreme ce pe altele apa băl
tește pînă vara tîrziu. Primul 
neajuns care diminuează pro
ducția de iarbă îl constituie 
inundația, urmată apoi de 
efectul distructiv al crustei 
groase care se formează la 
evaporare. Din această pricină 
pășunea nu putea produce în- 
tr-un an mai mult de 2 000— 
2 500 kg iarbă la hectar. Ac
țiunile celor 100 de tineri din 
Roșiori pentru sporirea fertili
tății pășunii se deosebesc ast
fel. de cele ale tinerilor din 
Ceica. Pe pășunile din Roșiori, 
tinerii au săpat mai întîi șan
țuri pentru scurgerea apei. Cei 
mai mulți au trecut însă la

Pentru combaterea dăunătorilor, pe terenurile insămirilate cu 
porumb și sfeclă, la cooperativa agricolă Berceni București 

se face prăfuirea cu insectofungicide din avion
Foto: AGERPRES

distrugerea mușuroaielor. A 
urmat apoi o lucrare de mobi
lizare a solului cu grape cu 
colți de fier tractate de ani
male. După scurgerea apelor 
în șanțuri și zvîntarea terenu
lui băltit, grăpatul a fost exe
cutat și pe aceste suprafețe. 
Acțiunile întreprinse de tineri 
vor „cîntări" aproape 16 va
goane de masă verde ce se 
prevăd a fi obținute în plus.

La Buzuc, o bună parte din 
cele 365 hectare de pășune se 
găsesc pe terenuri ocupate 
pînă nu de mult cu crînguri 
de arbori nevaloroși. Cioatele 
rămase de la defrișarea lor 
sînt acum aproape putrezite. 
Cei aproape 150 de tineri, an
trenați de organizația U.T.M., 
atît duminicile cît și în zilele 
neprielnice lucrărilor în cîmp, 
sînt prezenți aici. Munca nu-i 
deloc ușoară. Se lucrează mult 
cu tîrnăcoapele și topoarele. 
Pînă acum însă cioatele au 
fost complet scoase de pe 35

de hectare. însămînțarea locu
rilor goale, eliberate de cioate, 
va contribui la sporirea pro
ducției de iarbă cu circa 2 300ducției de iarbă cu 
kg la hectar.

în timpul iernii, 
Vaida au adunat 
speciale mustul de 
lele trecute ei au încheiat ac
țiunea de fertilizare a pășuni
lor prin împrăștierea mustului 
de grajd, lucrare care se pre
vede a contribui la creșterea 
cu 2 500—3 000 kg iarbă la 
hectar.

Lucrările efectuate pînă a- 
cum de tinerii din raionul 
Oradea pentru creșterea ferti
lității pășunilor sînt o garan
ție că, înfăptuind și celelalte 
măsuri prevăzute, ei își vor în
deplini angajamentul de a 
contribui la obținerea a circa 
600 vagoane de iarbă mai mult 
decît în anul trecut.

tinerii din 
în bazine 
grajd. Zi-
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din 33 
anunțat 
la cam-

tre pugilistul japonez 
Masahiko Harada.

cr. zi
re de rez.s- 

detaon-

• La 22 mai pe rin
gul arenei sportive 
„Seelenbinder" din Ber
lin (R.D.G.) vor înce
pe campionatele euro
pene de box la care 
participă peste 200 de 
pugiliști reprezentînd

în 
ca 
să 
C. 
N.

• în primul său 
meci susjinut în turne
ul international de 
tenis de la Roland 
Garros, jucătorul ro
mân Ion Tiriac l-a în
vins cu 6—4; 6—3; 
7—5 pe australianul 
Owen Davidson. Tot 
ieri, americanul Cliff 
Richey a cîștigat cu 
9—7; 6—3; 2—6; 4—6; 
6—1 meciul cu olan
dezul Okker.

Europei". Intr-un con
curs desfășurat la 
Moscova cunoscuta 
săritoare în înălțime 
Taisia Cencik, medalia
tă cu 
de la 
peste 
tă la 
sovietică 
să stabilească un nou 
record unional (1,79) 
dar tentativa ei a 
eșuat.

or- 
din 
Co
an-

Gîju (cocoș), C. Sta- 
nev (pană), V. Anto- 
niu (semiușoară), I. 
Mihalik (ușoară), V. 
Mîrza (semimijlocie), 
V. Dobre (mijlocie- 
mică) și V. Mariuțan 
(grea). Antrenorii e- 
chipei sînt Ion Chiriac 
și Ion Popa. Ca arbitru 
judecător va 
plasarea V.

bronz Ia J. O. 
Tokio, a trecut 
ștacheta ridica- 
1,76. Sportiva 

a încercat

în preajma încheierii
anului de învătămînt

politic U. T. M.

Pentru a afla în ce stadiu se află pregătirile pentru încheierea 
cu succes a anului de învățămint politic în orașul Galați, cum 
vor fi organizate convorbirile recapitulative, am întreprins o 
anchetă la care ne răspund GHEORGHE OBOGEANU, secretar 
cu probleme de propagandă al comitetului orășenesc U.T.M., și 
cîțiva propagandiști.

la Djakarta

recapitulative pot începe
regătirile propriu-zise, na au 
început acum ci mult mai îna
inte. Mă refer la faptul că 
în tot cursul anului, biroul co
mitetului orășenesc U.T.M. s-a 
preocupat îndeaproape ca toa
te cercurile să țină cu regula

ritate expunerile și convorbirile, ca acesiea 
să se desfășoare la un nivel coresen- . 
tor. Desfășurarea învățămîntului politic 
U.T.M., conținutul acestuia an făcut, de 
altfel, și obiectul unei plenare a comitet-a a 
orășenesc, a unei ședințe de birou, stabi- 
lindu-se de fiecare dată măsurile care s-au 
impus. Astfel, cercurile rămase în tmnă cu 
lecțiile au fost ajutate practic, o vreme uni 
îndelungată, de activiști cu o bună expe
riență etc. în felul acesta am reușit (ca să 
mă refer doar la un singur aspect) ca în 
momentul de față din 208 cercări potair». 
să avem rămase în urmă, cu o singura 
convorbire, doar 7.

