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In întrecerea socialistă în cinstea Congresului partidului,
Proletari din toate țările, uniți-vă 1

colectivele de muncă iși respectă

Cuvintul deonoare
Constructorii de... kilowați

ermocentrala de la 
Luduș - Iernut — 
intrată în funcțiu
ne cu o capacitate 
de 300 MW — re
prezintă unul din
tre cele mai noi o-

bieetive înscrise pe harta e- 
lectrificării patriei. Priv-.nd-o. 
sclipind și schimbîndu-și cu
lorile, îți face impresia că a 
fost șlefuită într-un laborator 
de bijutier și adusă aici din- 
tr-o dată. De altfel, compara
ția nu-i gratuită: cu patrj 
ani în urmă în acest loc nu 
era decît un cîmp verde. Ter
mocentrala se impune astăzi 
prin ceea ce s-a construit dar 
și prin ce se construiește. Co-

lectivul șantierului nr. 3 al 
întreprinderii de construcții 
centrale termoelectrice-Bucu- 
rești extinde acum construc
ția pentru a i se monta încă 
trei turbogeneratoare.

Acoperișul și structura ex
terioară a părții de extin
dere sint terminate in între
gime. Montorii de la turbina 
nr. 5 au primit fundația cu 10 
zile mai devreme. Și astfel de 
exemple sint numeroase. Pe 
ritmurile noi născute în între
cere, pe aceste reduceri de ter
mene. se sprijină angajamen
tele luate in actuala etapă. 
..în cinstea Congresului vom 
termina fundațiile turbogene- 
ratoarelor 4 și 6 ea cite 3 și
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■ a 1 iulie vor pon
ta — alături de 
muncitori — și 
numeroși studenți, 
care timp de pa
tru sau opt săptă- 
mîni vor efectua

practica anuală în produc
ție. Un raid prin cîteva în
treprinderi și facultăți din Ca
pitală — în aceste zile pre
mergătoare practicii — este e- 
dificator asupra măsurilor ce 
s-au luat pînă acum și a celor 
ce vor 
repede.

de ultimă oră ale tehnicii. Cu 
atît mai vădită este grija din 
partea uzinelor, cu cit se știe 
că studenții n-au avut, practic, 
posibilitatea să cunoască nici 
măcar teoretic, la cursuri, a- 
ceste noi realizări ale indus
triei noastre.

Așadar, uzinele sînt pregăti
te să-și primească studenții. 
Există, însă, o nedumerire, în- 
tîlnită în fiecare uzină: aceea

de studenți di» anti II ți TV 
care vor face practică în acest 
an sînt de mult terminate. To
varășa conf. unit. Suzana Gi- 
dea. prorector al institutului, 
responsabilă cu practica în 
producție a studenților, ne-a 
declarat: ..Preocupările pentru 
buna desfășurare a actualei 
practici au început încă din 
decembrie anul trecut. în ia
nuarie, am înaintat Ministeru-

trebui luate cit mai

Din 
de

punctul nostru 
vedere: Da I

PRACTICI

tineretului
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Acestea sînt cuvintele cu 
care am fost întîmpinați în 
fiecare din uzinele vizitate 
(uzinele „23 August'1, „Repu
blica", „Vulcan" și „Semănă
toarea"). Peste tot pregătirile 
sint pe sfîrșite. S-au constituit 
comisiile de practică, au fost 
fixate secțiile în care studenții 
iși vor efectua practica, volu
mul de timp aproximativ ne
cesar cunoașterii fiecărei secții. 
S-au făcut, de asemenea, in
structaje speciale cu inginerii, 
maiștrii și tehnicienii care vor 
răspunde de îndrumarea stu
denților. Au fost studiate posi
bilitățile de adaptare a progra
melor la specificul fiecărei u- 
zine, subliniindu-se faptul că 
între timp au apărut procese 
tehnologice noi, au fost aduse 
îmbunătățiri celor existente. 
Așa, de pildă, la Uzinele 
„Vulcan", programa de practi
că a studenților Facultății de 
fizică, axată în special pe pro
bleme de optică, va fi adap
tată la realitățile uzinei : 
raze Rontgen, încercări me
canice, tratamente termice, 
metalografice. Viitorii ingi
neri mecanici agricoli care 
vor face practica la Uzina „Se
mănătoarea" vor face cunoș
tință cu două noi produse: se
mănătoarea S.P.C. 6 și combi
na tractată C.T. 2 R — noutăți

BIROCRATICE
CONTRA PRACTICII

IN PRODUCȚIE
de a nu se ști cum de se face 
că pînă acum nici o facultate 
nu a luat legătură cu produc
ția. Anul trecut, în jurul datei 
de 10 mai, convențiile de prac
tică erau deja încheiate. Care 
să fie cauza ?

