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iarele de vinerea trecută au 
adus la cunoștință cititorilor 
succesele siderurgiștilor hu- 
nedoreni. care au raportat 
îndeplinirea înainte de ter
men a sarcinilor de produc
ție pe primele 5 luni ale anu

lui în curs. Astăzi sîntem în măsură să 
facem cunoscute și succesele „fratelui 
mai mic" al Hunedoarei — Călanul: 
după ce a înscris în grafic îndeplinirea 
planului pe 5 luni, în ziua de 23 mai, luni 
la ora 12, brigăzile de fumaliști din 
schimburile conduse de maiștrii Teodor 
Coștiuc și Iosif Bîrlea și de fumaliștii- 
șefi loan Lăscău și Iosif Zacer au elabo
rat cea de-a 4 500-a tonă de fontă peste 
plan, raportînd îndeplinirea angajamen
tului luat în cinstea Congresului parti
dului. La semicocs, din cele 2 000 de tone 
(prevăzute în angajament) fuseseră ob
ținute aproape 1 760 de tone.

Amănuntele care completează aceste 
cifre ne-au fost oferite de tovarășul Du-

U CM...
mitru Bucur, inginerul-șef al uzinei: 
„întreaga cantitate de fontă elaborată 
peste prevederi — ne-a spus dînsul — a 
fost obținută cu cocs economisit. Iniția
tiva pornită de la furnaliștii hunedoreni, 
care a prins rădăcini Ia Călan încă din 
anul trecut, a fost dezvoltată continuu. 
Astăzi, la fiecare tonă de fontă, economi
sim 64 kg de cocs. Alături de această ac
țiune se înscriu și altele care prevăd 
funcționarea uniformă a furnalelor, 
scurtarea duratei opririlor accidentale, 
măsuri care au asigurat creșterea indi
celui de utilizare cu 61 de kilograme 
fontă pe metrul cub volum util și zi ca
lendaristică, ajungînd în luna aprilie Ia 
o cifră superioară mediei pe industria 
siderurgică".

Puținele cuvinte prin care inginerul- 
șef ne-a făcut cunoscute „secretele" suc
cesului dobîndit de fumaliști sînt sus
ținute prin zeci de fapte consemnate zi 
de zi în cronica întrecerii socialiste.

Vom începe cu primul punct înscris la 
capitolul „reducerea consumului de cocs" 
al planului de măsuri: reparația capi
tală a cauperelor. Acestor agregate, prin 
care aerul insuflat în furnale este încăl
zit, li s-au adus cu ocazia reparației 
unele modificări. Cea mai importantă — 
propusă de siderurgiștii din Călan — 
este înlocuirea grătarelor obișnuite cu 
cărămidă „în fagure", care a permis ob
ținerea unei suprafețe de încălzire mai 
mare cu 20 la sută. Primul cauper re
construit a intrat în funcțiune la 16 mai, 
iar al doilea chiar ieri. La al treilea, de
molarea va începe peste 10 zile. Cînd cele 
trei agregate vor funcționa din plin, tem
peratura aerului insuflat în furnale va 
crește cu circa 150° Celsius.

Ing. ARTUR IOAN 
VASILE MOINEAGU

(Continuare in pag. a ll-a)

Strungarul caruselist de Înaltă caliiicare Constantin Ionită de la Secția mecanică grea a Uzinelor „Vulcan" din 
Capitală, discută cu tinărul Liviu Anton pe care îl ajută să pătrundă tainele meseriei
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Noutăți din întreprinderi 
și de pe șantiere

1 ■ -- | Fabrica de catalizatori a Com-
Primii catalizatori j binatului chimic de la Craiova,

prodaji ia țară ' care a început recent să producă
I 1 cu o linie de fabricație, a livrat

mdrstr» cr-jnre primele cantități de catalizatori produși în țară. 
I Protxlff .73tO rii de sinteză au dat rezultate bune

mcrețxățiad pe speria'ști să considere catalizatorii românești la nive- 
I Ini celor asâ ban rral'zați in străinătate.

La Iași a început construcția 
unui microraion în cartierul Tă- 
tărași, care va totaliza peste 
3100 de apartamente, o școală 

medie cu 16 săli de clasă și complexe comerciale moderne.
Flanc! Ia coostnacta de locuințe in orașele regiunii Iași este depă

șit : in cele and hnri care au trecut au fost predate 650 de aparta-

L’n nou microraion 
la Iași1

In munții Bistriței, între Ostra 
și Leșul Ursului, se află șantierul 
stației de flotație a minereurilor 
complexe de cupru de la Tarnița. 

Mașinile, instalațiile și utilajele stației trec în aceste zile examenul 
probelor tehnologice. La tunelul Aluniș se lucrează acum la betona- 
rea ultimilor metri. Odată cu încheierea acestei lucrări și montarea 
liniei ferate interioare, se creează condiții pentru transportul mine
reului de la mină la stația de flotație care va prelucra în 24 de ore 
circa 1 500 de tone.

Probe tehnologice 
la Leșul Ursului

Castelul de apă 
de la Combinatul 
siderurgic Galați

Constructorii Combinatului si
derurgic de la Galați au început 
executarea unui nou obiectiv: 
castelul de apă, cu o capacitate 
de 2 000 de mc ce va alimenta

laminorul de tablă groasă. Utilizarea metodei cofrajelor glisante per
mite construcția turnului înalt de 23,5 metri în numai zece zile, față 
de o lună și jumătate cit ar fi fost necesar dacă s-ar fi folosit meto
de obișnuite de construcții.

1 620 000 de mc — atît repre
zintă volumul de lucrări pentru 
îndiguiri și amenajări executate 
de la începutul anului pe șantie

rele de hidroameliorații situate de-a lungul Dunării. Numai în sec
toarele Malul Roșu și Lița-OIt vor fi redate agriculturii, în urma lu
crărilor ce se vor executa, 11 500 de hectare.

Ogoare noi 
de-a lungul Dunării

Constructorii de locuințe din 
regiunea Mureș-Autonomă Ma
ghiară vor da în folosință în 

acest an aproape 2 000 de apartamente, numeroase școli și cămine 
culturale, precum și alte obiective social-culturale. în cinstea celui 
de al IV-lea Congres al partidului, ei și-au propus să scurteze cu 10 
zile termenul prevăzut în graficul de dare în folosință a obiectivelor 
aflate în construcție și să obțină numai calificative de „foarte bine".

2 000 de apartamente

...și mc
n z^ua ls ma^’ Pe graficul aflat în fața sediu- 

i i i-wf exploatării miniere din stingă Motrului, să-
MMlIb geata albastră — „producția fizică" — se afla 
fimij undeva în apropierea cifrei 3 600. Mai precis, 

i! 3 578 tone de lignit peste plan; cea a calității 
fflwJîflli — proporția de cenușă în cărbune — la două 

procente sub cifra admisă.
Dar în dreptul acestor cifre se înscriu zilnic altele. Vitezele 

de avansare din subteran urmează aceeași linie ascendentă 
și pe grafic. Ele tind spre atingerea punctului final al noii 
etape a întrecerii — 19 iulie. Adică : 8 000 tone lignit brut 
peste plan, 400 000 lei la producția globală și 400 000 lei la 
producția marfă, 500 000 lei economii la prețul de cost și re
ducerea cu 2 la sută a procentului de cenușă din cărbune.

Tovarășul Gheorghe Almășan, secretarul comitetului de 
partid, ne vorbește detaliat despre principalele măsuri teh
nice și organizatorice care vor asigura îndeplinirea acestor 
angajamente:

— Zilele acestea se va trece la Horăști — ne spune dîn
sul — la exploatarea cărbunelui numai în abataje frontale 
cu lungimi mari, de 100 de metri. Vechiul sistem de abataje 
conjugate, cu două combine pe cite 50 de metri, și-a trăit 
traiul.

— Ce avantaje prezintă noul sistem ?
— Multe. Să enumerăm cîteva: combinele vor fi folosite 

pe toată lungimea de front cu o productivitate a muncii 
mult superioară datorită eliminării unor lucrări suplimen
tare ; se reduce numărul utilajelor de transport prin con
centrarea producției a două abataje pe un singur colector.

...Mina fruntașă pe bazin este Leurda. Deține steagul de 
colectiv fruntaș în întrecerea socialistă pe 1964, deține și

MIHAIL DUMITRESCU

(Continuare în pag. a ll-a)

n toate regiunile 
țării starea de ve
getație a culturi
lor este în general 
bună. Ploile frec
vente din această
primăvară au fa

vorizat, însă, o dată cu creș
terea plantelor, dezvoltarea 
buruienilor. Pe mari suprafe
țe solul a prins crustă. A- 
sigurarea, în continuare, a 
unor condiții bune de vege
tație pentru plante, impune 
efectuarea la timp, potrivit 
cerințelor fiecărei culturi, a 
lucrărilor de întreținere. în 
acest scop, trebuie folosite 
toate mijloacele pentru scurta
rea perioadei de executare a 
prașilelor. Mai mult ca oricînd, 
în această situație, trebuie ur
mată povata zicalei: „Ce poți 
face azi. nu lăsa pe mîine" 

Redactori ai ziarului nostru

— Nu intră zilele-n sac...
— Da, dar nici boabele!

Regiunea Oltenia
• LA PORUMB, prașila I s-a efectuat pe mai mult de 

191000 hectare, din 289 000 hectare semănate.
• LA FLOAREA-SOARELUI, prașila I s-a executat pe 

38 000 hectare, din cele 39 OOO hectare semă
nate.

— prașila a Il-a s-a efectuat pe 17 OOO hectare.
• LA SFECLA DE ZAHAR, prașila I s-a efectuat pe 

20 OOO hectare din cele 20 OOO hectare cultivate;
— prașila a Il-a s-a executat pe 16 500 hectare.

constă în faptul că în multe 
unități munca nu este bine 
organizată, nu se cercetează 
cu atenție solul, culturile și

în funcție de cerințe să se 
stabilească ce lucrări trebuie 
executate, pe ce parcele, și ce 
volum de mijloace urmează a

Organizația U.T.M. din comuna Ivănești, regiunea 
Iași, în loc să antreneze tinerii ia prășitul porumbului 

i-a mobilizat la... amenajarea unui parc.

au fost zilele acestea în regiu
nile Oltenia și Iași. Să urmă
rim mai întîi în ce stadiu se 
afla la 31 mai efectuarea 
lucrărilor de întreținere la 
principalele culturi prășitoare 
în fiecare din cele două re-

Regiunea lași
• IA PORUMB, prașila I s-a executat pe 38 OOO de 

hectare din cele peste 187 000 hectare cultivate.
• LA FLOAREA-SOARELUI, prașila I s-a executat pe 

aproape 38 000 hectare din peste 51 500 hectare 
cultivate.

• LA SFECLA DE ZAHAR, prașila 1 s-a efectuat pe 
9 300 hectare, din cele peste 11 OOO cultivate ;

— prașila a ll-a s-a executat pe 2 OOO hectare.

Firește, în cele două regiuni 
au existat diferențe evidente 
de climă care explică, în par
te, decalajul dintre ele în exe
cutarea acestor lucrări.

Totuși, în ambele regiuni, 
dar mai ales în Iași, sînt se
rioase rămîneri în urmă față 
de stadiul de vegetație al 
culturilor. Cauza principală

0 •>C2> C

PORUMBUL: Este timpul să mai ai grijă și de noi
Desen de A. ADRIAN

fi repartizat la fiecare din ele. 
Au fost zile în care la prășit 
au fost folosite forțe de mun
că mult mai puține decît erau 
necesare; o bună parte din 
mijloacele mecanice au stat 
neutilizate.

Să urmărim mai concret 
unele din cauzele acestor ră
mîneri în urmă.

Cele douăzeci de unități ale 
Trustului Gostat Iași au în- 
sămînțat în primăvară 13 000 
hectare cu porumb, 1000 de 
hectare cu floarea-soarelui și 
alte culturi. Organizînd bine 
munca, asigurînd mașinilor un 
randament sporit, lucrătorii 
din Gostat au reușit să execu
te pînă la 31 mai, prașila I 
mecanică pe 74 la sută din 
suprafața cultivată cu porumb 
și cea manuală pe mai mult 
de jumătate. Sînt unități cu 
suprafețe mari ca Todirești, 
Trifești și Ghibănești. care au 
terminat prima prașilă la po
rumb. în același timp. în coo
perativele agricole de produc
ție din regiunea Iași, aceste

lucrări s-au executat doar pe 
o cincime din suprafața culti
vată cu porumb. în raionul 
Hîrlău, de exemplu, numai 
1746 de hectare au fost pră
șite, o suprafață mai mică de
cît cea executată la Todirești

La cooperativele agricole 
de producție din comunele 
Deveselu și Radomiru. re
giunea Oltenia și Trifești, 
regiunea Iași la rărit nu se 
asigură densitatea normală 

a plantelor la hectar.