Pentru a asigura desfășurarea în bune 
condiții a convorbirilor recapitulative, o a- 
tenție deosebită am acordat-o

A
In strînsa legătură 

cu viatăcu munca,
de cînd sîntAm patru ani 

propagandist. Acum conduc 
cercul „Trăsăturile mora’ei 
socialiste în rîndul tinerei ge
nerații". De la început m:-c ~ 
dat seama că pentru a asigura 
activității cercului nostru o cit 
mai mare eficiență educați’.L. 
este absolut necesar ca expu
nerile și convorbirile să ai'oi 
o strînsă legătură cu viața, cu 
munca tinerilor. Și așa am
procedat. Cind am expus 
tema „Munca — o chestiune de 
glorie și eroism" — de pildă
— am făcut multe referiri 
concrete la activitatea în pro
ducție a tinerilor din cerc. 
Dezbaterile au fost vii, inîere- 
sante. In felul acesta voi pro
ceda și acum. Temele pe care 
le avem de dezbătut ir. con
vorbirile recapitulative smt 
deosebit de importante. Tova
rășul secretar al comitetului 
de partid m-a sfătuit ca pen
tru consultația cu prirtre la 
Declarația partidului nostru, 
s-o invit să vorbească î« jața 
tinerilor pe tovarășa inginere 
Constanta Niculiță, locțiitor al 
secretarului comitetului de 
partid, consultația cu priv.’e 
la lupta pentru ridicarea con
tinuă a calității produselor să 
fie ținută de tovarășul 
S. Marcu, șeful serviciului 
producție, iar cea cu privire la 
etica tinărului zilelor noc tre
— tema celei de-a treia con
vorbiri — o voi ține eu. 
Toate aceste consultații s-ci. 
ținut. Ele i-au ajutat pe tineri 
să-și fixeze mai bine princi
palele probleme studiate 
timpul anului. Acum, a ten'ia 
mea e îndreptată, ea fiece'e 
tînăr în parte să restuăiere ~- 
atenție documentele de pG-- 
tid. Sintem hotărîți că eeie

■ ui n>

»•

ifXT,-

a X_X-a 
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CINEMATOGRAFE
Totsăs 
!9^a.

NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR — 
cinemascop (ambele serii! — 50 
P1RLE rulează la: București forele 
9,30; 12.30; 17,30 : 20.301 
(orele 9,30; 12.30, 1630.
LALEAUA NEAGRĂ — ne-H 
tra ecran panoramic rclee-î ’» 
Patria (orele 9: 1130, 14 
19; 21,30). CASA _ 
lează la: Capitol 
13,30; 16: 18.45: 
(orele 9.30: 12.15: 
IANOȘIK — cinemascop 
serii) — rulează la: Festival - 
9; 12,45; 16.45, 20.30). Excdsfor 
(orele 10.30; 15.30, 19301 Aurora 
(orele 9.45, 13.15, 16.45, 20.151.
PE URMELE LUI AHMED — 
SCOARȚE POPULARE — —«—■ 
Ia: Victoria (orele 10: 12, 14 !'

VIEȚI USCATE - 
Central forele 1030 

16 30:
(orele 16: 18.15: 203» 

MERIT SĂLBATICI — rulează le- 
Republica forele 10: 13- 15 17 
19- 21) FERNAND COW-BOY — 
COMORI DE ARTĂ 
NEASCĂ - 
(orele 9.30:
18.30. - 20.45), 
11,15; 13.30: 
cu completarea 
OAMENII — .Melodia fora»? 0 45: 
12: 14,30; 16.45, 19: 21.15). HAN- 
KA — rulează la: Lumina
9.30, 11,45; 14- 16.15, 1830: 20 451 
Giulești (orele 14, 16.15, 18 30, 
20,45), Flamura (orele 10, 1215 
16, 18.15; 20.301. GAUDEAMUS 
IGITUR — rulează la: Union (ore
le 16; 18.15, 20.30). Unirea (erele 
16; 18,15). PROGRAM PENTP.L’ 
COPÎT — dimineața DOI BĂU I.' 
CA PUNEA CALDĂ — CELULE 
AMETITE — dună-am’ază rulează 
Ia: Doina (orele 11.30, 13.45; 163?, 
18,30; 20,30) FESTIVALUL CHA
PLIN — SPORT nr. 2/1965 rulează 
la: Timpuri Noi forele 930, 11.45- 
14; 16.15, 18.30 , 20.45). LEGEA S! 
FORȚA — ” 
rulează la 
18; 20.30). 
MAXIM ?
COLO DE 
lează la Dacia (orele 9,30: 11,45: 
14, 16,15; 18,30; 20,45). JOE LI
MONADA — cinemascop — rulea
ză la; înfrățirea între popoare 
(orele 10,30; 15,45; 18, 20.15), Bu- 
cegi (orele 10; 12,15, 16, 18,15; 
20,30). FATA ÎN DOLIU — rulează 
la: Buzești (orele 15; 17, 19). Mio
rița (orele 10; 12; 14, 16; 18,15; 
20,30). CRONICA UNUI BUFON 
— PIONIERIA nr. 2/1965 rulează 
la Flacăra (orele 10; 16; 18; 20). 
LA PATRU PAȘI DE INFINIT — 
rulează la: Vitan I 
20). TITANIC VALS 
ȘI ÎNCĂ 
Munca
REGINA 
Popular 
20,30).

1630.
RICORD! — ns- 
forele 8.30: 11 ■ 

21.151. Grrrît» 
15: 17 45: 29 30»

(«■Wt

Televiziune
MUMCTRI 19 MAI
icra! ere* 1S.1S fchsl

18,15; 20.301. 
rulează la: 
12,30: 14,30: 
Crîngași

18 30: 2D3HI

DE ARTĂ ROMĂ- 
rulează la Lnceariral 

11 45: 14: 16.15:
Feroviar forele 9: 
15 45: 18 15: ^0 45) 

ALBINELE SI

(orele

EXPEDIȚIE tN POD — 
Cultural (orele 15.30: 

UNDE EȘTI ACUM 
— cinemascop — DIN- 

CERCUL POLAR — ra-

(orele 16; 18; 
; — PETRICĂ 

CINEVA — rulează la 
(orele 16; 18,15; 20,30). 
CÎNTECELOR rulează la: 
(orele 10,30; 15,30; 18;

I In felul acesta, LD.T.-uL 
Centrul de documentare teh
nică al Ministerului Indus tisei 
Petrolului și Chimiei, ar abor
da mai mult în publicațiile 
lor probleme concrete de pro
ducție ce Ie impun noile com
binate : căile de îmbunătățire 

Ia calității hîrtiei, confecții de 
hirtie. metode de înnobilare a 
hîrtiei. regenerarea sărurilor 
sodice in fabricile de celuloză 
etc. Chiar publicația „Celulo
ză și hirtie- a M.I.P.C tratea
ză probleme generale de stu
dii, modificări ale utilajelor 
din fabricile vechi „Steaua ro
șie" Bușteni și mai puțin pro
bleme ce le ridică procesul 
tehnologic în combinatele mo
derne. Asemenea materiale 
ne-ar ajuta mult în produc
ție, la cursurile de ridicare a 
calificării etc. Avem în biblio
tecă cărți, tratate dar sînt în
vechite. Așteptăm volume 
care să reflecte gradul înalt 
de tehnicitate al întreprinde
rilor noastre, numai să nu 
treacă multă vreme.