Și din punctul nostru 
de vedere: Da

Am mers la cel mai mare in
stitut ai cărui studenți fac 
practica în aceste uzine — Po
litehnica din București — în 
nădejdea descoperirii unei ex
plicații. Iată, însă, ce am 
aflat...

Pregătirile pentru cei 5 056

lui învățămîntului propunerile 
pentru fixarea locurilor de 
practică, din care 34 în Bucu
rești și 55 în provincie. între 
timp, am reorganizat comisia 
de practică pe institut și cele 
la nivelul facultăților, în ve
derea începerii muncii ia în
tocmirea programelor de prac
tică. Am fixat grupele de 
practică din fiecare an și fa
cultate. Am ales ca îndrumă
tori de practică pentru anul II 
toate cadrele didactice de Ia 
specialitatea tehnologie, iar 
pentru anul IV — care des
fășoară o practică superioa
ră, de concepție — asis
tenți, șefi de lucrări și con
ferențiari de la specialitățile
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bsesre Lasz/o. de la atelie- 
a întreprinderii .Adetaloteh- 

Mzte*. este tasul dintre cei mai 
ri dm atelier. Achilindu-se con- 
rcsasie de producție, el execută 

deseaeje lebejce de proiect, de bură calitate 
ți Ja tina»

Primirea de către tovarășul
Nicolae CeausescuJî

Joi, 3 unie 1965. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R., a primit în 
audiență pe ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al U.R.S.S. la București, I. K. 
Jegalin. la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o discuție prie
tenească.

eci. in curînd se va deschide 
din nou marea carte a vacan
ței. Pentru elevi va începe se
zonul drumeției și excursiilor, 
al taberelor, al clubnrilor, al 
odihnei reconfortante și acti

ve. Deocamdată pentru pionieri 
și elevi — prinși în febra ultimelor lecții, 
a recapitulărilor — Vacanța mare e încă 
la cîteva zile depărtare. Dar prefața va
canței a început să fie scrisă acum. O 
scriu organizatorii: tovarășii de la secțiile 
de invățămint ale sfaturilor populare, to
varășii profesori, activiști U.T.M., instruc
torii de pionieri. Ei se preocupă în conti
nuare să asigure condițiile materiale și or
ganizatorice pentru desfășurarea comple
xului de activități in tabere, cluburi, ex
cursii și drumeții, să elaboreze programe 
interesante prin conținutul și ineditul lor. 
Astfel, activitățile la care vor fi invitați 
pionierii și elevii — activități specifice zi
lelor de vacanță — vor constitui o conti
nuare firească a muncii educative desfă
șurată in timpul anului școlar.

în cele mai multe regiuni — cum ar fi 
bunăoară, regiunile Argeș, Ploiești, Banat, 
Brașov, Suceava — preocupările pentru 
organizarea și gospodărirea tuturor trebu
rilor legate de vacanță au început din vre
me. Secțiile de invățămint ale sfaturilor 
populare, in colaborare cu organele comi
tetelor regionale, raionale și orășenești 
U.T.M., au fost îndrumate să folosească cu 
chibzuință fondurile destinate și in acest 
an taberelor, să stabilească unde-și vor 
desfășura activitatea cluburile, taberele 
locale. Obiectivul urmărit: totul să fie pus 
la punct pentru ca vacanța să ia cu bine 
startul. Și este posibil. Rămîneri in urmă, 
neglijențe in gospodărirea fondurilor se 
sesizează pe alocuri și ele trebuie corec
tate.

Un program conceput judicios, cu fante
zie, asigură desfășurarea unor activități de 
vacanță educative, atractive pentru pio
nieri și elevi. De aceea este foarte impor
tant să existe multă grijă atunci cînd se 
lucrează la elaborarea programelor. Foar-
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„Scînteia tineretului
(Agerpres)
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Elaborarea șarjei de otel bkj 
durează. Cit 1 $tie exact ti- 
rârul maistru Cornel Rat:u 
de la O.S..M. II, Hunedoara. 
sub privirile căruia se ia 
proba șarjei care clocotește 
deocamdată. în Mcăriie 

cuptorului

respective. Am stabuit, de a 
semenea. data colocviilor ș» 
examinatorii din partea insti
tutului, ca și cadrele didactice ■ 
care vor efectua controlul 1 
practicii. Dosarele de practică. I 
conținînd toate aceste docu
mente. împreună cu progra
mele și convențiile de practică, 
sînt deja întocmite și eticheta
te pe întreprinderi. Nu s-a sta
bilit încă legătura cu aceste 
întreprinderi. Și nu din vina 
noastră".