— Trebuie sa lăsăm 40 000 
plante la hectar ? Bun. Ră
rim aici pentru tot hectarul.

Desen de M. CARANF1L

și Trifești De ce sînt atît de 
mari diferențele? Culturile se 
află doar în același stadiu de 
vegetație și într-o parte și în

Un aspect de la Balastiera Bra- 
gadiru care aprovizionează cu 
balast marea majoritate a șan
tierelor de construcții din Ca

pitală.

Foto: AGERPRES
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TELEGRAME

Cu prilejul zilei naționale a 
Republicii Argentina, tovară
șul Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Române a tri
mis la 25 mai o telegramă de 
felicitare președintelui Arturo 
Illia, în care i-a transmis sin
cere felicitări și urări pentru 
prosperitatea poporului argen
tinian.

Președintele Argentinei, Ar
turo Illia, a mulțumit pentru 
urările făcute și a transmis la 
rîndul său președintelui Con
siliului de Stat al Republicii 
Populare Române cele mai 
bune urări pentru fericirea sa 
personală și prosperitatea po
porului român prieten.

★

Cu ocazia zilei independen
ței Iordaniei, președintele Con
siliului de Stat al R.P.R., 
Chivu Stoica, a transmis re
gelui Hussein felicitări cor
diale, precum și cele mai bune 
urări pentru prosperitatea po
porului iordanian.

în răspunsul său, regele 
Hussein a exprimat președin
telui Consiliului de Stat al 
R.P.R., Chivu Stoica, mulțu
miri pentru felicitările adre
sate, precum și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire 
personală, pentru prosperita
tea și progresul poporului ro
mân.

T1RGU MURES: construcții 
noi de locuințe pe malul 

Mureșului

Foto: AGERPRES

alta. Condițiile de climă și sol 
au fost identice. De forțe de 
muncă cooperativele agricole 
de producție nu se pot plînge. 
Atunci ?

Răspunsul trebuie căutat în 
modul diferit în care a fost 
organizată munca. Unitățile 
Trustului Gostat, în lunile de 
iarnă, au reparat toate mași
nile și cele care nu participau 
la însămînțări. Aceasta le-a 
permis ca imediat după semă
nat toate forțele să fie concen
trate la întreținerea culturi
lor. Solele au fost în perma
nență cercetate și atunci cînd 
s-a putut lucra s-a lucrat, fie 
mecanic, fie manual. Tot per
sonalul din conducerea tehni
că a unităților este la cîmp, 
ajută brigadierii în organiza
rea muncii. Mașinile lucrează 
cu întreaga capacitate din zori 
și pînă-n asfințit. Defecțiuni
le survenite sînt remediate 
chiar acolo, în brazdă. Planul 
de repartizare a forțelor de 
muncă n-a fost pus la punct 
abia în preziua prășitului, ci 
cu mult mai înainte, așa că 
atunci cînd a venit vremea, 
fiecare știa precis locul lui de 
muncă și ce are de făcut.

Care este situația la S.M.T. 
și în cooperativele agricole de 
producție ? în primul rînd, 
în iarnă, S.M.T. nu au reparat 
decît utilajele de care aveau

ION ȘERBU 
ION TEOHARIDE

(Continuare in pag. a lll-a)



La G.A.S. Popești Leordeni, regiunea București, a început re

coltatul cireșelor

Foto: AGERRRES

CONSTRUCȚIILE ȘCOLARE N-AU VACANTĂ
iiii n timp ce elevii parcurg încă trimestrul al treilea 
I I al anului școlar în curs, constructorii le pregătesc 
I surprizele anului școlar viitor: noi școli moderne, 
I I cu săli de clasă luminoase, cu laboratoare și biblio- 

] teci. Pentru a oferi cititorilor o imagine a stadiului 
IIII în care se găsesc construcțiile școlare, corespon

denții noștri regionali au întreprins în aceste zile
un raid ale cărui câteva concluzii le prezentăm în rândurile 
ce urmează.

Cînd pune umărul tot satul
Anul acesta, mii de elevi din regiunea Crișana vor trece pra

gul celor 195 de săli de clasă ce se vor da în folosință pînă la 
data de 1 septembrie. Realizarea construcțiilor școlare a deve
nit o problemă de răspundere colectivă, cetățenească, atît pen
tru sfaturile populare, pentru conducerile școlilor, cit și pen
tru cetățenii din comune. Soluțiile de rezolvare a diferitelor 
probleme legate de construcții sînt repede găsite. în aproape 
toate localitățile — dăm numai cîteva la întâmplare : Lazaroni, 
Bucuroaia, raionul Oradea, Cămar, Perucei, raionul Șimleu, Be- 
rechiu, Seleuș, raionul Ineu, Popești, raionul Marghita, lucră
rile auxiliare — transportul materialelor, nisip, balast, var, 
piatră, lemn etc., asigurarea meșterilor cu materiale — s-a 
realizat prin munca patriotică a țăranilor cooperatori, obținîn- 
du-se economii importante, ceea ce a dus la scăderea prețului 
de cost pentru fiecare construcție în parte. Si cităm, spre 
exemplu, școala din localitatea Bucuroaia, din comuna Tăsad, 
raionul Oradea. La școala cu 4 săli de clasă. începută in anul 
1964, lucrarea va fi terminată, conform angajamentului luat 
de comitetul executiv al sfatului popular și conducerea școlii, 
în luna august. Analizind graficul de desfășurare a lucrărilor, 
putem constata următoarele : în anul 1964, în diferite etape de 
lucru s-au executat 19 880 ore de muncă patriotică, ceea ce a 
adus economii în valoare de 50 000 lei. Aceste economii de
monstrează că toate lucrările ajutătoare, ca transportul mate
rialelor, săparea fundației, asigurarea miimi de lucru la lucră
rile executate pînă acum s-au făcut prin muncă patriotică. Zi
lele acestea, zidarii lucrau la interior, in trap ce peste 20 de 
cetățeni, prin lucrări auxiliare, asigurau front de lucru mește
rilor pentru zilele următoare. Amintim doar că întreaga școală 
cu 4 săli de clasă se construiește din resurse proprii, prin con
tribuție voluntară. Procurarea din timp a tuturor materialelor 
(cherestea, var, ciment, cărămidă, țiglă, geamuri uși etc.) a 
permis locuitorilor comunei să execute încă dm anul trecut 
clădirea la roșu, urmind ca acum să facă lucrările de finisaj, 
în fiecare zi, meșterul care conduce lucrarea, stabilește nece
sarul de oameni pentru lucrările ce le va desfășura a doua zi, 
pe care-1 înaintează comitetului de inițiativă, care. împreună cu 

deputății și părinții elevilor, repartizează cetățenii care s-au 
oferit să participe la lucrări. O contribuție însemnată aduc la 
construcția școlii tinerii din comună și cadrele didactice.

Asemenea inițiative valoroase întîlnim și în alte localități din 
regiune (în comuna Tîrnova, raionul Ineu, deși primele săli de 
clasă sînt planificate pentru anul 1966, din inițiativa cetățenilor 
ele vor fi terminate încă în acest an) și în alte regiuni.

în Babadag și Hîrșova din regiunea Dobrogea, de asemenea, 
lucrările se desfășoară într-un ritm rapid. Aceasta se datorează 
constructorilor, în primul rînd.

Falsă dilemă: unde să fie 
amplasată școala

Ajungem în Delta Dunării, în cele 4 localități în care trebuie 
să se construiască în acest an cîte o școală cu 4 clase. Deși 
sîntem aproape la jumătatea anului, cînd lucrările ar fi trebuit 
să se afle într-un stadiu avansat, prea multe nu sînt de văzut 
pe aceste șantiere. La Pardina, organizarea șantierului a început 
abia acum o lună, la Letea, de citeva zile. La Crișan și Mila 23, 
lucrările n-au început și, probabil, că nici nu vor începe curînd 
din lipsă de amplasament. Solicităm unele explicații tovarășu
lui Nicolae Dumitrescu, șeful grupului de șantiere, nr. 2 Tul- 
cea care mărturisește că s-ar bucura să primească un sprijin 
prin intermediul ziarului nostru. Iată despre ce este vorba :

Deși secția de învățămînt a sfatului popular regional (bene
ficiarul) știa încă de anul trecut că în 1965 se vor construi cele 
4 școli din localitățile Deltei, nu s-a grăbit să deschidă front de 
lucru constructorilor. Cauza este cu atît mai greu de înțeles cu 
cit nici nu trebuia făcută o documentație specială, ci numai 
adaptate, la teren, proiectele tip existente, de către serviciul 
de arhitectură și sistematizare din cadrul sfatului popular re
gional. Nu s-a făcut lucrul acesta la timp, adică încă din tri
mestrul IV al anului trecut și, ca urmare, nu s-au stabilit am
plasamentele respective și nici nu s-au deschis finanțările. Ca 
urmare, întreprinderea de construcții n-a putut face aprovizio
narea cu materiale încă din toamnă, știut fiind faptul că pe 
timpul iernii transporturile în Deltă sînt costisitoare, anevo
ioase și uneori imposibile. Aceasta e cauza pentru care lucră
rile la școlile din Letea și Mila 23 sînt în întîrziere. Motivul 
pentru care construcția celorlalte două școli n-a început stă tot 
în lipsa beneficiarului, care nici acum n-a rezolvat problema 
amplasamentelor respective (pe cel de la Mila 23 e o veche 
ghețărie, pentru cel de la Crișan e necesar să se obțină un act 
de proprietate). Cînd se vor rezolva problemele acestea, cînd 
va începe construcția școlilor, și mai ales cînd vor fi ele gata ? 
Iată întrebări la care așteptăm răspuns !

Precum legenda 
meșterului Mano le...

Pe baza unui studiu temeinic, Sfatul popular raional Rm. 
Vîlcea a stabilit din vreme deficitul de școli și săli de clasă și 
a hotărît construirea a 47 de săli de clasă în 14 școli și 5 săli 
prin extinderea școlilor vechi.

A și început lucrul. Ritmul și calitatea construcțiilor sînt 
însă diferite. Școala de 8 ani din comuna Rîureni se află la 
stadiul lucrărilor interioare. Cu toată atenția și îndrumarea 
dată de comitetul executiv al sfatului popular din comună și a 
directorului școlii, meșterii nu și-au făcut datoria așa cum tre
buia. Este vorba de cei care au lucrat și de conducerea între
prinderii interraionale de construcții și prestări (I.I.C.P.) Rm. 
Vîlcea din care fac parte. In timpul celor doi ani de cînd cons
truiesc această școală, s-a întîmplat de multe ori ca ceea ce 
au construit ziua să se dărîme noaptea. Nerespectarea calității 
s-a răzbunat — de la turnarea fundației, pe care au fost nevoiți 
s-o execute de două ori. Foarte încet, în doi ani (deși au avut 
tot materialul la dispoziție) au ajuns cu zidăria la planșeu și 
apoi la acoperișuri. Aici au făcut treaba numai pe jumătate. 
Ploaia a pătruns prin jumătatea neacoperită și s-a scurs pe 
pereți pînă în clasele de la parter, stricînd tencuiala. Iar în 
ritmul în care se lucrează acum, de azi pe mîine, cu cîte un 
om. nu se poate spune că școala va fi gata în termenul sta
bilit. Comitetul executiv a arătat această situație întreprinderii 
și sfatului popular raional. S-au luat unele măsuri, dar insufi
ciente pentru a se îndrepta lucrurile. Se cere o intervenție mai 
operativă și mai competentă. Iar dirigintele de lucrare să stea 
mai mult pe acest șantier și să supravegheze cu mai multă grijă 
respectarea calității lucrărilor.

Nu se poate construi 
fără materiale

Si acum citeva aspecte privind aprovizionarea cu materialele 
necesare. In raionul Beiuș, spre exemplu, la cele cîteva cons
trucții începute s-au ivit dificultăți în aprovizionarea cu cără
mizi. Repartiția a fost dată pentru fabrica din Beiuș, care însă 
va da producție proprie abia în... luna iulie. Deși constructorii 
din Aștileu, raionul Aleșd au repartiție către Fabrica de cără
mizi Crișana, sînt mereu amînați pe motiv că... nici nu a intrat 
în producție cărămida ce trebuie livrată pentru școala din 
această localitate.