I
I

I
I 
I
I

I
I
I
I
I 
I
I

Liviu Titus 
secția hirtie 

(inginer stagiar)

Doresc să mă perfecționez 
continuu, dar pentru aceasta 
trebuie să citesc literatură de 
specialitate. M-am hotărît 
să-mi întocmesc o bibliotecă 
tehnică personală ca în timpul

cordusa de general- 
saxr in x erei vă Gheorghe 
Sscaca, membru al C.C. al 
PMB.. care a paracpat la 
sărtitcctrea cele, de-a XX-a 
aerversdrt a victoriei asupra 

hitieriste
(Agerpres»

Astăzi se des
fășoară meciu
rile etapei a 
23-a a eampio- 

lai eatego- 
A la fot- 

Stadionul 
August ‘ 
Capitală 

găzduiește un cuplaj in care 
evoluează fruntașele clasa
mentului. în deschidere de la 
ora 15,15 lidera clasamentului, 
Rapid București, întîlnește pe 
Știința Craiova, iar de la ora 
17 Dinamo București primește 
replica echipei Steagul roșu 
Brașov.

Interesante, mai ales cit 
privește lupta pentru evita
rea retrogradării se anunță 
jocurile de la Cluj (în care 
Știința întîlnește pe Minerul 
Baia Mare) și Arad (unde e- 
chipa locală joacă cu Progre
sul București). în celelalte 
partide se întîinesc: Dinamo 
Pitești — C.S.M.S. Iași, Pe
trolul Ploiești — Steaua 
București, Farul Constanța — 
Crișul Oradea. (Agerpres)

Marți la amiază
Capitala, îndreptîndu-se spre 
Djakarta, o delegație a C.C. 
al P.M.R., care va lua parte 
la sărbătorirea celei de-a 45-a 
aniversări a creării Partidului 
Comunist din Indonezia.

Din delegație fac parte Paul 
Niculescu-Mizil, secretar al 
C.C. al P.M.R., și Petre Lupu, 
membru al C.C. al P.M.R., șef 
de secție.

Marți s-a deschis la Bucu
rești Expoziția tehnică a R. F. 
Germane. Au participat Mi
hail Petri, ministrul comerțu
lui exterior. Pompiliu Maco- 
vei. adjunct al ministrului 
afacerilor externe, membri ai 
conducerii unor ministere și 
instituții centrale economice, 
oameni de știință, repre
zentanți ai vieții economice, 
precum și ziariști români și 
străini. Au luat parte șefii 
unor mici uni diplomatice și 
aht membri ai corpului diplo
matic. A fost de față York 
von Wartenburg. șeful Repre- 
zer.tante comerciale a R- F. 
Germane la București.

Oaspeții au fast salutați de 
Hans J Bgutber. președintele 
comitetului expoziției, și dr. 
Wilhelm A- Menne. vicecre- 
aedmte al Uniunii federale a 
industriei, președintele Corni- 
tetuhzi pentru expoziții și tir- 
gurt al economie: R, F. Ger
mane.

Multe firme au avut dorin
ța să vă prezinte nemijlocit 
prodmeie lor. sub forma unei 
expooitu de realizări, a spus 
Ra-s J. Rmotber Ea prezintă 

program selecționat al in
dustrie: bunurilor de investi
ții și scoate in evidență posi
bilitățile tehnice oferite pen
tru o lărgire fructuoasă a co
merțului intre țările noastre.

A luat cuvântul dr. Rolf 
Lahr, secretar de stat în Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
R. F. Germane.

Am o deosebită bucurie — 
a spus oaspetele — să vizitez 
România cu ocazia Expoziției 
tehnice a R. F. Germane in 
București și să pot transmite 
guvernului său cele mai bune 
urări din partea cancelarului

• Cu prilejul unui 
concurs de atletism 
desfășurat la Beverlex 
Hills tinărul student 
in virstă de 19 ani 
Cerulla a parcurs 119 
m garduri In 13“5/10 
(cea mai bună perfor
mantă mondială a se
zonului). Cerulla are 
o înălțime de 1,90 m 
și 95 de kg. Pe focu
rile următoare s-au 
clasat Don Shy — 13“ 
6/10 și Roger Mani 
— 13'7/10.

Alte rezultate: sări 
tura în lungime Ste 
nius — 7,91 m; greu 
late Sdjgeuer 19,28 m 
înălțime Barell 2,1: 
m. 100 yarzi Jeromi 
9'5/10.

pe aeroportul 
fost prezenți 

membru su- 
■ ■ ~ : al

P.M.R., secretar al 
P.M.R., Ilie Verdeț, 

al C.C. al P.M.R., 
ai C.C. al P.M.R., ac-

La plecare, 
Băneasa, au 
Leonte Răutu, 
pleant al Biroului Politic 
C.C. al -------
C.C. al
secretar 
membri 
tiviști de partid.

federal german. El a vorbit 
în continuare despre rolul ex
poziției în prezentarea reali
zărilor R. F. Germane în do
meniul industrial.

Urmărim cu interes și ad
mirație opera de construcție 
din R. P. Română, a spus vor
bitorul în încheiere, participa
rea crescîndă a tuturor cercu
rilor la viața intelectuală a 
națiunii dv., gradul de dezvol
tare a economiei dv., rezulta
tele uimitoare în formarea ca
drelor de specialitate și in 
sporirea realizărilor dv. știin
țifice și culturale.

A vorbit apoi Victor Iones- 
cu. președintele Camerei de 
comerț a R. P. Române.

Sa Iuțind deschiderea Expo
ziției tehnice, el a subliniat 
că aceasta este o acțiune utilă 
pentru cunoașterea posibilită
ților de producție și de export 
ale industriei vest-germane. 
Vorbitorul a relevat că a- 
ceastă expoziție, ca și parti
cipările românești la tîrgurile 
care au loc în R. F. Germană, 
precum și alte acțiuni, aduc 
o contribuție pozitivă la pro
gresul relațiilor economice 
dintre cele două țări. Dezvol
tarea relațiilor noastre comer
ciale, a spus el, se datorește 
și procesului rapid și multila
teral de industrializare ce se 
desfășoară în România de azi. 
Angajată în acest efort cons
tructiv, România militează 
pentru dezvoltarea colaborării 
economice internaționale, con- 
siderînd că aceasta este una 
din căile eficiente pentru pro
gres și pace.

în continuare a fost vizitată 
expoziția, în care 434 firme își 
prezintă produsele.