Deci, totul e gata. Și ia fa
cultăți — ca și în urine — pr 
Cătinile s-au terminat ce mu 
legătura intre ele, insă, a 
fost stabilită. Explicația pe 
care o căutăm nu se află srici 
aici.

Lanțul slăbiciunilor | 
încep* tă-țl d*zl*q*s 

zalei*
Știut pro- I 
realizează '■

I
Este interesant de ; 

cedru’. prin care se i_______
o convenție de practică. Făcui-) 
îățile trimit propunerile pentru 
locurile de practică Ministers-* 
lui învățămintului. Aici, sfat 
sintetizate și trimise, apoi, mi
nisterelor de resort. Direcțiile 
de cadre și invățămint ale a- 
cestor ministere le studiază. Si 
după ce le studiază atent și mi
nuțios (ți cu ajutorai între
prinderilor din ramura respec
tivă) retrimit propunerile a- 
probate Ministerului îneăță- 
mintului, rămintndu-Ie sarcina 
să anunțe oficial întreprinderi
lor aparținătoare faptul că li 
s-a repartizat studenți la prac
tică. Ministerul învățămintului 
remite, la rtndul său, propune
rile aprobate — institutelor ți 
facultăților care le-au făcut. 
Acestea — după ce mai așteap
tă, de regulă, o bucată de vre
me (pentru ca ministerele de 
resort să anunțe întreprinderi
le de cele ce vor urma) — iau

I. ANDREIȚĂ
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Drumul spre hambare
' i

se netezește
de 

regiuni ale 
în Maramu- 
continuat să 
și în zilele

cu aceste lucrări sînt raioane
le Cărei, Satu Mare și Cehu 
Silvaniei, în timp ce în Oaș 
și Șomcuta Mare ritmul de 
lucru este nesatisfăcător. Di
ferențieri mai mari apar cînd 
cercetăm stadiul lucrărilor pe 
unități. De exemplu, în coope
rativele agricole din comunele 
Tirnane, Foeni, Berceni, Di-

• ••

pre deosebire 
alte 
țării, 
reș a 
plouă 
din urmă. Aceasta 
a creat greutăți 

mecanizatorilor și țăranilor 
cooperatori. Să urmărim cum 
sînt ele rezolvate. Din datele 
consiliului agricol regional re- dești și altele din Oaș, s-a în- 
zultă că pînă la 2 iunie la sfe
cla de zahăr prima prașilă a 
fostefectuată pe întreaga su
prafață cultivată, iar a două — 
pe jumătate din teren. La car
tofi, mai sînt aproape 3 650 de 
hectare pe care trebuie să se 
aplice prima prașilă în timp 
ce la porumb această lucrat» 
s-a executat doar pe 5 la sută 
din suprafață. Mai avansate

cheiat prima prașilă la toate 
culturile. Și aici a plouat mult, 

în fiecare
lucrat, însă, 
țele. Astfel, 
„fereastră" dintre ploi, lucră
rile s-au făcut „la zi". Dar nu 
în toate unitățile din raion se 
procedează așa, deși condițiile 
de muncă sînt aceleași. Dacă 
în comunele Drăgășeni, Livada

oră bună ș-a 
cu toate for- 

folosind fiecare

și Dumbrava au fost lucrate 
suprafețe însemnate, în restul 
cooperativelor nu s-a făcut ni
mic. Se spune că se așteaptă 
vremea frumoasă ca să se 
poată intra odată, cu toate 
forțele. Asta înseamnă ca bu
ruienile, care se dezvoltă ra
pid, să sufoce plantele. E o 
socoteală nechibzuită, care, în 
ultimă instanță, duce la recol
te mici.

De ce în raioanele Oaș și 
Șomcuta Mare nu se respectă 
indicațiile consiliului agricol 
regional, care prevăd ca în a- 
ceste zile, în fiecare oră bună 
de lucru, toate forțele și mij
loacele de muncă să fie re
partizate la întreținerea cultu
rilor? Aceste indicații au fost 
transmise la toate consiliile a-

gricole raionale și la unități, 
în cele două raioane ele au 
rămas însă pe hîrtie. Specialiș
tii de la consiliile agricole s-au 
mulțumit doar să le transmită, 
fără să mai urmărească dacă 
sînt îndeplinite, să ajute con
cret unitățile agricole în or
ganizarea muncii, în funcție 
de condițiile locale de climă 
și sol. Cînd mersul lucrărilor 
se urmărește din birou, la te
lefon, firește că treburile nu 
merg bine. Așadar, în regiu
nea Maramureș prășitul po
rumbului poate fi făcut mai 
repede, cu singura condiție ca

A. CARUNTU 
T. CERĂTEANU

(Continuare în pag. a 11-a)
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Ședința plenara 
a secției 

de invâțâmînt 
și propagandă 

a C. S. A.
In zilele de 2 și 3 iunie a 

, avut loc în Capitală ședința 
!' plenară a Secției de învăță- 
' mint șt propagandă a Consi- 
i liului Superior al Agriculturii.