Și în alte locuri se mai întîlnesc gîtuiri în aprovizionarea cu 
materiale. După cum se mai întîlnesc și stagnări, datorită lipsei 
de inițiativă în procurarea unor materiale pe plan local. Și 
într-un caz și în celălalt trebuie luate măsuri de către sfa
turile populare, raionale și regionale, astfel încît să se asigure 
aprovizionarea la timp a șantierelor școlare cu toate materia
lele necesare, condiție de prim ordin pentru imprimarea unui 
ritm susținut construcțiilor.

Lemnul ? E bun de ars, bun 
pentru construcții, bun pen
tru . mobilă. In fiecare din a- 
ceste întrebuințări, se găsesc 
înlocuitori cîteodată „mai 
buni" : gazele naturale, armă
turi metalice, materiile plas
tice.

Tehnica și știința modernă 
caută însă, pe de o parte să a- 
sigure lemnului noi întrebu
ințări, iar pe de altă parte 
să-i crească rezistența și cali
tățile în măsuri nebănuite.

Astfel) de curînd, d fost li
chidată într-un mod neaștep
tat „concurența" Crescîndă 
dintre? .materialul lemnos și 
materiile plastice. Rezolvarea 
este la prima vedere foarte 
simplă: impregnarea lemnu
lui cu respectivele substanțe. 
In practică, problema a fost 
mai complicată și au fost ne
cesare noile arme ale științei 
zilelor noastre pentru ca re
zolvarea să fie satisfăcătoare.

.Materialul lemnos este mai 
înții impregnat cu substanțe 
chimice monomeri. După a- 
cr.ea,-el este supus unor puter
nic^,,radiații radioactive, care 
fac ca substanțele monomere 
ce se găsesc în interiorul lem
nului să se combine între ele, 
formînd polimeri, adică mate
riile plastice dorite.

La Universitatea din Mor
gantown, prin acest procedeu, 
folosind acetatul de polivinil 
și metil-acrilatul, rezistența 
lemnului de pin a putut fi 
mărită de circa șapte sute de 
ori !

Este interesant faptul că ac
tualmente se experimentează 
amenajarea unei pepiniere de 
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entează cu nimic obligația ce vă 
revine.

In parcul Herăstrău, expo
ziția intitulată „Patria mea" 
cuprinde 680 de lucrări a- 
parținind copiilor din satele 

și orașele tării.

CHERBE BENONE — satul 
Giortea, raionul Oravița.

să alunece

Cuvîntul dat devine faptă
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Oamenii oe aici 
cunosc posibilitățile. Și le-au 
înscris, ca o confirmare, și in 
cel mai nou angajament în

pădure... radioactivă, 
este ca, 
diațiilor 
vegetale, 
dificări care 
ținerea unor specii de copaci 
cu esență mai tare. Sursa de 
radiații, instalată în mijlocul 
pepinierei, este reglabilă ; ra-

Creșterea temperaturii aeru
lui este condiția principală a 
reducerii consumului de cocs
— ne-a explicat șeful secției 
furnale, inginerul Ion Stoicoi. 
Aerul mai cald asigură păs
trarea mediului și intensității 
arderii cu toate că s-a mic
șorat consumul de cocs. Nu 
peste mult timp, cantitatea de 
cocs economisit va fi mult 
mai mare. Ce factori vor in
fluența acest lucru? împre
ună cu ing. Doinei Frențoni 
și tehnicianul Nicolae Pilly am 
conceput o instalație — în 
faza de experimentare acum
— care permite insuflarea în 
furnal, prin gurile de vînt, a 
prafului de cărbune energetic. 
Cînd totul va fi pus la punct 
în cele mai mici amănunte și 
instalația va intra în funcțiu
ne, economia de cocs — reali
zată prin creșterea temperatu
rii aerului și insuflarea prafu
lui de cărbune energetic — va 
fi de 75—80 de kilograme pe 
tona de fontă.

După cum este și firesc, 
scoaterea din funcțiune a unui 
cauper duce la creșterea con- 

diațiile vor atinge atît copacii, 
cît și semințele și polenul 
florilor. Oamenii de știință de 
specialitate așteaptă cu ne
răbdare rezultatul acestei ex
periențe interesante, care, de
sigur, va dura cîțiva ani. Ea 
poate avea ca rezultat crearea 
de specii noi, mai bune, de 
arbori.

După cum se vede, lemnul 
suferă acțiunea agenților fi

„chimic“
zici, in vederea transformării 
sale. Dar și chimiștii se preo
cupă de modificarea lemnului 
în vederea obținerii de rezul
tate superioare.

Astfel, chimiștii de la de
partamentul de silvicultură al 
Universității din New York 
au elaborat o tehnică de mo
delare a lemnului, iu care" se 
servesc de o substanță chimi- 
că la îndemîna tuturor: amo
niacul.

sumului de cocs. Pentru a li
mita această creștere, trebuia 
grăbit ritmul reparației.

Această acțiune — ne rela
tează șeful secției — a fost 
dusă la bun sfîrșit cu ajutorul 
comitetului U.T.M. Mobilizând 
sute de tineri pentru elibera
rea frontului de lucru, la în
cărcarea și descărcarea — în 
afara programului de muncă 
— a peste 600 de tone de mo
loz și cărămizi noi, termenul 
de reconstrucție al celor două 
caupere s-a scurtat considera
bil.

Obiectivele cuprinse în al 
doilea capitol al planului de 
măsuri se referă îndeosebi la 
creșterea indicelui de utilizare 
a furnalelor și reducerea de
clasatelor, sub cifra admisă 
de 2 la sută. Acest lucru a fost 
posibil îndeosebi prin perma
nentizarea oamenilor pe locu
rile de producție, prin specia
lizarea lor pe agregate. în al 
doilea rînd. la furnale s-au 
luat măsuri pentru îmbogăți
rea cunoștințelor profesionale 
a întregului colectiv de mun
că.

în anul trecut — ne spunea 
tovarășul inginer-șef — ne-am 
ocupat în special de ridicarea 
calificării muncitorilor. Anul 
acesta, pe lingă continuarea

S-a observat că, scufundate 
în amoniac timp de 15 pînă 
la 20 de minute, bucățile de 
lemn devin ușor modelabile cu 
mîna : poți să le răsucești, să 
le îndoi, să le dai orice formă 
dorești, de parcă ar fi vorba 
de o cocă. După ce amonia
cul s-a evaporat, lemnul se 
întărește din nou — devine 
iar lemn! — dar păstrează 
forma pe care o căpătase a-

ac

lemns ioraat dta

aceste le-

tolet

(unci cind era moaie De ase 
menea, după uscare el se mic 
șorează intrucitva, dar rezis 
tența sa rămine aceeași.

Explicația
nu este compucctă. Chnr-<: 
știu că ienutul exte 

■ule de ceiulcz 
nisă, strins legate 
Amoniacul desface____ _
gituri, permițind lanțurilor 
lungi de celuloză 
unele de-a lungul celorlalte.

acțiunii de pregătire a fami
liștilor. cocsarilor. macaragii
lor, turnătorilor, mecanicilor 
etc. — am acordat • deosebită 
atenție maiștrilor.

Cu două săptămini in urmă 
s-a făcut o verificare a cunoș
tințelor acestora. A fost un 
examen în toată regula. Exa
menul a fost organizat după 
un timp de pregătire de circa 
3 luni, în care 
predat lecții, 
consultații. au 
maiștrii o seamă de probleme 
teoretice și practice. Rezulta
tele sînt dintre cele mai bune. 
Dintre maiștrii tineri care au 
dovedit o bună pregătire teo
retică și practică, amintim 
pe Ilie Costiuc și Emil Wolner 
(furnaliști), Ion Crișan, Ion 
Hodorog și Ion Munteanu (de 
la turnătorie) ș.a.

Aceste măsuri, la care mai 
pot fi adăugate și altele (ca 
schimbarea exhaustoarelor 
gaze arse de la cazanele 
abur ale turbosuflantelor, mă
sură prin care s-a eliminat, 
începînd cfu luna mai, opririle 
accidentale și mersul încetinit 
al furnalelor) au permis atin
gerea unor înalți indici de uti
lizare a furnalelor.

...La ora cînd ne pregăteam 

sâ părăsim urina, la comitetul 
U.T.M. se organiza o nouă a- 
naliză a activității tinerilor de 
la turnătorie, și anume, se dis
cuta cum au fost îndeplinite 
botăririle adunării generale 
U.TM din martie cu privire 
la îmbunătățirea calității lin- 
gotierelor pentru Hunedoara 
Propunerile făcute in acea a- 
dunare de către tineri, eu pri
vire la organizarea controlu
lui interfazic. la organizarea 
controlului utilajelor noi 
către C.T.C-, au fost 
de conducerea uzinei 
cate.

A crescut cantitatea 
gouri de calitatea I 
spus secretarul 
U.T.M. — totuși mai sînt re
zerve pe care tinerii trebuie 
să le valorifice pentru a a- 
tinge angajamentul luat in în
trecerea socialistă — 99,5 la 
sută. De aceea, atenția comi
tetului U.T.M. este îndreptată 
acum spre sectorul lingotiere 
de la turnătorie, unde 95 la 
sută dintre muncitori, ingi
neri și maiștri sînt tineri.

...Ora 14: la secția furnale 
se pregătește o nouă deșarjare. 
Sînt primele cantități de fontă 
înscrise peste angajament. La 
acestea se vor adăuga alte zeci

obi-

se 
in-

ger ea aerului conținut în 
lemn, in vederea pătrunderii 
mai ușoare a lichidului).

Lemnul modelabil va putea 
fi folosit cu succes pentru rea
lizarea «nor mobile speciale, 
pentru sculpturi, și chiar pen
tru obținerea diferitelor 
ecte uzuale.

In industria lemnului 
semnalează și alte noutăți 
teresewte. Astfel, tn R.F. Ger
mană s-« experimentat cu 
succes o emulsie care apără 
prețiosul material împotriva 
putrezr-u. Este vorba de o 
combinație de ..antibiotice ve
getale". insecticide și fitonci- 
de, care formează un strat 
protector. Experiențele au a- 
■ăicT că nu e necesar ca in- 
treaga suprafață a lemnului 
*ă fie puirerixată cu această 
eundrie Este suficient să se 
iutxndc de emulsie la
duăante de M cm «na de 
*Substxușa este absc-p*să 
de lemn și se inande pe uu- 
’-eepe sxprs/cță. apărindu-i

gure astăzi lernnnlm e nonă

(Urmare

steagul de colectiv evidențiat în primul trimestru al acestui 
_ . Ne-am propus, așadar, să facem o vizită fruntașilor chiar 
la ei „acasă" — în abataje.

In luna noiembrie a anului trecut, în abatajul nr. 6, con
dus de cunoscutul brigadier Ion Nasta, s-a abținut o înain
tare cu 7 pînă la 17 metri mai mare decît în celelalte fron
tale. In luna precedentă — aceeași situație. Erau rezultate 
care nu puteau fi trecute cu vederea. La sfîrșitul lunii no
iembrie, tînărv.l Ion Florea, maistru de schimb și secretarul 
organizației de bază U.TiM. nr. 1, și-a propus să facă public 

secretul" acestui succes. Și a rămas ore întregi în abataj 
discutînd cu șeful brigăzii, observînd și notîndu-și cu atenție 
desfășurarea întregului proces — fază cu fază ; cum se face 
schimbul, aprovizionarea cu materiale, cum sînt conduși 
„elevii" de către „profesorul" lor — brigadierul. Însemnările 
sale au constituit tema unei adunări generale U.T.M. deschise 
la care au participat toți tinerii din schimbul 1 care a avut 
rolul unui adevărat schimb de experiență. „Avem toți cam 
aceleași condiții de exploatare ca și abatajul 6. Rezultatele, 
însă, diferă mult de la o brigadă la alta — a spus atunci 
Florea. Și iată de ce..."

Maistrul Ion Florea a prezentat tuturor constatările sale 
în abatajul lui Nasta, a comparat metodele de muncă ale a- 
cestuia cu ale celorlalte brigăzi.