(Agerpres)

27 de țări. Boxerii e- 
chipei. noastre și-au 
continuat în ultimele 
zile pregătirile în ve
derea acestui impor
tant eveniment. Fede
rația a stabilit 
cursul zilei de ieri 
la actuala ediție 
participe 8 boxeri; 
Ciucă (muscă),

® Sportivi 
de țări și-au 
participarea 
pionatele mondiale de 
lupte libere care vor 
avea loc la începutul 
lunii iunie în orașul 
englez Manchester. 
Printre țările înscrise 
se numără Japonia, 
U.R.S.S., R. P. Română, 
R. P. Ungară, Italia,
R. P. Polonă, Franța,
S. U.A., Suedia, R. D. 
Germană, R. F. Germa
nă și altele.

asemănătoare ceha in care lu
crez. Dar, in librării asemenea 
cărți na se găsesc. în bibliote
ca tehnică a combinatului no
stra mă »tft Cartea hri Ra- 
âeș. de nivel mediu, editată 
acum citva aut este dej* de
pășită. Pentru edificare, voi 
folosi un singur exemplu: 
autorul lucrării respective de
scrie CU lux de amănunta pre- 
sele umede folosite în vechile 
fabrici de hirtie, in timp ce 
la noi in combinat se folosesc 
„prese umede sugare”. Cui fo
losește o astfel de carte 
combinatul nostru — greu 
spus !

Consider că organele
drept (Editura tehnică. Insti
tutul de documentare tehnică) 
ar trebui să țină mai mult 
seama de realitatea pe care 
le-o oferă unitățile industriale 
din diferite ramuri. Se simte 
nevoia și a reeditării manua
lului „Inginerului chimist" 
care s-a epuizat de mult. De 
asemenea, ar trebui editată 
„Tehnologia celulozei" — la un 
nivel superior.

rii automate" pe care o folo
sim. Ar fi necesar însă să e- 
xiste o astfel de lucrare și 
pentru muncitorii care între
țin, repară și supraveghează 
funcționarea aparatelor de 
măsură și control. Un ajutor 
prețios în munca noastră l-ar 
constitui publicarea în revis
tele ministerului a unor lu
crări despre acționările hidra
ulice și pneumatice, repararea 
și reglarea aparatelor de mă
sură și automatizare etc.

ce, cu prilejul audierii expune
rilor pe care le fac unele ca
dre competente din combinat. 
Sucevenii sînt avantajați că 
la ei au venit profesorii uni
versitari V. Diaconescu și E. 
Poppel care le-au vorbit des
pre tehnologia celulozei, fier
berea, spălarea, procedee noi 
de înnobilare etc. De ce astfel 
de teme nu apar în publicații
le I.D.T. și C.D.T. din M.I.P.C.?

I

• Boxerul brazilian 
Eder Jofre (categoria 
cocoș) a pierdut titlul 
de campion 
pe care 
timp de 
Nagoya 
Jofre a 
puncte,
de 15 reprize, de că-

mondial 
l-a deținui 

5 ani. Ieri, la 
(Japonia) Eder 
fost învins la 
Intr-un meci • Atleții 

și-au început 
rile în vederea ,,Cupei

sovietici 
pregăti-

★

In zilele de 1 și 2 
iunie vor avea loc 
preliminariile, iar în 
seara zilei de 3 iunie 
vor fi cunoscut! noii 
campioni ai lumii.

Luptătorii români se 
pregătesc intens în 
vederea acestui nou 
examen international. 
Din lot fac parte prin
tre alții Gh. Tăpăla- 
gă, P. Poalelungi, N. 
Cristea, Fr. Bolla și 
Șt. Stînqu.

in 
de

in
Inginer 

Zapîrțan Vasile

liber să pot studia mai mult. 1

Jucan Viorel
operator chimist

Dar „biblioteca" mea de spe
cialist cuprinde doar lucrarea 
de istoriografie a procesului 
în acest domeniu intitulată

Inginer 
Davidovici Fred

secția celuloza „De la piatră la hîrtie". Deși- secția A.M.C.
— gur, îmi este necesar să cunosc 

pe ce materiale s-au executat ———

Eu nu lucrez la C.C.H.-Su- 
ceava ci la C.C.H.-Dej. Sînt la 
Suceava pentru specializare. 
Adeseori însă, împreună cu 
ingineri de aici, mulți dintre ei 
colegi de facultate, ne întîl- 
nim la biblioteca tehnică. Răs
foim tratate în limbi străine, 
cărți reviste, pentru a ne cla
rifica multe probleme, 
foarte interesat să fac 
lucru, deoarece peste 
timp, combinatul nostru
tra în producție. Multe dintre 
probleme mi le clarific parti- 
cipînd la schimburile de ex
periență ce se organizează 
aici. Altele se cristalizează în 
cadrul simpozioanelor tehni-

Sînt 
acest 
puțin 
va in-

Biblioteca tehnică, datorită 
faptului că este înzestrată cu 
volume de nivel superior este 
folosită mai mult de ingineri. 
Noi căutăm materiale care să

primele scrieri. Mai important 
este însă să cunosc funcționa
rea utilajului și instalațiilor, 
descrierea procesului de fabri
cație în combinate moderne,

Noi cei de la A.M.C. sintem 
puțin mai avantajați. De cu- 
rînd a apărut o traducere din 
limba germană „Bazele reglă-

Din relatările de mai sus 
zultă că literatura tehnică 
specialitate in domeniul 
dustriei celulozei și hîrtiei este 
rămasă în urmă față de cerin
țele pe care procesele de fa
bricație din unitățile indus
triale, recent construite, le im
pun. Editnra tehnică, Institu
tul de documentare tehnică și 
Centrul de documentare teh
nică al Ministerului Industri
ei Petrolului și Chimiei, au 
obligația de a 
dispoziția cadrelor 
ceste unități o 
tehnică adecvată, 
rințe impuse de 
tehnic, care este tot 
prezent în domeniul 
Sugestiile făcute de specialiștii 
suceveni, precum și altele pe 
care redacția le va publica, 
își propun să ajute Ia reme
dierea unor asemenea goluri 
din bibliotecile tehnice, tot 
mai asiduu frecventate de lu
crătorii din întreprinderile 
moderne.

pune la 
din a- 

literatură 
Sînt ce- 
progresul 
mai mult 
respectiv.

Pe lacul Herăstrău
Foto: GH. MANOLE



Stare excepțională Congresul

în Bolivia studenților*

LA PAZ 18 (Agerpres). — 
Guvernul militar din Bolivia 
a decretat „starea de asediu" 
pe întreg cuprinsul țării și a 
ordonat mobilizarea tuturor 
bărbaților între 19 și 50 de 
ani într-o încercare de a 
contracara efectele grevei ge, 
nerale declanșată la chema
rea sindicatelor boliviene în 
semn de protest împotriva 
expulzării din țară a fostului 
vicepreședinte al țării, și cu
noscut lider 
Lechin. Această 
fost luată după 
manifestații care 
luni în capitala 
participarea a peste 7 000 
persoane, în cursul cărora 
muncitor a fost ucis și 20 
fost răniți. Agenția U.P.I. 
nunță că greva generală din 
La Paz s-a extins în principa
lele centre miniere ale țării 
unde aproape 30 000 de mineri 
au încetat lucrul la 17 mine 
de cositor. Greviștii au ocupat 
minele din Catavi, Siglo Vein-

----- •-----

sindical Juan 
hotărîre a 
puternicele 

au avut 
boliviană

loc 
cu 
de 
un 
au
a-

Convorbirile lui

A. Gromîko

te și Huanuni, situate la sud- 
est de capitală.