Au participat membrii sec- 
Iției'ți directorii celor peste 
200 de școli profesionale și 

; tehnice agricole din țară. 
f In referatele prezentate s-a 
analizat desfășurarea acțiuni
lor de propagandă agricolă și 
' conținutul procesului instruc- 
! tiv-educativ în școlile profe
sionale și tehnice agricole pe 
anul 1964—1965 și măsurile 
pentru deschiderea noului an 
școlar.

In discuțiile care s-au pur- 
• tat pe marginea referatelor 
prezentate, numeroși partici- 
panți au împărtășit din expe
riența dobindită și au făcut 
propuneri valoroase cu pri
vire la îmbunătățirea propa
gandei agricole și a procesu
lui de învățămînt în școlile 
profesionale și tehnice agri
cole.

(Agerpres)

-----•-----

Performante meritorii
->

in concursul atletic 
școlar->

(POIANA BRAȘOV — prin telefon)
A 6-a ediție a concursului atletic al școli

lor medii cu program special de educație fi
zică, s-a încheiat ieri la Poiana Brașov, după 
3 zile de întreceri viu disputate. Au fost pre- 
zenți 400 de concurenți veniți din cele 11 
școli din țară. Timpul ploios și rece a influ
ențat negativ desfășurarea probelor și uneori 
a scăzut valoarea performanțelor. în ultima 
zi a concursului vremea a fost mai favora
bilă. în cursa de 1 000 m plat Emeric Kocsis 
(Cluj) a reușit să bată recordul R.P.R. de ju
niori obținînd timpul de 2'37"710. Merită 
remarcată, de asemenea, comportarea atletului 
Constantin Petrișor (Iași), clasat pe local II. 
Alte rezultate bune au mai obținut: Lăzâ- 
rescu Ștefan (București) 6,55 m la lungime 
(juniori II), Tatiana Bucura, care în lipsa 
Mihaelei Peneș, a cîștigat aruncarea suliței 
cu un rezultat meritoriu pentru vîrsta ei:

PE SCURT
Sala Floreasca din 

Capitală găzduiește 
sîmbătă dubla întil- 
nire de volei dintre 
echipele cluburilor 
Dinamo București și 
Rapid. De la ora 18 
se întîlnesc forma
țiile feminine, după 

care se va disputa partida dintre 
echipele masculine ale celor două 
cluburi.

• Joi a fost zi de odihnă în 
campionatul european masculin de 
baschet ale cărui meciuri se 
dispută la Moscova și Tbilisi. 
Astăzi întrecerile vor fi reluate. 
Echipa R. P. Române întîlnește 
formația R. D. Germane. Sîmbătă 
baschetbaliștii români joacă cu Ita
lia iar duminică cu R. S. Ceho
slovacă.

• In concursul internațional de 
tenis de cîmp de la Lugano (Elve
ția) campionul român Ion Țiriac a 
obținut o surprinzătoare victorie 
în fața cunoscutului jucător vest- 
german Bungert, pe care l-a învins 
cu scorul de 6—2 ; 4—6 ; 8—6. Cu 
un tur înaintea optimilor de fi
nală Țiriac îl eliminase pe portu
ghezul Roques. în proba de dublu, 
perechea Țiriac (R.P.R.), Isihuro

41,06 m. O Întrecere strînsă. a prilejuit și 
proba de 80 metri garduri, în care brașovean- 
ca Anamaria Vitalios a reușit în ultima parte 
a cursei feă întreacă pe Steliana Nedelcu, ob
ținînd timpul: 11,8 sec. De asemenea, în proba 
de ștafetă 4 X 100 metri fete, trei echipe au 
sosit pe aceeași linie. Cîștigătoare: echipa 
școlii din Cîmpulung: 51,7 sec., urmată de 
reprezentativele din Cluj și Brașov.