Adunării U.T.M. i-a urmat, la sfîrșitul lui decembrie, un 
schimb de experiență între Nasta și ceilalți șefi de brigăzi 
și astfel experiența cunoscutului miner a intrat în patrimo
niul colectiv pe o cale foarte directă. Iar rezultatele ei n-au 
întîrziat să se arate. La o jumătate de an de la adunarea ge
nerală U.T.M., brigăzile conduse de Constantin Văduva, Ma
rin Tudose și Constantin Parpală, în care majoritatea mine
rilor o formează tinerii, și-au întrecut „profesorul". Mai pre
cis, la înaintări, ortacii lui Văduva au obținut — în ianuarie 
— cu 5 procente mai mult decît cei din abatajul 6; în fe
bruarie — cu 14 procente ; în martie — cu 24 de procente; în 
aprilie — cu 28.

Detaliu al instalației de oleiine a Combinatului petro-chimic 
Ploiești. Instalația a intrat nu de mult in probe tehnologice

Foto : N. STELORIAN

POȘTA REDACȚIEI
RĂDLLESGU MARIA — Cer

navoda.

!Se bucură faptul că sînteti 
o cititoare pasionată a ziarului 
nostru. Vă satisfacem dorința 
exprimată în scrisoare, comu- 
nicindu-vă cîteva centre școla
re care pregătesc tehnicieni pro- 
iectanti pentru industria con
structoare de mașini și prelu
crarea metalelor: Grupul școlar 
de pe lingă Uzinele construc
toare de mașini Reșița; Grupul 
sco-ar a! Uzinelor .-Steagul Ro- 
Su'-B'aso'- ; Grupai școlar al 
ăMneior .independenta'-Stbiu > 
Gruoc: șccnar tehnic și profesio
nal «Alexandru loan Cnza*- 
Gaiati; Grupul școlar de pe 
lingă Uzinele „1 Mai'-Ploiești ( 
Grupul școlar tehnic și profe
sional de pe lingă Bzinele „23 
August' București.

DIJ,

Se adeverește — pentru a cîta 
oară ? — eă destrămarea fami
liei are repercusiuni asupra 
vieții și educației copiilor. în 
scrisoarea trimisă ne cereți u- 
nele precizări în legătură cu 
obligațiile părinților față de co
piii minori. Dorim să vă spu
nem de la bun început că le
gile statului nostru ii protejea
ză. De aceea, pensia de întreți
nere pe care părinții o datorea
ză copiilor lor minori se calcu
lează în raport cu cîștigul me
diu realizat într-o perioadă de 
timp și nu în funcție de sala
riul de bază. Această pensie 
poate fi modificată dacă se 
schimbă veniturile realizate, 
prin hotărîre judecătorească, la 
cererea celui interesat. Părinții 
sînt obligați să contribuie la în- 

tretinerea copilului lor minor în 
funcție de nevoile acestuia și 
posibilitățile lor. Faptul că 
mama copilului, căruia îi plătiți 
pensia, are un venit mai mare 
ca al dumneavoastră, nu influ-

In scrisoarea trimisă redacției 
încercați să ne înfățișați mun
ca migăloasă, plină de talent 
a sticlarilor din Tomești. Am 
rețirrat și cele scrise cu privire 
la condițiile de muncă, hale 
mari și luminoase, utilaje mo
derne etc. Multe date sînt de 
ordin general și din această 
pricină nu a fost publicată. Re- 
luați tema și scrieți mai detaliat 

•,v* W

despre munca tinerilor, ale- 
gînd faptele cele mai semnifi
cative, despre modul în care își 
ridică în continuare calificarea 
profesională. Este bine să susți
neți afirmațiile cu fapte. Gheor- 
ghe Stanomir, despre care amin
tiți în material, cum împărtă
șește din experiența lui ?

Dați mai multe amănunte des
pre acea cameră de mostre, 
care într-un fel este cartea de 
vizită a fabricii.

BICIUȘCA VASILE — comu
na Iacobeni, raionul Vatra Dor- 
nei, ȘTEFAN VERONICA — 
Oraș Dr. Petru Groza.

Elevii înscriși în învățămîntul 
de cultură generală, cursurile 
fără frecvență, pot obține anual 
un concediu de studii fără plată 
de 30 de zile calendaristice pen
tru prezentarea la examene, în 
afara concediului de odihnă. 
Pentru fiecare clasă se acordă, 
la cerere, un singur concediu, 
eșalonat sau integral. Deci și 
pentru examenele pentru clasa 
a Xl-a și pentru examenul de 
maturitate aveți dreptul numai 
la un singur concediu de 30 de 
zile fără plată.

Elevii muncitori, care urmea
ză cursurile serale și care anul 
acesta susțin examenul de ma
turitate, beneficiază pentru 
prezentarea la examen de 30 
zile de concediu de studii cu 
plată, în afara concediului da 
odihnă.

/



L a închiderea anului

CE V-A PLĂCUT? 
CE PROPUNERI AVEȚI ?

Ancheta noastră la Uzinele „Timpuri noi"
din Capitală

Ne-au răspuns cadre de partid ți U.TJt, 
propagandiști și tineri care învață in cercă
rile politice ale U.T.M.

• ION ȘTEFAN 
strungar

— Fac parte din cercul de studiere a Statu
tului U.T.M. condus de propagandistul Vasile 
Enescu. E pentru pruna oară cind urmez un 
cerc politic U.T.M. De-abia anul trecut am ab
solvit școala profesională. Mi-au nlâcut toate 
lecțiile, am acumulat cunoștințe politice, eco
nomice bogate și deosebit de folositoare. De 
m-au ajutat să cunosc mai bine politica parti
dului nostru in toate domennie de activitate. 
De aceea n-am absentat niciodată. La fiecare 
lecție care urma, veneam cu tot mai multă 
plăcere.

• ANA BOȘTENARU, 
contabilă

— Am studiat la cercul ..Să ne cunoaștem 
patria socialistă*. Cursul a decurs in condit 
bune, tinerii participau cu regularitate. Iu a. 
cuvîntul la convorbiri. Consider insă că a fost 
o greșeală faptul că am folosit numai manua
lul. De pildă, se puteau face vizite, în grun. 
la muzeele din Capitală, la unele expoziții care 
oglindeau realizările statului nostru democrat- 
popular. Ceea ce vede omul ține minte Mit 
mai bine. Poate că vizionarea organizată a unor 
filme documentare ne-ar fi ajutat mai mult 
însușirea cunoștințelor de bază privind dez
voltarea economico-socială a patriei noastre 
socialiste.

• MARIN STANCU, 
strungar

Acum doi ani am studiat la cursul .Tră
săturile moralei socialiste în rincu] tine
rei generații*, anul trecut la _Să ne cunoaștem 
patria socialistă*, iar anul acesta la cercul de 
studiere a Statutului U.T.M. Mai precis, in 
loc să progresez am dat înapoi. Aceasta au 
din cauza mea, ci datorită modului defectuos 
în care s-a făcut încadrarea tinerilor la invă- 
țămîntul politic U.T M .Cu mine lucrurile s-au 
petrecut cam așa: cu citeva săpfămini înainte 
de începerea anului de învățfaniat politic ana 
fost anuntat că fac parte din cercul de storfiere 
a Statutului U.T.M. Ar fi fost. cred, necesar* 
și părerea mea. mai ales că peste citeva luni 
împlinesc 28 de ani.

a MARIA NICOLESCU, 
funcționară

Atît eu cit și alti cursanti de la cercul Tr?- 
săturile moralei socialiste în rfndnl tinerei ge
nerații' am sesizat faptul că primele lecții dha 
manual sînt greoaie, definițiile ocuptnd In eie 
locul principal; nu ar fi rău dac* tratarea ta 
manual a acestor teme ar fi mai aproape de 
viață, cu exemple care să vini ta afateraî 
înțelegerii unor definiții

Ia trrvățămtntuj de partid, care a povestit ti
nerilor episoade deosebit de interesante, pri
vind lupta muncitorilor de ia „Lemaitre" — 
azi ..Timpuri noi", conduși de partid, pentru o 
viafă mai bană. Cred că a fost cea mai reușită 
convorbire a noastră.

• GRIGORE PUNGAN 
propagandist

Ti" să accentuez o* mvitcrec unor activiști 
de partid, a cadrelor ae ro.Tdure.-e dxi uzina 
noastră, ia actn-itctea cercurilor de &r*ătăcr-* 
politic lAT-M. e nu nrranrf tniM. dar u ebsc- 
hd necesară

o ION PA.KTEL1MON. 
propagandist

P-o-punerec aceasta o st eu. Expu
nerilor H se asapurd ostiei cm eanCmta tea* ac_ 
bogat. tine-: *i aci de l^dCat. Arate-
rima lecție de prid*. Snrenci mnnrfaJ aooe- 
bf. a fost mednM de tasmrtmd fog. .Mfoat 
Onerue. serul serviauta CITjC. DezbtferOe îs 
cadrul seauaraăn aa tosr deooete de vd *

fa legcturd eu nctizu; cs preanse te ae 
MrgșM bdbbograzK ndxat ta s&sdzd riecăre. 
lecții, tn sensul că ar r.-eăc- mfrodtme șt fatter 
beletristice.

• AUREI UCHER.
Jie7*de bază U.T.M. dta°s«cZ»raJ
turnătorie

De Ziua

o NICOLAE GEORGESCU, 
frezor

— Și eu sînt tot la cercul de studiere a 
Statutului U.T.M. Ce pot să spun: ta general 
lecțiile au fost interesante, unele chesttaai 
însă le cunoșteam din scoală. Consider că în
cadrarea tinerilor la diferitele cercuri să fie 
făcută cu mai mult disceniăaunL cu mai multă 
chibzuință. Eu aș vrea să studiez la anul in 
cercul „Să ne cunoaștem patria socialistă*

• CONSTANTIN MANOLE, 
propagandist

te fu cercul pe care-1 conduc de studiere a 
* Statutului U.T.M am tineri cu pregă‘ire dite- 
4 rită. Unii sînt de puțin timp in uzină, alții abia 

au terminat școala profesională. Pentru ca fie
care să Înțeleagă temele predate, era nevoie 
ca eu să prezint in așa fel expunerile și să or
ganizez astfel convorbirile incit fiecare să 
aibă de învățat. La una din lecții ..P.MR. — con
ducătorul nostru iubit", am invitat la convor
bire pe tovarășul Vasile Aldoiu. propagandist

• TRANDAFIR ILINA, 
secretarul comitetului de partid

— înv***mtatul politic l;TM »-■ rtesiișc- 
rat în roadfti mai bez-e te acest ez. Mestfo- 
■ez că la coBvorbirile recaoâtatatrre «a fore- 
orstrat o meaestă de sdă la sta* — premie
rea talerilor ca și • pmpsiii.’Jor a eoees- 
a>=ns cariatelor st scooteta tei Mia Înmiii

Czss»der iotrs că ie ‘orma acrselă tavț*ă- 
mMM paMe U TA*, wa ante atatefete de 
atractiv. De cel Sta* RaonS oare amarata de 
4—5 ora tavfo*mta£nl ooSttc CTM d an tre
ad prta toate fonaete. Ar trebui tatervefot ca

cursuri ta cadrul cărora «4 se fac* epaen 
» dată pe lună, pe probi ’ni de aorta* d de 
educație. La acestea să ia porte an neri 
mnlt ra ai mare de tineri iar emuL-etCe să fie 
susținute de către n garni campeteatl ta mate
rie : cadre de partid și din oare tul de stat, 
orofesori. cercetători, jtarâti. osmec: de cul
tură și artă

Pentru perioada următoare ne-am gtx— s* 
organizăm riduri de conferințe și exmzeri pe 
diferite probleme economice si politica ur
mate de vizionarea unor filme, să orgariiăm 
vizite la muzee și expoziții, simoozioase A- 
vem în atenție îndată după apariție, stotfierea 
documentelor celui de-al TV-lea Congres al 
partidului.

Anchetă realizată de
GH. NEAGU și V- CĂBULEA

Sfîrșit de stagiune 
la studiourile studenților
'.'.-•J’:'...... . ■■ - _>

La 1 iunie, gongul a răsunat 
pentru ultima bară în cocheta 
sală a studioului experimental 
de pe lingă Institutul de artă tea
trală și cinematografică „I. L. 
fSaragiale“. Studenții-actori, a- 
Jlați în prezent în examenele se
siunii de vară, au încheiat actu
ala stagiune cu spectacolul „Mi
tică Popescu" de Camil Petrescu.