într-o cuvîntare radiodifu
zată, președintele Boliviei 
Rene Barrientos, a afirmat că 
junta militară va continua 
măsurile represive împotriva 
participanților la acțiunile 
antiguvernamentale. El a de
clarat că toți conducătorii sin
dicali au fost desărcinați de 
guvern din funcțiile lor, ur- 
mînd ca în termen de 40 de 
zile să aibă loc noi alegeri 
pentru ocuparea locurilor ră
mase vacante.

Referindu-se la situația din 
Bolivia, agenția U.P.I. consi
deră că „junta militară are de 
înfruntat cea mai serioasă a- 
menințare de la intrarea sa în 
funcțiune în urmă cu șase 
luni". Un purtător de cuvînt 
al guvernului a declarat marți 
că situația în La Paz „este 
gravă". Pe străzile capitalei 
patrulează trupe. în urma or
dinului de mobilizare a civi
lilor, marți dimineața în ca
pitala boliviană a fost reluată 
activitatea în unele sectoare 
economice. Cu toate acestea, 
nu a apărut nici un ziar și se 
înregistrează absența unui 
mare număr de muncitori de 
la lucru.

greci

la Ankara
ANKARA. — La 18 mai, pre

ședintele Turciei, Cemal Giir- 
sel, l-a primit pe A. A. Gro
mîko, ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., care se află 
Intr-o vizită oficială în Turcia, 
și a avut cu el o convorbire. 
In aceeași zi, ministrul sovie
tic a fost primit de primul mi
nistru S. II. Urguplii.

Luind cuvîntul la un prînz 
oferit in cinstea Iui A. A. Gro
mîko, Hasan Isîk, ministrul de 
externe al Turciei, 
că schimbul 
tre oamenii 
celor două 
o dovadă 
rientării 
sovieto-turce, aceea a unor re
lații prietenești, de bună ve
cinătate — ale căror baze au 
fost puse de Ataturk și Lenin. 
O asemenea dezvoltare a rela
țiilor, a spus el in continuare, 
servește țelului înalt al păcii 
în regiunea noastră și în lumea 
întreagă.

A. A. Gromîko, în răspunsul 
său, a declarat că guvernul so
vietic se pronunță pentru dez
voltarea continuă a relațiilor 
dintre Turcia și U.R.S.S. Expe
riența trecutului — a spus el 
— arată că între cele două 
țări, deși aparțin unor sisteme 
sociale diferite, pot exista cele 
mai bune relații de vecinătate.

a declarat 
vizite în- 

stat ai 
constituie 

a 
pozitive a relațiilor

de 
de 

țări 
grăitoare o-

BUENOS AIRES. — Ministrul 
afacerilor externe al Argenti
nei a luat inițiativa convocării 
la Buenos Aires a unei re
uniuni la care vor participa 
miniștri de externe a șapte 
tari latino-americane, membre 
ale O.S.A. Reuniunea ar urma 
să ia în dezbatere situația Or
ganizației Statelor Americane 
în legătură cu criza dominica
nă. Au fost adresate invitații 
Uruguay-ului, Boliviei, Para- 
guay-ului, Braziliei, statului 
Chile și statului Peru. Uru-

In- 
do- 
din 
că-

ATENA 18. — Coresponden
tul Agerpres, C. Alexandroaie, 
transmite: La Atena s-au 
cheiat lucrările celui de-al 
ilea Congres al studenților 
întreaga Grecie, fn cadru]
ruia s-au discutat, printre alte
le, problema democratizării vie
ții politice a țării și a învăță- 
mintului, problema cipriotă, in
tervențiile SII.A. în Vietnam 
și Republica Dominicană, lupta 
pentru pace.

tntr-o moțiune cu privire la 
Cipru se subliniază solidarita
tea studenților greci cu lupta 
poporului cipriot pentru inde
pendență și autodeterminare. 
Alte moțiuni adoptate exprimă 
solidaritatea cu popoarele A- 
mericii Latine care luptă pen
tru independența lor națională 
și condamnă intervenția SJJ.A. 
in Vietnam și Republica Do
minicană.

Tulburările din „orașul

bananelor"

I nfruntarea între junta militară 
și cercurile largi ale opiniei pu
blice ecuadoriene, care se opun 
unei guvernări de .anină forte" 
a înregistrat în ultimele săptă- 
mîni o evidentă agravare. Va
lurile nemulțumirii au fost stîr- 
nite în orașul Guayaquil. Timp 
de câteva zile, aid, ca urmare

a unei hotărâri adoptată de Camera de co
merț și de adunarea muncitorilor portuari, 
docherii au încetat lucrul, toate întreprinde
rile comerciale au fost închise, salariații băn
cilor au făcut greva brațelor încrucișate in 
spatele ghișeelor. Dar orașul nu era mort. 
Străzile sale s-au umplut de coloanele de
monstranților ce se îndreptau înspre piața 
din centrul orașului, pentru a protesta împo
triva politicii duse de junta; mulțimea a 
fost însă întâmpinată de grenadele cu gaze 
lacrimogene ale poliției. Au urmat represalii 
masive, a fost introdusă legea marțială, de-

guay-ul și Paraguav-ul au ac
ceptat deja invita/ia făcută de 
ministrul afacerilor externe al 
Argentinei. Agenția ASSOCIA
TED PRESS lasă să se între
vadă că intre participanții la 
această reuniune vor avea loc 
discuții ascufite avînd în ve
dere pozifia lor diferită față 
de intervenția americană în 
Republica Dominicană. Se rea
mintește că Argentina a ho- 
tării să nu participe la consti
tuirea forței interamericane 
care va fi dizlocată în Repu
blica Dominicană.

In sprijinul independenței Adenului
NEW YORK 18 (Agerpres). 

— Comitetul special al O.N.U. 
pentru examinarea problemei 
aplicării Declarației cu privire 
la acordarea independentei ta
rilor șl popoarelor coloniale 
(Comitetul celor 24) a adoptat 
luni, cu 19 voturi pentru, 3 
contra (Marea Britanie, S.U.A., 
Australia) și două abțineri 
(Italia și Danemarca) o rezolu
ție chemînd Marea Britanie să 
acorde cit mai repede cu pu-

tință independența Adenului 
și a celorlalte protectorate ale 
sale din Federația Arabiei de 
sud. Rezoluția invită guvernul 
britanic să convoace imediat o 
conferință constitutionaid la 
care să participe reprezentanții 
tuturor partidelor politice din 
Aden în vederea organizării 
alegerilor pe baza votului uni
versal și declarării indepen
denței tării.

t.