In stagiunea anului de învăță- 
mînt 1964—1965, viitorii artiști 
au mai susținut cîteva premiere 
cu care au obținut succese fru
moase. Printre cele mai recente 
se numără „Păpuși lumești" de 
Vasile Alecsandri, „D-ale mof
tangiilor", care întrunește schi
țele „Justiția română", „Jertfe

patriotice", „Bacalaureat”. „Di
plomație", „Românii verzi’’, 
„C.F.R." și „High life" de I. L. 
Caragiale. „Trandafirii roșii pen
tru mine" de Sean O’Casey. Din 
distribuție au făcut parte stu
denți din anul IV, îndrumați de 
artistul poporului Ion Finteș- 
teanu și de maestrul emerit al 
artei Moni Ghelerter.

La aceeași dată s-a închis și 
stagiunea studioului experimen
tal al Institutului de teatru din 
Tg. Mureș, cu prezentarea ultime
lor premiere din acest an de stu
dii : „Mielul turbat" de Aurel Ba- 
ranga și „Cei din urmă" de 
Maxim Corbi

(Agerpres)

Ă apărut:

„PRESA 
NOASTRĂ“

Revista Uniunii Ziariștilor 
din R.P.R.
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Trei expoziții studențești
Studenții Institutu

lui politehnic „Gheor- 
ghe Cheorghiu-Dej“ 
din Capitală se opresc 
zilnic în fața celor 
trei expoziții deschise 
de curînd. Expoziția 
de fotografii cu tema 
„Din munca și reali
zările facultății de e 
lectronică și teleco
municații" prezintă 
aspecte ale activității 
științifice desfășurate 
de studenții și cadrele 
didactice din această 
facultate.

Cîteva imagini pre
zintă realizările obți
nute de colectivul de 
ingineri condus de 
profesorul Alexandru 
Spătaru în activitatea

de cercetare a televi
ziunii în culori. Alte 
imagini prezintă as
pecte din laboratoare
le de electronică in
dustrială și de circuite 
telefonice. Numeroși 
studenți pot fi găsiți 
pregătindu-si proiec
tele de diplomă în a- 
ceste laboratoare.

Cea de a II-a expo
ziție de fotografii ilus. 
trează îmbunătățirea 
continuă a condițiilor 
de studiu și trai ale 
studenților institutului 
nostru. Sînt prezente 
aspecte din activitatea 
studenților în labora
toare, în sălile biblio
tecilor. Fotografiile

expuse prezintă as
pecte din căminele 
Complexului studen
țesc Regie, unde lo
cuiesc aproape 4000 
de studenți ai institu
tului, aspecte din ta
berele unde studenții 
își petrec vacanța, din 
excursiile ce sînt or
ganizate periodic de 
Asociația studenților 
în colaborare cu clu
bul turistic universi
tar. A treia expoziție 
cuprinde exponate 
realizate de membrii 
cercului de pictură 
din facultate.

IOAN VOICU 
student

(Urmare din pag. H 

nevoie la semănat. Dar a venit 
și vremea prășitului și o parte 
din cultivatoarele S.M.T. Codă- 
ești, Vaslui, Holboca și Rădu- 
căneni, nu erau puse la punct. 
Acum au început reparațiile 
la utilajele care vor participa 
la recoltat. Pentru aceasta, 
S.M.T. Codăești a retras de la 
brigăzi mecanizatorii și; din 
această cauză, o parte din cul
tivatoare nu au mai putut fi 
folosite.

Acum, în plină campanie, 
de inginerii agronomi este ne
voie mai mult ca oricînd la 
cîmp, să îndrume și să orga
nizeze munca. La începutul 
săptămînii trecute, cînd lucră
rile erau în toi, Consiliul agri
col raional Vaslui a convocat 
o ședință de trei zile cu ingi
nerii agronomi, pentru a-i 
„instrui" cu privire la modul 
de completare a unui... formu
lar statistic ! Acesta era pen
tru Consiliul agricol raional 
Vaslui lucrul cel mai urgent 
la ordinea zilei ? Și aceasta 
în situația în care, pînă la 
28 mai, în cele 35 de coopera
tive agricole prașila I la sfecla 
de zahăr se executase doar pe
900 de hectare din 1600, iar

or^antaauf iriycw oe xx-
bc! nerg tee «dar

xe te aoejic* Lxaof

.eofo.- S. ST FLORI.AS

-----•-----

Pr—a serve de oameni 
ai munca a sosit 

Ir concediu 
pe litoral

Primire la Ministerul 
Afacerilor Externe

La 1 iunie a.c., Comeliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor ex
terne, a primit în audientă pro
tocolară pe noul ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Indonezia la Bucu
rești, G-ral Sambas Atmadinata.

Cu prilejul sărbătorii 
naționale a Suediei

Ambasadorul Suediei la Bucu
rești, Olof Gustav Bjurstrom, a 
oferit marți după-amiază o recep
ție cu prilejul sărbătorii naționale 
a Suediei.

Au participat George Nlaco- 
vescu. adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, conducători ai 
unor instituții centrale, funcțio
nari superiori din Ministerul A- 
facerilor Externe, personalități ale 
vieții culturale și științifice.

Au luat parte șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați îd 
R. P. Română și alti membri ai 
corpului diplomatic.

Sosirea unei delegații 
culturale a Indiei

Marți dimineața a sosit în Capi
tală o delegație culturală a In
diei, condusă de R. M. Hajarna-

vis, ministru de stat pentru aface
rile culturale din Ministerul Edu
cației, în vederea semnării planu
lui de schimburi culturale ro- 
mâno-indiene.

La sosire, oaspeții au fost în
tâmpinați de Pompiliu Macovei, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, funcționari superiori din 
M.A.E. și din alte instituții cen
trale.
Au fost de față K. R. F. Khil- 

nani, ambasadorul Indiei la 
București, și membri ai amba
sadei.

Plecarea delegației 
culturale a R. P. Chineze

Marți 1 iunie a părăsit țara 
noastră delegația ejiturală a R. P. 
Chineze, condusă de Li Cian, 
pnm-vicepreședir.te al Comitetu
lui pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea, care a semnat noul 
acord cultural între R. P. Română 
și R. P. Chineză.

La piecare. oaspeți: au fost 
conduși de Pompiliu Macovei. 
adjunct al mmstrului afacerilor 
externe, I. Moraru, vicepreședinte 
al Coenftetulni de Stat pentru 
Culturi și Artă. Șl functioaari su- 
perarii ai M-AT.

Au fost de față "rsârc- -atul cu 
afaceri ad-mterisn. Van Tun, și

membri ai Ambasadei R. P. Chi
neze la București.

★
Marți grupul de specialiști al 

Comitetului pentru locuințe, con
strucții și urbanism a Comisiei 
economice O.N.U. pentru Euro
pa, a sosit în orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Oaspeții au fost 
întîmpinați de Alexandru Bucur, 
vicepreședinte al Comitetului e- 
xecutiv al Sfatului popular regio
nal Bacău, de arhitecți și ingi
neri din oraș.

După prezentarea principalelor 
probleme care au stat la baza 
proiectării, construcției și siste
matizării orașului s-a vizitat zo
na industrială și noul oraș de pe 
Valea Trotușului.

★
Luni seara, după o vizită de 10 

zile in Danemarca, delegația o- 
ficială de ziariști români s-a îna
poiat în Capitală.

Delegația, condusă de Cumpă- 
nașu Ion, redactor-șef adjunct la 
Scânteia, a vizitat instituții și în
treprinderi din orașele Copen
haga. Odense, Vejle. Heming, 
Aarhus. Frederikshavn și Aalborg, 
precum și Universitatea și Școa
la Superioară de ziariști din Aar
hus.

fAgerpres)

internațională

SPORT. SPORT

• La Mmtrean a-s Cisnutai ud 
.-oocar» îțaeraaitonar de atletism. 
Proba de 3 00C m e fost cis'.itrată 
de francezul Jazy CTonomțțrat in 
«W4-T®. Sosgorrik fR. P. ?SronSr 
a tuc-asM oe primai foc Ia annr-

Au început exemeneie studențești! Plinire primii care au trăit emoțiile și satisfacțiile eveni- 
. s ș: s-uzertu grupei 332, anul IV, Facultatea de tehnologie a Institutului de pe

trol, gaze și geologie din București.
e . > Ion Bohăltea, membru al acestei grupe, iși pregătește atent răspunsul

oe care-! va da peste citeva minute la prelucrarea termocatalitică a țițeiului.
Foto: GH. GUCU

la porumb prașila I de-abia 
începuse.

Lipsa unui plan operativ, 
precis, privind modul de or
ganizare a muncii la întreți
nerea culturilor face să se 
piardă timp prețios; în 
unele locuri, țăranii coope
ratori sînt antrenați la 
alte lucrări, în vreme ce bu
ruienile înăbușă porumbul. 
Organizația U.T.M. din comu-

și a țăranilor cooperatori pen
tru efectuarea la timp și la un 
bun nivel agrotehnic a lucră
rilor de întreținere. în raio
nul Băilești, de pildă, la po
rumb prașila I a fost termi
nată ; în raionul Calafat s-a 
efectuat pe 90 la sută din su
prafață ; în raionul Caracal pe 
80 la sută. în raionul Craio
va, însă, prășitul a fost exe-

—Ulu intră zilele-n sac...
—Da, dar nici boabele!

na Ivănești, de exemplu, în 
loc să antreneze tinerii la exe
cutarea lucrărilor de întreți
nere, i-a mobilizat la amena
jarea... unui parc în centrul 
comunei. Firește, și aceasta e 
o lucrare utilă. Dar amenaja
rea parcului e lucrarea cea 
mai urgentă acum ?

în multe din raioanele re
giunii Oltenia este evidentă 
preocuparea mecanizatorilor

cutat numai pe jumătate din 
suprafața cultivată. Condițiile 
de muncă au fost aceleași. 
Sînt și în acest raion unități 
ca Terpezița, Padea, Drănic și 
altele care au terminat prima 
prașila la porumb sau prășesc 
acum ultimele suprafețe. Ve
cine cu acestea sînt însă uni
tăți care de-abia acum încep, 
în comuna Pleșoiu, de exem
plu, din cele 575 hectare cu po

rumb, doar pe 15 s-a efectuat 
prima prașilă. Culturile au 
crescut, au crescut însă și bu
ruienile, solul a prins crustă. 
Plantele se dezvoltă în aceste 
condiții anevoie. Cînd l-am 
întrebat pe tovarășul inginer 
Ivan Pompiliu de ce nu sînt 
folosite toate forțele la aceas
tă lucrare, ne-a răspuns :

— Nu-i nici o grabă. Nu 
intră zilele-n sac.

Firește, zilele nu intră în 
sac, dar întârziind efectuarea 
acestor lucrări, la toamnă nici 
prea multe boabe nu vor in
tra. Același mod de a privi or
ganizarea prășitului am întâl
nit și la cooperativele agricole 
din comunele Țandăra, Săl- 
cuța Leu, Panaghia și altele. 
Nu este de inirâre că raionul 
Craiova a rămas în urmă la 
prășit.

La fel se prezintă lucrurile 
și în raionul Vaslui, regiunea 
Iași. 12 cooperative agricole 
de producție n-au început 
prășitul, iar în 22 nu s-a lucrat 
mecanic nici o palmă de teren.

Timpul este înaintat. Zilele 
sînt bune de lucru. Este ne
cesar ca în aceste zile în toate 
unitățile agricole să fie con
centrate Ia cîmp toate forțele 
pentru urgentarea efectuării 
lucrărilor de întreținere.

caree greutății cu 18,64 m. iar 
Cseraik (R. P. Polonă) a terminat 
învingător la săritura în Înălțime 
cu 2.10 E. Cehoslovacul Tomasek 
V.-a adjudecat proba de săritură 
cu prăjina realizind 4.70 m.

O Cea de-a 
•reia zi a cam
pionatelor euro
pene de baschet 
a fost marcată de 
citeva surprize. 
In grupa de la 
Moscova, echipa 
Finlandei a În

vins reprezentativa Italiei cu 60—59 
(32—34i. iar echipa Izraelului a 
cișt-ca: cu scorul de 59—57 (36—28) 
rarrd cu formația R- P. Române. 
Baschetbaliștu români au jucat 
sub nivelul arătat in meciurile an
terioare. Totuși cu două minute 
teauite de sfirșitnl partidei ei a- 
veau un avans de 4 puncte. în 
acest moment eliminarea lui No- 
vacek a d minuat potențialul echi
pe:. care a pierdut Ia diferență 
de un cos.

în grupa de la Tbilisi, echipa 
Grepei s ăispeș cu M—63 (32—29) 
de reprezentativa Franței. In timp 
rr». P Țoioșâ a învins cu 92-64 

edU$a R. F. Germane.

• In tarul ciclist al Italiei coo- 
euce Vittorio Adorai. urmat la 
>16* de Mealli si Ia 5*21" de Gi-

a copilului
tn pavilionul C din parcul de 

cultură și odihnă Herăstrău a 
avut loc marți dimineață vernisa
jul Expoziției naționale de. desene 
ale copiilor și tineretului școlar, 
organizată de Ministerul Invăfă- 
mîntulw si de C.C. dl U.T.M. cu 
ocazia Zilei internaționale n co
pilului — 1 iunie.

Expoziția cuprinde 680 de lu
crări în ulei, tempera, acuarelă, 
creion, cărbune, tuș. realizate de 
copii între ■? si 17 ani. Pentru a- 
ceastă expoziție s-au trimis zeci 
de mH de lucrări din întreaga 
țară. Au fost acordate patru pre
mii I copiilor Mihaela Filoteanu, 
în vîrstă de 6 ani, din Bucu
rești, Maria Timofte, de 9 ani, 
elevă la Școala generală de opt 
ani nr. 3 din Lugoj, Mihai-Ga
briel Ligi, de 12 ani, elev la 
Școala generală de opt ani nr. 
152 din București, și Mihai Iosif, 
de 17 ani, elev la Școala medie 
de arte plastice din București. Au 
mai fost acordate 8 premii II. 12 
premii TH si 80 de mențiuni.

+
TIMISOARA. — Sute de co

pii din orașul Timișoara s-au in- 
tilnit marți în sala de festivități 
a Școlii medii nr. 1 cu scriitorul 
Mircea Șerhănescu, autortd volu
mului de povestiri pagini pentru 
ochi limpezi" ji cu scriitorul Tu
dor Popescu, autorul lucrării „Ul
tima bătălie".

La Arad, poeții Mircea Micu 
și Mihai Aurel Comunici au ci
tit copiilor poezii din volumele 
lor .Jzvorul" și ,„Aurul dulce".

★
CRAIOVA. — In orașele raio

nale și regionale din Oltenia s-a 
desfășurat simpozionul „Viața fe
ricită a copilului în R. P. Ro
mână".

In școli au avut loc concursuri 
sportive. La Craiova, micuții 
spectatori au asistat la un spec
tacol muzicol-coregrafic prezen
tat de Casa pionierului.

(Agerpres)

----- •-----

Cea de-a 6-a etaoă a Tu
rului ciclist a! Olandei dis
putată între Horn — Enschede 
(190 km) a fost cistigată de Al- 
fons Cools (Belgia), cronometrat tn 
4h37’37'. în clasamentul general 
conduce olandezul Steevens, urmat 
b Îîlfl' dr colegul său Kosten.

(Agerpres)

Drumeții 
prin țară

•fin :■’*
TIMIȘOARA (de la Corespon

dentul nostrulf ‘
La sfbșitul fiecărei saptămîni, 

grupuri de excursioniști se în
dreaptă spre diferite orașe, spre 
cele mai pitorești locuri din țară. 
Din Banat au plecat într-o ex- ' 
cursie organizată de către comi
tetul regional al U.T.M. pe timp 
de 3 zile un grup de 216 tineri. Ei , 
au vizitat în prima zi orașul , 
București, drumeția continuînd 
pe Valea Prahovei; apoi grupul 
s-a oprit la Brașov, pentru a vi
zita unele uzine din acest oraș, 
după care s-a îndreptat spre A- 
rad pe Valea Mureșului.

CINEMATOGRAFE
LALEAUA NEAGRĂ — film pen- 

Itu ecran panoramic, rulează la 
Patria (orele 9; 11,30; 14-, 16,30; 
19: 21,30). ASTA-I TOT CE S-A 
TNTÎMPLAT — ZILELE SIGHIȘOA- 
REI rulează la Republica (orele 
9,45; 12; 14,15; 16,45, 19; 21,15),
București (orele 9,30: 11,45; 14;
16,30; 18,45; 21), Melodia (orele 
12; 14,45; 17,45; 19: 21 fără com
pletare). DRUMUL SPRE ÎNALTA 
SOCIETATE rulează la Carpati 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16). SPRE 
CULMI rulează la Luceafărul (orele 
9; lt; 13; 15; 17: 19; 21). Festival 
(orele 9; 11; 13; 15: 17; 19: 21). 
Tomis (orele 10; 12; 14; 16,15; 
18,30; 20,45). NE ASUMĂM RĂS
PUNDEREA rulează la Unirea (ore
le 16; 18,15). BINE ATI VENIT ru
lează la Lumina (orele 10: 12,30; 
15; 17,45: 20,15). SPĂRGĂTORUL 
— cinemascop — rulează la Bu- 
zești (orele 14,30; 16,45; 19). NUN
TA CU PERIPEȚII rulează Ia Ca
pitol (orele 9.30; 11,45: 14; 16.30: 
18.45; 21). CRONICA UNEI CRI
ME — cinemascop — rulează la 
Feroviar (orele 9,15; 11,30; 13,45: 
16; 18.15; 20,30, completare: SPORT 
nr. 2/1965). CÎND MARTIN AVEA 
14 ANI - VALURILE DEASUPRA 
NOASTRĂ rulează la Victoria (o- 
rele 10; 12: 14: 16; 18,15; 20.30). 
FATA ÎN DOLIU rulează Ia Cen
tral (orele 10,30: 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30 : 20,30), Ferentari (orele 16: 
18; 20). UCIGAȘII DE FEMEI ru
lează la Union (orele 15; 17; 19: 
21). CASA RICORDI rulează la 
Doina (orele 11,15; 13.45; 16,15; 
18,45; 21,15; Program pentru copii

în fiecare zi la ora 10), Modera 
(orele 10; 12,30; 15; 17,30; 20). 
ÎMPĂRĂȚIA OGLINZILOR STRÎM- 
BE — PUNGUȚA CU DOI BANI 
rulează Ia Timpuri Noi (orele 9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21). IANOȘIK
— cinemascop (ambele serii) — 
rulează la Giulești (orele 16; 19,30), 
Flamura (orele 9; 12,30; 16,15; 20). 
MĂ IUBEȘTE, NU MĂ IUBEȘTE
— SĂNĂTATE TOKOV rulează la 1 
Cultural (orele 15,30; 18; 20,30). 
FERNAND COW-BOY - COMORI 
DE ARTĂ ROMÂNEASCA rulează 
la înfrățirea între popoare (orele 
10,30; 15,45; 18; 20,15), Buceqi (o- 
rele 10, 12,15; 16; 18,15; 20,45 
completare 1 MAI 1965), Volga fo
tele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,451'1 
21). PE URMELE LUI AHMED — 
SCOARȚE POPULARE rulează Ia 
Excelsior (orele 10; 12,15: 15,30; 
18; 20,30). PĂDUREA SPÎNZURA- 
TILOR — cinemascop (ambele serii) ‘
— PIONIERIA nr. 2/1965 rulează
la Dacia (orele 9,30; 13: 16,30-. 201, 
Progresul (orele 15,30: 19). ANTJ ' 
MÂLELE — CUM AM CRESCUT . 
SĂNĂTOS rulează la Crîneesl 
lorele 16; 18,15; 20,30). DOI BĂ
IEȚI CA PÎINEA CALDĂ - CE
LULE AMETITE rulează la Cosmos ' 
(orele 16; 18: 20). MTSȚEREL1?
PARISULUI — cinemascop rulează
la Grivița (orele 10: 12.15, 16; 
18,15; 20,30). HANKA rulează ’ă - 
Flacăra (orele 14,15; 16,30; 18,45; -
21). MERII SĂLBATICI — RAPSO
DIE UNGARĂ rulează Ia Vitan (li
rele 16; 18; 20), Pacea (orele 16;
18 : 20 completare 1 MAI 1965).

TEL EVIZIUME
MIERCURI 2 IUNIE

După-amiază— fotbal: în
tâlnirile dintre echipele Rapid- 
Progresul și Dinamo Bucu- 
rești-Steaua. 19,00 Jurnalul 
televiziunii. 19,20 Pentru copii: 
„Spaima dovlecilor“. 20,00 
Debuturi. 21,00 Oameni săr
mani (ecranizare de Ion Bar
na după lucrarea cu același 
titlu de F. M. Dostoevski)

JOI 3 IUNIE

19,00 Jurnalul televiziunii. 
19,20 Pentru școlari: întrebări 
și răspunsuri. 19,45 Emisiune 
de știință: Realizări ale me
dicinii românești. 20,05 în stu
dio: Ansamblul de cîntece și 
dansuri „Ciocîrlia" al Minis- 
ferului Afacerilor Interne. 
21,00 Filmul „Judecătorul de 
minori".

PĂRINȚI
Direcția Rețelei Cinematografice și Difuzării Filmelor și 

întreprinderea Cinematografică a Orașului București orga
nizează pentru dv. un

simpozion
cu tema

PĂRINȚI —COPII — RĂSPUNDERI
care va avea loc joi 3 iunie Ia Casa de Cultură a raionului 
Nicolae Bălcescu
vor fi prezentate filmele:

Răspunderi 
Cine are dreptate ? 
Ionică Ia el acasă 

Ancheta



de peste 
hot are 
niiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii^

Puternice acțiuni ! Congres studențesc

ale patrioților
Puternicele acțiuni întreprinse 

de trupele Frontului national oc 
eliberare din Vietnamul de sug 
in provincia Quang Ngai. in 
cursul cărora trupele guverna
mentale și cele americane au 
suferit pierderi de mari pro
porții, continuă să fie comentate 
de corespondenții agențiilor 
occidentale de presă. Astfel, a- 
genția France Presse scrie 
marți că numeroși experti mili
tari consideră că operațiunile 
fructuoase ale Vietcong (mr. 
forțele Frontului național de 
eliberare) în regiunea Quang 
Ngai nu trebuie puse în legă
tură cu avantajele pe care le 
prezintă un fenomen meleoro-

sud-vietnamezi
logic (este vorba de începerea
sezonului p»o..<xL .£1 atacă a-

ri de victo-
rîe**. afirme experti m.-
litari. in tapceie di? ia OuacQ
Ngai, arăta ageniHa france
Presse. unită Uîe c
tale au sosit □e un teren unde
trupele ce tai oroaux*
zăseră o ixjîamăcâ rețea de a-
pâr a re. Atunci ciud au sosit in-
lăriri de la Da N.arwj și Sai-
goo. panizami sod-vietnamez
aecimaser» deja două bata.:-
oane din riadul trupelor guver-
nameniaie si reușise?ră să cao-
îureze in^MXtaute cmtităti -ie
arme pertec-o&a’.e. cu care
erau dotate ‘.r-oefe <le eută ale
inamicul-ii.

la Bonn

Din inițiativa unor organi
zații studențești din R. F. 
Ger iii a na, la Bonn a a- 

vut loc un Congres „Pentru de
mocrație. împotriva legislației 
excepționale". Au participat 
sute de studenti. profesori de 
la diferite universități vest-ger- 
tnane. reprezentanți ai sindica
telor și organizațiilor de tine
ret care s-au alăturat luptei îm
potriva planurilor de institui
re a „legislației excepționale". 
Partidpantii au fost salutați de 
prof. Max Born, laureat al Pre
miului Nobel, de scriitorul Jean 
Paul Sartre și de alții

După încheierea lucrărilor 
congresului a avut loc un mi
ting.