PE SCURT
PARIS. — Marti a sosit la Pa

ris echipa Teatrului Comedia din 
București, condusă de Radu Beli- 
gan, artist al poporului, care va 
prezenta în cadrul celei de-a 12-a 
stagiuni a Teatrului Națiunilor o 
serie de spectacole cu piesele 
„Rinocerii" de Eugen Ionescu, 
„Umbra", de dramaturgul sovietic 
Evgheni Svarț, „Troilus și Cresi- 
da", de Shakespeare.

PEKIN — După cum anun
ță agenția China Nouă, în di
mineața zilei de 18 mai for
țele navale ale S.U.A. au co
mis o nouă încălcare a suvera
nității teritoriale a R.P. Chi
neze. O navă de război ame
ricană a pătruns în apele te
ritoriale chineze din regiunea 
estică a estuarului fluviului 
Mințzian, în apele de coastă 
ale provinciei Futzian.

PARIS. — Rene Maheu, direc
torul general al U.N.E.S.C.O., și 
Djahanguir Tafazoli, reprezentantul 
guvernului iranian și membru al 
Consiliului executiv al organizați
ei, au semnat un acord privind 
reuniunea la Teheran între 8 și 
9 septembrie anul acesta a Con
gresului mondial al miniștrilor e- 
ducației pentru a dezbate proble
ma lichidării analfabetismului.

HANOI — Agenția vietna
meză de presă anunță că în 
ziua de 17 mai avioane de 
luptă americane, avînd baza 
în Tailanda, au bombardat 
și mitraliat mai multe terito
rii populate din provinciile 
Nghe An și Ha Tinh din R. D. 
Vietnam. Potrivit primelor ra
poarte, în provincia Nghe An 
a fost doborît un avion.

PHENIAN. — La 18 mai a sosit 
la Phenian pentru o vizită de 
prietenie, o delegație a Frontului 
național de eliberare din Vietna
mul de sud, condusă de Nguyen 
Van Hien, membru al CC. a) 
Frontului național de eliberare.

BONN. — A sosit Ia Bonn, in 
cadrul unei vizite oficiale de zece

î

se

in curs
FRANȚA; Macheta viitorului tren aerian, capabil să alinga o viteză

400 km pe oră, tren care va fi realizat și experimentat în Franța

Sesiunea Consiliului Executiv
al U.N.E.S.C.O

PARIS. — Consiliul E™- - 
tiv al UNELS.C.O. a 
o rezoluție privind 
intensificării programului său. 
menit să favorizeze pacea ti 
înțelegerea internaționali. în 
intervenția sa, reprezentanriri 
R. P. Române, acad. Athana- 
se Joja, a subliniat că pacea 
este o problemă majoră a lu
mii contemporane și că ea ri 
buie să ocupe un loc tot tr

Lucrările Count e tului O. L

pentru dcr*olt«irf industriala
NEW YORK 18 (Agerprt 

— La New York continuă lu
crările Comitetului OJtU. 
pentru dezvoltare industrială, 
în cadrul discuțiilor generaje 
a luat cuvântul șeful delega
ției R.P. Române. L Desrc_rea- 
nu, care a subliniat ca 
element pozitiv faptul că. 
ultimii ani, OJf.U. acordă 
atenție tot mai mare proble
melor complexe și variate 
care le ridică accelerarea

ua
Ciu En-lai despre

relațiile chino-turce

clarată starea de asediu, au fost impuse res
tricții de circulație. în punctele strategice 
ale orașului au fost amplasate trupe.

Aparent, la baza acestor tulburări ar sta 
nemulțumirea față de introducerea unor ncâ 
restricții vamale, recent hotărâtă de antori- 
tăți. Guayaquil este nu numai cel nu: mare 
oraș al Ecuadorului (-300000 de locrritoc 
dar și portul prin care se face legătura cu 
restul lumii, centrul său ecoeocnc. Vaseâe 
ce acostează la danele portului încarcă ba
nane, cacao și cafea. Importanța u pre por
țiile acestei activități portuare se observa in 
orice parte a orașului. Multe trotuare snt *- 
coperite cu boabe de cafea sau de cacao, 
așternute în straturi groase pentru a se usca 
la soare, în timp ce negrii umblă încet pun 
ele cu picioarele goale pentru a le răscoli; 
uneori pe apele fluviului Guava tint arun
cate vagoane întregi de banane. Este îndrep
tățită afirmația că „Guayaquil gândește și 
simte prin banane". Adoptarea recentelor 
măsuri vamale a fost de natură să lezeze 
activitatea economică de pe litoral, lovind in 
sursele de existență a numeroși locuitori. Ne
mulțumirea s-a transmis și diverselor cate
gorii legate de acest sector economic.

Dar, depășind simplele revendicări econo
mice, mișcarea de protest a Hat. dopă cm a 
recunoscut chiar msastrul afacerdoc ioâerae. 
Rodriș? Vela Barroa. m eararttt potax. 
eipi itiănd nemcltxnxrea prooocaaâ ia snase 
de goverturea -forte" a yuată nfitare. care 
a venit la putere in 1963 prin răsturszrei 
guvernului oonstitațional al hn ArosemuM.

Chiar de la preluarea puterii, guvemazgii 
actuali au supus forțele patriotice umr per
secuții greu de imaginat. închisorile din 
Yuito și Guayaquil sînt pline de deținuți po
litic.

Nemulțumirea populară a fost amplificată

VICTOR URSI

PEKIN. — Intr-un interviu 
acordat unor ziariști turci, 
premierul Ciu En-lai a decla
rat printre altele că „stabili
rea de relații normale între 
China și Turcia pe baza celor 
cinci principii — respectarea 
reciprocă a suveranității și in
tegrității teritoriale, neagresi
unea reciprocă, neamestecul 
în treburile interne ale altei 
țări, egalitate și avantaj reci
proc, coexistență pașnică — 
precum și pe baza celor 10 
principii ale conferinței de la 
Bandung, va corespunde in
tereselor celor două popoare 
și ale popoarelor din întreaga 
Asie". „Credem că există pers
pective bune pentru dezvolta
rea legăturilor economice și 
culturale dintre China și Tur
cia'. După cum transmite a- 
genția China Nouă, Ciu En-lai, 
a salutat faptul că „reprezen
tanți ai guvernului turc și 
opinia publică turcă și-au ex
primat dorința de a dezvolta 
relațiile cu R. P. Chineză".

Referindu-se la problema 
Ciprului, premierul Ciu En- 
lai a declarat: „Calea funda
mentală a rezolvării proble- 
mei CSpralai consta tn ditni- 
— rrr asesxecBhri imperialist, 
iar țările interesate trebuie să 
fie lisate si caute o rezolvare 
echitabilă și rezonabilă prin 
consultări pașnice, pe baza 
respectării intereselor atit ale 
locuitorilor greci cit și ale lo
cuitorilor turci".

-•-----

Sub semnul
dezacordurilor
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JAMAICA: Vede-

re aeriană a docu-

rilor din Kingston

zile, regina Elisabeta a Il-a a An
gliei. Ea este însoțită de ducele 
de Edinburgh și de ministrul afa
cerilor externe englez, Michael 
Stewart.

MOSCOVA. — După cum rela
tează agenția TASS, a fost semnat 
acordul sovieto-francez referitor la 
colaborarea în domeniul utilizării 
pașnice a energiei atomice. Acor
dul prevede schimbul de specia
liști în domeniul centralelor elec
trice atomice, reactoarelor pentru 
cercetări, schimb de stagiari, de 
informații și de documentare.

BERLIN. — Intr-un interviu a- 
cordat publicației „Aussenpolitis- 
che Korrespondenz", Herbert Kro- 
likowski, locțiitor al ministrului 
afacerilor externe al R.D. Germa
ne, a exprimat dorința guvernului 
R.D. Germane „de a dezvolta și 
adinei relațiile cu Franța în toa
te domeniile, pe baza principiilor 
coexistenței pașnice dintre state 
cu sisteme sociale diferite".

PE SCURT

Tratativele agrare din G.A.T.T.
GENEVA 18. — Corespon

dentul Agerpres. H. Liman. 
Transmite : La sediul Palatului 
Națiunilor au început lucrările 
Comisiei pentru cereale, con
stituită în cadrul G.A.T.T., 
pentru a discuta încheierea u- 
nui acord asupra cerealelor în 
„runda Kennedy". Grupul ce
realier cuprinde principalii 
producători, respectiv S. U. A., 
Canada, Argentina, Australia, 
Japonia, Marea Britanie și 
Piața comună. Cu excepția ce
lei din urmă, care a prezentat 
un document vag și foarte ge
neral. toți ceilalți membri ai 
grupului cerealier au înaintat 
propuneri concrete. Conform 
declarației unui reprezentant 
american, ele ar fi menite să 
constituie o bază de discuție.

Ar fi prematură orice apre
ciere și orice tendință opti
mistă. După cum se știe, săp-

tămîna trecută, la Bruxelles, 
„cei șase" au stabilit numai un 
acord de principiu asupra ne
cesității de a angaja discuții 
în cadrul „rundei Kennedy", 
în același timp, însă, dezacor
dul dintre ei face ca prezența 
la negocieri să aibă un carac
ter formal. Astfel, R. F. Ger
mană s-a opus majorării ac
tualului preț mondial al griu
lui, în timp ce Franța preco
nizează o creștere „substanția
lă". Practic, decizia fiind amî- 
nată, Comunitatea Economică

u „NEW YORK TIMES" arată că 
„la întrunirile de pe întreg cu
prinsul S.U.A. au luat parte în 
această zi peste 100 000 de per
soane".

Antecedentele „dezbaterii-ma- 
raton" de simbătă sînt relativ 
proaspete. Luna trecută, ca ur
mare a intensificării acțiunilor

n eveniment care a 
suscitat comentarii 
l-a constituit „dez
baterea maraton", 
asupra politicii gu
vernului Statelor 
Unite în Vietnam, 
desfășurată simbătă 
intr-un mare hotel

din Washington. Timp de aproa
pe 15 ore, în Joja unui număr 
de aproximativ 5 000 de studenți 
și reprezentanți ai corpului di
dactic din numeroase colegii și 
universități americane, peste 100 
de vorbitori au schimbat de la 
tribună păreri și opinii, au for
mulat aprecieri și judecăți dintre 
care multe nu au fost din cele 
mai favorabile actualei poziții a 
administrației Johnson în această 
problemă. Concomitent, întruniri 
asemănătoare au avut loc într-un 
număr de peste 100 de univer
sități. din statul California pînă 
în statul Maine și din Oregon 
pînă în Florida, legate de capi
tală printr-o rețea specială de ra- 
dio-telefon. Această manifestație, 
apreciată de agenția FRANCE 
PRESSE ca fiind „fără prece
dent în istoria politică america
nă" a fost organizată din iniția
tiva „Comitetului inter-universi- 
tar pentru o dezbatere publică 
asupra Vietnamului". Ziarul
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Europeană se va limita la ne- ■ 
gocierile „rundei Kennedy" să I 
joace un rol de observator. Pe I 

in inte- ■ 
afectea- ■ 
•atative- ■ 

lor care vor începe, de fapt, la ■ 
mijlocul lunii viitoare, pînă a- I 
tunci urmînd a se studia pro- I

fi

de altă parte, criza din inte 
riorul Pieței comune < 
ză asupra eficienței tratative-

punerile înaintate de partici- 
panți.

din aceste discuții fusese progra
mată simbătă la Washington, dar 
principalul purtător de cuvînt al 
guvernului, Mc George Bundy, 
consilierul principal al președin
telui pentru problemele securită
ții naționale, a anunțat în ultima 
clipă că nu poate să participe. 
Nu a existat nici o explicație

măsuri

Tensiunea

e fondul nemulțumirii și opoziției crescînde a maselor 
față de regimul franchist, s-au semnalat în ultima vreme o 
serie de elemente noi. Corespondențele din Spania, pu
blicate în presa occidentală, vorbesc despre „creșterea 
tensiunii politice" („DIE TAT") și „profunde frămîntări 
în cele mai diferite zone ale opiniei publice" („LE 
MONDE").

Departe de a se fi atenuat, conflictul, oare opune studențimea 
franchismului, s-a intensificat, 80 la suta din studenți au părăsit deja 
așa-numitul sindicat universitar dependent de guvern. Mulți din ei 
au aderat la federația democrată a studenților spanioli — F.U.D.E. 
— care nu este recunoscută de autorități, alții s-au alăturat unor or
ganizații studențești ilegale social-democrate sau comuniste. E intere
sant de semnalat faptul că sindicatul oficial a fost părăsit chiar și de 
unele cercuri studențești monarhiste. „Toate aceste grupări — subli
nia corespondentul din Madrid al ziarului „ST GALLER TAGE- 
BLAT" — reprezintă o mișcare opoziționista îndreptată direct împo
triva regimului". în tendința de a creea o pauză în „agitațiile studen
țești" autoritățile au avansat cu aproape o lună sfîrșitul anului uni
versitar. Se urmărește astfel crearea unei „zone de calm" pînă la 
mijlocul lui oc- ______
tombrie. Dar a- 
semenea
se vădesc a fi 
un paleativ fără 
șansa atinge
rii obiectivului 
scontat. Referin
du-se într-un 
sens mai larg, la 
starea de spirit 
a tineretului 
spaniol, cores
pondentul ma- 
drilean al lui 
„FRANKFUR-țA

TER RUND-W
SCHAU* relevă: „Astăzi, chiar cele mai optimiste personalități ofi
ciale recunosc că există o îngrijorătoare ruptură între actualul regim 
și tânăra generație™ înalte personalități din conducerea Ministerului 
Culturii și al Ministerului Informațiilor au declarat că sînt foarte neli
niștiți de amploarea opoziției tineretului".