R. P. POLONĂ. Blocuri moderne construite în ultimii ani in 
partea de nord a orașului Wroclaw Comentariul zilei

Propuneri sovietice in Comisia 0. IV. II.
pentru dezarmare

V

Luni seara a avut loc la 
Paris, reprezentarea fil
mului „Pădurea Spinzu- 
raților" distins cu pre
miul pentru cea mai bună 
regie la Festivalul de la 
Cannes. Fotografia înfăți
șează pe cițiva dintre 
realizatorii filmului: Li- 
viu Ciulei, Victor Reben- 
ciuc, Ana Szeles și Gina 
Patriciii, pe o terasă la 

Cannes

NEW YORK 1 (Agerpres). — A- 
genția TASS transmite : La 1 iu
nie, delegația sovietică în comi
sia O.N.U. pentru dezarmare a 
prezentat proiectele a două rezo
luții. Primul proiect de rezoluție 
propune tuturor statelor care dis
pun de baze militare în alte țări, 
să le lichideze neîntîrziat și să nu 
mai creeze asemenea baze pe vi
itor. în proiectul de rezoluție se 
propune, de asemenea, încheierea 
unui acord cu privire la retrage
rea în interiorul granițelor națio
nale a , tuturor forțelor armate a- 
tlate peste hotare. Bazele militare 
străine, se subliniază în rezoluție, 
sînt o consecință a presiunilor 
exercitate asupra țărilor în care 
acestea sînt amplasate, un instru
ment pentru menținerea colonialis
mului.
~ Cel de-al doilea proiect de re
zoluție sovietic cheamă toate sta
tele să întreprindă acțiuni în ve
derea încheierii cît mai grabnice 
a unei convenții privitoare la in
terzicerea folosirii armelor nucleare 
și termonucleare, convocînd în a-

în Comitetul 
pentru dezvoltarea 

industrială
Adoptarea unei rezoluții 

inițiate de R.P. Română 

fi alte state

La New York s-au încheiat lu
crările Comitetului pentru dezvol
tarea industrială, organism al Con
siliului Economic și Social al 
O.N.U.

Printre documentele adoptate se 
numără și o rezoluție privind co
locviul internațional și colocviile 
regionale asupra dezvoltării indus
triale. Această rezoluție a fost ini
țiată de 19 țări membre ale Co
mitetului, printre care R. P. Ro
mână, R. S. Cehoslovacă, Algeria, 
Austria, Grecia, Chile, Mexic, Pa
kistan, Suedia etc.

Inscriindu-se pe linia recoman
dărilor făcute de Adunarea Gene
rală a O.N.U., Conferința Națiuni
lor Unite pentru comerț și dezvol
tare și Consiliul Economic și So
cial în legătură cu organizarea șl 
ținerea colocviului internațional și 
a colocviilor regionale, rezoluția 
reia idei ale rezoluțiilor inițiate 
de R. P. Română la Comisia Eco
nomică O.N.U. pentru Europa cu 
ocazia sesiunilor anuale din 1964 
și 1965.

cest scop, nu mai tîrziu de prima 
jumătate a anului 1966, o confe
rință specială la care să participe 
toate statele lumii. Proiectul pro
pune statelor care posedă arma 
nucleară să facă o declarație, încă ' 
înainte de încheierea acestei con
venții, că nu vor folosi primele 
această armă.

Reprezentantul sovietic, N. T. 
Fedorenko, a declarat la ședința 
comisiei, că Uniunea Sovietică este 
gata să facă declarația că 
nu va folosi prima arma nucleară, 
dacă o asemenea declarație .. var 
face și puterile .nucleare, occiden
tale. U.R.S.S., q spua, reprezentan
tul sovietic, este ,de acord- să în
tărească și celelalte propuneri ale 
sale prin fapte concrete. Ea este 
gata să-și retragă neîntîrziat tru
pele care sînt dislocate pe terito
riile statelor aliate cu U.R.S.S.. în 
conformitate cu obligațiile ce ; 
decurg din Tratatul de la Varso- ! 
via. Rămîne, a spus N. T. Fedo- I 
renko, ca puterile occidentale să 
procedeze la fel.

Reprezentantul S.U.A. William 
Foster, a declarat că delegația 
S.U.A. va vota împotriva proiec- ' 
telor de rezoluție sovietice și a 
prezentat un proiect de rezoluție 
al S.U.A., care, insă'nu nrenune 
nici o măsură concretă. . . . '

Comisie - guvern"
sau

guvern „provincial" ?

fetea la programata consfătuire). Diplomația 
mrrirasâ încearcă să imagineze cele mai 
■eașapțate formule pentru a asigura reali
zarea obiectivelor politice ale intervenției 
nviriire a infanteriei marine a S.U.A. Uneori, 
cu explicabilă generozitate, paternitatea a- 
cestor formule este atribuită altora în spe
ranța că. astfel, ele vor fi mai puțin expuse 
tașțanunik» întemeiate ale opiniei publice.

Areoțxa ASSOCIATED PRESS" făcea 
jxzb&e jiiț-a-vele „unor diplomați latino- 
auaiaai' evitfadu-se menționarea lor 
exactă'. In esență ar fi vorba de două idei:

li ■ marea unui guvern dominican „pro- 
tueiar, ca i li Imlf im personalităților poli
tice dan Sanio Domingo, guxem care ar 
ama u fee instalat, eventual, la Santiago. 
Acest guvern „provincial'* ar fi un comod 
paravan pentru intervenționiști. Este intere
sant că pînă ș> agenția menționează sursa 

_Se presupune că Rusk a reflectat ia

u-se
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AFRO-ASIATICĂ

LA NIVEL ÎNALT

C
ancelarul Erhard a 
traversat oceanul în- 
tr-o călătorie a cărei 
principală motivare 
o constituie acorda
rea titlului de doc
tor honoris causa 
de către Universita
tea Columbia. Fes
tivitatea academică înseamnă, 

totuși, numai un prim punct pe 
un program de vizite din care 
se disting mai ales convorbirile 
de la Casa Albă. „NEW YORK 
HERALD TRIBUNE" este dis
pus să acorde voiajului lui Erhard 
o semnificație electorală. Ziarul 
afirmă că vizita „este legată ine» 
vitabil de alegerile pentru Bun» 
destag care vor avea loc în sep
tembrie", scopul ei fiind bine 
definit : „întîlnirea cu președin
tele Johnson, cît și recenta vizi
tă în Germania occidentală a re
ginei Elisabeta a Marii Britanii 
sînt menite să sugereze ideea 
reușitei guvernului Uniunii creș- 
tin-democrate de a asocia Germa
nia occidentală de Statele Unite 
și Anglia".

Comentatorii apuseni consideră 
că în centrul convorbirilor de la 
Casa Albă se va afla delicata pro
blemă a „relațiilor dintre Bonn, 
Paris și Washington". Dezacordu
rile franco-americane vizează an
samblul alianței atlantice și fie
care dintre semnatarii tratatului 
ce a dat naștere N.A.T.O.-ului se 
găsește în fața unei alegeri, de
loc lesnicioase, între Washington 
și Paris, între optica de la Ely- 
see și cea a partenerului de peste 
ocean. „FRANKFURTER ALL-

L
2- foăorirea alimentelor și dolarilor ca un 

t~ —rirf de cocstringeze pentru acele forțe 
pofatece dom mc ane care iși păstrează liber
tatea de acțiune. -Militarii care nu s-ar atâ
tea forței fatenmericane in fond, nord- 
amerxane. >a.) ar fi fterșă de pe statele de 
plată" •„ în phss. fi excluși de Ia fumi- 

uated press* |
Ar ruta și o a I 

m—v-erxi de -Xtm, 
OlSlA. El a prop 
O Sâ < <fc
urcu. i* fapt, să ct

arfantâ lansată de 
Lin la reuniuneareun

a Santo Domingo anmstetfai 
își dovedește cotidian fragi
litatea. împușcăturile tare r4- 
sună in orașul mutdat de lin'rie 
unui front puțin obișnuit 
tesc omenirii dificultățile situa
ției din Republica Dominicană. 
Evoluția militară nu a cunoscut 
clarificări în ultimele zile. Pe

plan politic, la Washington se înregistrează o 
febrilă activitate destinată confecționării une: 
aparențe de „legalitate" pentru intervenția în
cepută de S.U.A pe cont propriu și coutmua^ 
cu participarea unor parteneri mmor: <fcr enL- 
sfera sadică. Reuniunea rsmăsterială OjSlA- 
iși desfășoară Incrăriie într-un 
strins1 tmai mulți miniștri de externe lată- -țării f-t—< in m:idul cri mai c 
no-americani au preferat sâ nu-și facă apa- Af-isn că „prepnena hirJii

suveranitatea

■ a fost spri-

jinită cu energie de Dean Rusk" (tot agen
ția „A. P."). Dar proiectul „nu pare să fi 
primit aprobarea majorității celor 14 dele
gații, aprobare necesară adoptării lui" (a- 
genția „FRANCE PRESSE"). Merită de 
semnalat că paralel cu lansarea formulei 
„comisiei-guvem", diplomația S.U.A. și alia- 
ții ei docili se străduiesc (direct sau prin 
intermediari) să modifice ideile considerate, 
chipurile, depășite, desuete „în materie de 
suveranitate și independență", eliminînd 
chiar unele prevederi din Carta O.S.A. Ță
rile latino-americane ar urma să renunțe Ia 
atribute ale independenței în favoarea unei 
„interdependențe" care în practică s-ar tra
duce prin permanentizarea amestecului străin 
în afacerile interne ale țărilor din America 
Latină, prin crearea unei „tutele O.S.A.". 
Va reuși Washingtonul să atingă acest com
plex obiectiv al actualelor sale manevre de 
culise ?

In privința aceasta să amintim ce scria și 
„NEW YORK TIMES" într-un editorial: 
„Cu cît mai repede ocupația Republicii Do
minicane va putea primi eticheta unei ope
rații a Organizației Statelor Americane, cu 
atit va fi mai bine. Cu cît va fi mai mare 
rolul pe care O.S.A. va fi împinsă să-1 joace, 
cu atit mai repede vor putea Statele Unite 
să atenueze șocul dezastruos provocat siste
mului interamerican prin intervenția lor uni
laterală".

Din Santo Domingo, se anunță că la o 
conferință de presă, colonelul Caamano, li
derul „constituționaliștilor" ar fi acuzat pe 
adversarii săi că recurg la execuții în masă 
printre civili. Stadionul de la Quisqueya a 
devenit lagăr de concentrare. Caamano a 
cerut intervenția Consiliului de Securitate.

Slngeie contiauă să curgă la Santo Do
mingo. Singe pe care nu îl va uita America 
Latină.

M. RAMURĂ

GEMEINE", punea în relief con
statarea că „R.F.G. se află astăzi 
mai mult ca oricind in fața nece
sității de a cultiva relații la fel 
de bune cu cei doi abați mai 
mari ai (vest) germanilor — între 
care există în momentul de față 
divergențe în politica internațio
nală — fără a se așeza între două 
scaune". Politica de oscilări o 
Bonnului — „între două scaune" 
— a nemulțumit atit Parisul, cit 
și Washingtonul. Cei doi parte-

trie Republicii Fr-tnt p dr. A- 
denauer".

Erhard vizitează Casa Albă 
doar cu cites a zâe faamte de a 
găzdui la Bonn pe de Gaiăe. 
Momentul aies pentru voiajul 
transoceanic ar putea indica nu 
numai o preferință demonstrată 
simbolic, ci poate fi explicat ș> 
prin mobihiri politice ce depășesc 
simplul cadru electoral pe care îl 
evoca „NEW YORK HERALD 
TRIBUNE". Come de MurviBe

sebi cei din Paris, au remarcat 
că in intervml său cancelarul 
vest-german, deși a pledat pentru 
o apropiere a pozițiilor divergen
te, nu a omis să facă o delimi
tare dară între atitudinea Bon
nului și cea a Parisului: „Oh- 
«ervztarii au notat că Erhard a 
■■sistat, intr-un interviu acordat 
fa ajunul plecării sale, asupra ne
cesității ca alianța (atlantică) să 
fie considerată „de neclintit", 
să-i fie dat un caracter „supra-

Intre două scaune...
neri suspectează diplomația vest- 
germană de un joc dublu și, desi
gur, suspiciunile nu cresc decît 
pe un teren prielnic. Proaspăta 
întrevedere Couve de Murville— 
Schroder ar fi reușit, după unii, 
doar să pună la punct „catalo
gul divergențelor". ,,L’AURORE" 
scria că „Parisul reproșează Bon
nului că trădează spiritul euro
pean, legindu-se necondiționat de 
Washington". Dar nici Washing
tonul nu-și cruță aliatul vest- 
german căruia îi impută de a nu 
fi încă „major". De fapt, însă, 
cum just remarca „LE MON
DE", „tratatul nescris de priete
nie și consultări (vest) germano- 
american pare să funcționeze mai 
armonios decît tratatul încheiat 
în 1963 Ia Elysee între președin-

ar fi primit din partea lui Schro
der „scuze* pentru faptul că 
Erhard se va afla la Washington 
înainte de vizita președintelui 
francez în R. F. Germană. Fap
tul a fost aflat „chiar din gura 
ministrului francez al afacerilor 
externe" („COMBAT” . Oscila
țiile Bonnului devin tot mai 
complicate. Erhard încerca du
minică să-și atribuie rolul de 
..punte" între S.U-A. și Franța. 
El declara : „Poate ca sînt prea 
optimist, dar după părerea mea. 
se poate crea o punte între ideea 
americano-germană asupra unei 
asociații atlantice și scopul ur
mărit de francezi privind făuri
rea unei Europe mai puternice, 
bazîndu-se pe propriile sale forțe, 
din punct de vedere politic și 
militar". Dar comentatorii, îndeo-

național" ți ..integrat", poziție 
care se deosebește hotărit de te
zele franceze („FRANCE PRES
SE"). De altfel, și Schroder a 
pronunțat un discurs preelectoral 
care, după aprecierile făcute în 
cercuri franceze, a subliniat „des
părțirea crescîndă dintre Bonn si 
Paris".