Ași cum relevă, de altfel, majoritatea observatorilor, aceste feno- 
meae se încadrează și sînt direct influențate de lărgirea frontului 
forțelor care militează pentru reînnoirea vieții publice spaniole, pen
tru eliminarea unui regim antipopular.

Zilele trecute, agențiile de presă relatau despre o acțiune antifran- 
chistă de larg răsunet Un grup de avocați și juriști de frunte din 
Madrid, Barcelona, Valencia și Sevilla au adresat o declarație Comi
siei drepturilor omului a O.N.U. în care solicită ca pentru delictele 
comise de guvernul spaniol împotriva unor persoane politice, acesta 
să fie tras la răspundere ; în declarație se cere instituirea unei co
misii internaționale, formată din personalități juridice, care să stu
dieze această problemă. „Este pentru prima oară •—■ remarca ziarul 
londonez „TIMES" — cînd fruntașii juriști spanioli se desolidari
zează atit de net de regim. Este cea mai vehementă acuzație publică 
adusă în ultima vreme franchismului de intelectualitatea spaniolă".

Un alt element interesant, semnalat în același context de cores
pondenții de presă din Spania, este multiplicarea fenomenelor de 
criză din sinul mișcării falangiste. Au atras atenția incidentele ce 
au marcat recenta întrunire pe scară națională a „Cercurilor Jose 
Antonio" care grupează o mare parte a mișcării falangiste. în ca
drul acestei întâlniri s-a votat o rezoluție în care se proclamă regimul 
republican prezidențial drept cea mai bună soluție pentru Spania de 
mîine și care relevă „necesitatea asigurării libertăților fundamentale 
ale individului". Tonul la această întâlnire — scrie corespondentul 
madrilean al lui „LA TRIBUNE DES NATIONS" — „a fost foarte as
cuțit și accentele critice la adresa regimului s-au făcut amplu auzite", 
în orice caz, opiniază corespondentul, „rezoluțiile acestei adunări și 
luările de atitudine marchează o alunecare spre opoziție a unei părți 
a mișcării falangiste... A devenit evident că o mare parte a mișcării 
falangiste lunecă spre o poziție din ce în ce mai opusă sistemului 
franchist și tinde spre acțiune comună cu cîteva sectoare ale opoziției 
spaniole". în această lumină este semnificativă și reacția conducă
torilor actuali ai mișcării falangiste. Jose Solis Ruiz, ministru fără 
portofoliu, conducătorul mișcării falangiste și al sindicatelor ofi
ciale, s-a grăbit să condamne tendințele exprimate la întîlnirea cercu
rilor Jose Antonio drept „un factor al dezagregării regimului". Auto
ritățile au considerat că este oportun să refuze sala Teatrului Națio
nal unde trebuia să aibă loc mitingul de încheiere a întîlnirii. Spi
ritele s-au înfierbîntat și mai mult și aproximativ 2 000 de falangiști 
au ieșit pe străzile centrale ale Madridului protestînd împotriva inter
dicției. „Ciocnirile din cadrul mișcării falangiste — remarca, referin
du-se la aceste incidente „LA TRIBUNE DES NATIONS" — au 
devenit astfel publice". Procesul simptomatic din sinul mișcării falan
giste este și el, în esență, o reflectare a crizei unui sistem care-și 
vădește mereu mai acut anacronismul.

politică
din Spania

a fost regretată deoarece se aș
tepta ca el să dea o explicație cu 
autoritate asupra acțiunilor și 
politicii guvernului care a consti
tuit ținta atacurilor studenților 
în zeci de institute și a dus la 
dezbaterea de ieri".

Cum era și de așteptat, discu
țiile au fost vii. Profesorul Hans

„Dezbaterea-maraton
de la Washington

studențești de protest față de in
tervenția tot mai accentuată a 
S.U.A. în Vietnam, acțiuni ce au 
culminat cu marea demonstrație 
din fața Casei Albe cu partici
parea a peste 10000 de studenți 
americani, guvernul S.U.A. a fă
cut cunoscută intenția sa de a 
începe „discuții" cu cadrele aca
demice în care să fie „explicate" 
pe larg diferitele aspecte ale po
liticii față de Vietnam. Prima

oficială pentru această „recu
zare" (a doua zi s-a aflat că 
Bundy urma să plece la Santo 
Domingo) dar, după cum subli
niază FRANCE PRESSE ea „a 
lăsat fără «căpitan» tabăra celor 
ce se pronunță în favoarea ac
tualei politici". Gestul a făcut o 
impresie proastă în rîndurile 
participanților. „Lipsa lui Bundy 
— scrie „NEW YORK TIMES"
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Morgenthau, de la Universitatea 
din Chicago, a constatat „exis
tența unor contradicții între idei
le profesate de Statele Unite și 
actele guvernului". El a declarat 
că războiul din Vietnam este un 
conflict pur intern și că imixtiu
nea Statelor Unite îi înstrăinează 
toate simpatiile popoarelor Asiei. 
Un alt vorbitor care, după cum 
arată agenția U.P.I. „a criticat 
cu ascuțime folosirea trupelor

americane în Vietnamul de sud 
și bombardamentele asupra Viet
namului de nord" a fost profe
sorul Eric Wolf de la Universi
tatea din Michigan. „Poporul a- 
merican care a votat pentru 
Johnson — a spus el — este pro
fund nemulțumit deoarece poli
tica pe care a respins-o în ale
gerile prezidențiale este dusă în 
prezent în Vietnam". Un punct 
de vedere asemănător a formu
lat și scriitorul englez Issac 
Deutscher în timp ce la Univer
sitatea din Detroit „acuzarea" a 
fost susținută de senatorul Way
ne Morse, care este unul dintre 
cei mai fervenți critici din Con
gres ai politicii guvernului în 
Asia de sud-est.

Subliniind importanța „dezba- 
terii-maraton" de la Washington, 
comentatorii de presă au arătat 
că ea demonstrează menținerea 
opoziției cadrelor academice față 
de cursul periculos al politicii 
administrației în Vietnam. „Or
ganizatorii dezbaterii asupra po
liticii S.U.A. în Vietnam — sub
liniază „NEW YORK TIMES" 
— au chemat administrația la o 
nouă confruntare și au hotărît 
să mențină organizația lor pen
tru viitoarele dezbateri".

I. KETEGAN