Probabil, Erhard și Johnson vor 
examina și problema forței nu
cleare multilaterale. Proiectul 
este agreat în sferele politice 
vest-germane deoarece le oferă 
generalilor Bundeswehrului posi
bilitatea de a-și apropia degetele 
de trăgaciul nuclear. La Wa
shington, lărgirea colaborării pe 
plan militar cu Germania occi
dentală este luată în considera
re mai ales în eventualitatea 
unei îndepărtări a Franței de

N.A.T.O. Germania occidentală 
dorește, în această împrejurare, 
să i se încredințeze rolul „alia
tului sigur". Unele surse franceze 
au interpretat știrile din presa 
de peste ocean, potrivit cărora 
Franța se pregătește spre a rupe 
legăturile cu N.A.T.O. drept „o 
manevră vest-germană sau ame
ricană menită să susțină acest 
proiect (al forței nucleare multi
laterale) prin acreditarea ideii că 
Franța fiind hotărîtă să iasă din 
alianța atlantică, Washingtonul 
nu poate vedea decît în Bonn 
un partener credincios...". („TRI
BUNE DE GENEVE").

Totuși, găsindu-se la Washing
ton, Erhard nu poate omite 
două aspecte esențiale :

a) între poziția americană și 
cea vest-germană (în ciuda dez
mințirilor oficiale) în unele pro
bleme există deosebiri, S.U.A. 
nedovedindu-se dispuse să satis
facă integral listele de revendi
cări care provin de la Bonn ;

b) încălzirea relațiilor cu 
S.U.A. nu trebuie să ducă la o 
răcire sub limita suportabilă a 
legăturilor cu Franța, pentru că 
aceasta ar echivala cu abandona
rea speranțelor de a realiza 
„unifioarea politică vest-euro- 
peană".

Deci, aceeași politică a pendu
lărilor între Franța și S.U.A. sau 
— cum scria „FRANKFURTER 
ALLGEMEINE" — „fără a se 
așeza între două scaune"...

EUGENIU OBREA

fi sau a nu fi alegeri, aceasta este întrebarea pe I 

care și-o pun cu tot mai multă insistență opinia pu
blică, ziarele, oamenii ] 
Avînd doar o majoritate de trei voturi în Camera Co
munelor, ceea ce în practică înseamnă mai mult de 
cît foarte puțin, guvernul laburist își î 
virile spre toamnă, nu atît pentru frumusețile ano
timpului, cît al posibilității de a organiza noi alegeri.

A organiza alegeri e mai ușor, dar a le cîștiga e 
mai dificil, mai ales cînd ultimele consultări electorale, atît cu 
ocazia unor alegeri parțiale pentru Camera Comunelor cît și cu 
prilejul celor municipale, nu au fost favorabile laburiștilor.

Deci, perspectivele ar trebui îmbunătățite — au decretat stra
tegii laburiști. Pentru aceasta sînt necesare măsuri, cît mai multe 
măsuri care, cel puțin, să dea iluzia mult trîmbițatului dinamism 
laburist. In acest context trebuie înscrisă și consfătuirea care a 
avut loc la sfîrșitul săptămînii trecute la Chequers, reședința de la 
țară a premierului Wilson. Acolo s-a reunit ceea ce este denumit 
la Londra „trustul creierului" în domeniul economic. Timp de 
3 ore și jumătate au discutat, împreună cu domnul Wilson, trei 
miniștri, Brown, titularul Departamentului economiei, Callaghan, 
finanțe, și Cousins, ministrul pentru problemele tehnologiei, plus 
15 experți printre care Balogh și Kaldor, „eminențele cenușii" ale 
partidului laburist în domeniul finanțelor. Obiectul discuției l-a 
constituit elaborarea unui plan economic pe 5 ani, adică pînă în 
1970.

Dar se pare că fruntașii laburiști se gîndesc mai puțin la ceea 
ce va fi peste unu, doi sau trei ani. Ei sînt mai preocupați de pre
zentul imediat. Și 
consfătuirea de la 
Chequers, după opi
nia aproape unani
mă a comentatori
lor presei londone
ze, a urmărit toc
mai elaborarea unor 
măsuri care să ducă 
la o rapidă îmbu
nătățire a situației 
precare a economiei britanice.

Și astfel de măsuri sînt imperios necesare. Despre aceaștâ/ier 
cesitate vorbesc, în limbajul lor necruțător, cifrele. Celebra „po
litică a veniturilor" al cărei apostol este ministrul economiei, Brown, 
din aripa de dreapta a partidului laburist, s-a tradus prin blo
carea salariilor, fără să atingă, în fapt, cîștigurile marilor corporații 
engleze. în schimb, costul vieții a crescut și din octombrie anul 
trecut pînă acum au fost înregistrate 3 000 de ridicări de prețuri. 
Chiriile s-au mărit de la alegeri în medie cu 14 la sută.

Cît privește situația lirei sterline e de-ajuns să ne referim la jocu
rile de bursă de săptămîna trecută, cînd a fost nevoie de intervenția 
directă și masivă a Băncii Angliei pentru a menține valoarea mo
nedei britanice. De acest joc nu sînt străini marii financiari din 
City care folosesc cursul lirei sterline ca un mijloc de presiune 
asupra guvernului laburist. Și nu se poate spune că manevra, nu 
lipsită de abilitate, nu a reușit. De exemplu, în privința naționa
lizării industriei oțelului, guvernul a dat înapoi de la promisiunile 
electorale, Naționalizarea, atunci cînd va fi aplicată, și se pare că 
nu prea curînd, va duce la intrarea în proprietatea statului a fir
melor în care sînt ocupați 70 la sută din muncitorii care lucrează 
în industria oțelului. Iar răscumpărările care vor fi plătite proprie
tarilor acestor întreprinderi sînt atît de mari, încît cursul acțiu
nilor trusturilor oțelului a crescut la Stock Exchange.

Toate acestea, în timp ce cheltuielile militare prevăzute în bu
get sînt cele mai mari pe care Anglia le-a cunoscut în perioada de 
pace. O altă problemă o constituie și întreținerea trupelor brita
nice în străinătate care au ajuns astăzi la 166 000 de oameni, din
tre care 50 000 în Malayezia și 62 000 în Germania occidentală. 
Așa că nu este de mirare că presa engleză, comentînd vizita regi
nei Angliei în R.F.G., amintește că bunele relații dintre Marea 
Britanie și Germania occidentală depind, în mare măsură, de con- 

‘ l vest-germană la întreținerea trupelor britanice de pe Rin. 
această privință, cotidianul londonez de mare tiraj „Sun" scria: 

„Nimeni la Whitehall nu este vulgar pentru a se întreba ce profit 
Anglia pe plan material ca urmare a călătoriei reginei, 
i este vorba într-adevăr de un „nou capitol" în relațiile 

anglo _— vest-germane, ar fi de dorit să vedem R.F.G. aducînd o 
' i la cheltuielile de întreținere a trupelor 
occidentala".

Acestea sînt, în linii mari, datele problemei pe care le-au stu-
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. „ economic a născut de fapt un șoarece , 
după cum se exprima corespondentul din Londra al Radiodifuzi
unii elvețiene, Jacques Champagne. Aceasta pentru că planul nu 
va fi gata decît mai tîrziu, cu toate că a fost de acum de trei ori 
anunțat, ceea ce va face ca el să fie cunoscut de marele public 
abia în septembrie. De aceea, specialiștii în p.__l____ 1____L
ale cotidienelor engleze, scriau că s-ar putea ca programul econo
mic să servească în fapt de manifest în cazul organizării unor noi 
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ALGER. — Khelladi, directorul 
presei din Ministerul de Externe al 
Algeriei a declarat că 37 de țări 
au acceptat invitația de a parti
cipa la cea de-a doua conferință 
la nivel înalt a țărilor din Africa 
si Asia, care urmează să-și înceapă 
lucrările la Alger, la 29 iunie. EJ 
a spus că în prezent continuă să 
sosească zilnic răspunsurile la in
vitațiile trimise de guvernul alge- 
nan țărilor din Asia și Africa.

--------•--------

DECLARAȚIA MINISTERULUI 

DE EXTERNE 

AL R. D. VIETNAM

HANOI 1 (Agerpres). — 
După cum transmite Agenția 
Vietnameză de presă, la 1 iu
nie, Ministerul Afacerilor Ex
terne al R. D. Vietnam a dat 
publicității o declarație prin 
care condamnă în mod energic 
acțiunile răboinice întreprinse 
de navele flotei a 7-a a S.U.A. 
de-a lungul zonelor de coastă 
ale Vietnamului de sud.

Polițiști „melomani“
O adevărată vînă- 

toare a fost dezlăn
țuită zilele trecute 
de poliția sud-afri
cana. De astă dată 
emisarii guvernului 
Verwoerd eveau de 
îndeplinit o nouă 
misiune menită a 
pune capăt „neplă
cerilor" de ordin... 
muzical de care se 
plîngeau autoritățile 
de la Pretoria. Căci 
ritmul tam-tam-uri- 
lor amintește rasiști
lor de minia celor ce 
se opun apartheidu
lui.

Grupuri de poli
țiști au putut fi vă
zute luînd cu asalt 
magazinele muzicale 
din Republica Sud- 
Africană, de unde 
după un timp ieșeau 
încărcați cu discuri 
și partituri. După 
relatările agenției

„ASSOCIATED 
PRESS" numai de la 
un singur magazin 
muzical au fost con
fiscate 24 discuri, pe 
care erau imprimate 
cîntece populare ale 
negrilor din Statele 
Unite. Numeroase 
descinderi au fost 
organizate la domi
ciliile unor cunos- 
cuți muzicieni, con
siderați de regimul 
rasist ca „sabotori" 
ai politicii de apart
heid ; multe lucrări 
le-au fost confiscate 
ca fiind „subver
sive".

In cadrul aceleiași 
campanii, Corporația 
națională de radiote- 
leviziune a fost ne
voită să plătească o 
amendă pentru im
prudența de care s-a 
făcut vinovată trans- 
mițind cintecul „Blo

wing în the wind" 
(„Fluierînd pe furtu
nă"), cintec care re
dă un aspect al lup
tei pentru libertate a 
negrilor.

Magazinele muzi
cale, librăriile, re
dacțiile ziarelor', ra
dioul și televiziunea. 
Cinematografele, a- 
rată agenția citată 
„sînt supuse unei 
cenzuri cît se poate 
de drastice pentru a 
nu se permite nici 
cea mai mică ten
dință subversivă" 
(bineînțeles in ac
cepția politicii de a- 
partheid).

Mai întîi literatu
ra, apoi școala, acum 
muzica. Cui ii vine 
rîndul să suporte 
expedițiile Gesta
poului sud-african ?

I. TIMOFTE ITALIA. Coliseumul din Roma

‘ 0 nouă scădere 

a cursului 
lirei sterline

Marți, cursul lirei sterline 
pe piața de schimb in
ternațională a înregis

trat o nouă scădere provoca
tă, de astă dată, de vînzările 
masive de valori guverna
mentale la prețuri extrem de 
scăzute. La mai puțin de două 
ore de la deschidere, lira a 
pierdut 0,004 dolari din valoa
rea ei. Agenția Reuter anunță 
că Banca Angliei a fost obli
gată, pentru a doua oară în 
mai puțin de o săptămînă — 
perioadă în care cursul lirei a 
înregistrat scăderi repetate — 
să intervină pe piața de 
schimb pentru a opri dimi
nuarea valorii monedei.
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