Performanțe meritorii au mai obținut: 
Sorin Sighișoreanu 11,01 m la greutate ju
niori II, și Titus Dumitru 37,9 sec. pe 300 m. U 
Probele -cele mai disputate au fost cele de B 
tetratlon (60 m plat, sărituri în lungime și I 
înălțime, aruncarea mingii de oină), desfă- li 
șurate cu participarea echipelor reprezenta- | 
tive de școli. Această probă combinată este 
apreciată de profesori și specialiști ca deose
bit de utilă în pregătirea multilaterală a 
micilor atleți. în clasamentul general al pro
belor de tetratlon, decis doar după desfășu- ■ 
rarea ultimelor aruncări, pe primul loc la I 
fete : echipa reprezentativă a Școlii medii | 
nr. 2 din Brașov iar la băieți Școala medie I 
nr. 2 din Cîmpulung. La acest concurs s-au I 
prezentat excelent elevii Școlii medii din I 
Cîmpulung Muscel care au reușit să cuce- fl 
rească victoria în 10 probe. Atleții brașoveni 
au reușit 9 victorii iar cei timișoreni 6 vic- 
torii. Surprinzător, elevii din Ploiești nu au 
reușit să cîș.țige nici o probă.

Concursul, în ansamblu, s-a bucurat de 
rezultate superioare edițiilor precedente.

SILVIU DUMITRESCU

• PE SCURT •
(Japonia a dispus cu 6—2 ; 6—1 de 
Merlo (Italia), Brennon (Australia).

Echipa de fotbal a 
Braziliei a susținut 
primul joc de verifi
care în vederea 
turneului final al 
campionatului mon
dial. In nocturnă, pe 
stadionul Maracana 
din Rio de Janeiro

fotbaliștii brazilieni au întîlnit se
lecționata Belgiei, pe care au în
vins-o cu scorul de 5—0 (0—0). 
Celebrul atacant brazilian Pele a 
făcut din nou o partidă excelență. 
După ce a deschis scorul, în mi
nutul 49, el a mai îriscris încă 
două goluri în minutele 64 șl 70. 
Celelalte două puncte au fost în
scrise de Flavio (min. 75) și Rinal
do (min. 80). Au asistat 100 000 de
spectatori. Pînă la 15 iunie repre
zentativa Braziliei va mal disputa
încă două jocuri, în compania se
lecționatelor R. F. Germane șl Ar
gentinei.

• în meci retur pentru prelimi
nariile campionatului mondial de 
fotbal, la Caracas s-au întîlnit se

lecționatele Perului și Venezuelei.

PE SCURT
Partida s-a încheiat cu victoria 
fotbaliștilor peruvieni la scorul de 
6—3 (3—1). în primul meci Peru 
cîștigase cu 1—0.

Federația unională 
de șah a definitivat 
echipa U.R.S.S. pen
tru turneul final al 
Cupei Europei inter-
țări, programat cu 
începere de la 6 iu
nie în orașul Ham
burg. Din echipă fac

parte marii maeștri Tigran Petro
sian, Mihail Botvinik, Vasili Smîs- 
lov, Viktor Korcinoi, Ratmir Hol
mov, Leonid Stein. Mark Taimanov, 
Iuri Averbach, Nikolai Krogius «i 
maeștrii internaționali Anatoli Lein 
și Anatoli Lutikov.

La turneul de la Hamburg vor 
mai participa selecționatele RS.F. 
Iugoslavia, R.P. Ungare, R. P. Ro
mâne, Olandei și R. F. Germane. 
„Cupa Europei" la șah pe echipe, 
aflată la a 3-a ediție, se desfășoa
ră din 4 în 4 ani. Edițiile prece
dente (Baden 1957 și Oberhausea 
1961) au fost cîștigate de repre
zentativa U.R.S.S.

ooperaliva agricolă de producție din comuna Vîrte/u, București. Președintele coooerative: Dumitru Horea. împreună cu tehni
cianul agronom Anatolie Gudima și șeful de echipă Ion T. Constantin, iăcind evaluarea In Icn a orzului in vederea aprecierii 
' ' producției de orz la ha.

. Foto: P. DUMITRESCU

tea

Grupul școlar forestier din Brănești pregătește pădurari și 
tehnicieni în cultura pădurilor. Iată, un grup de elevi din 

anul II pădurari, la o lecție practică de topografie

CINEMATOGRAFE
LALEAUA NEAGRA — film pen

tru ecran panoramic, rulează la 
Patria (orele 9, 11.30: 14, 16,30; 
19 ; 21,30). OLIVER TWIST ru
lează la Republica (orele 8,45 ; 
11; 13,30; 16,15; 18,45; 21,15).
Melodia (orele 12; 14,45; 17,45; 19; 
21 fără completare). WINNETU — 
cinemascop — rulează la București 
(orele 9; 11; 13; 15; 17; 19
21). DRUMUL SPRE ÎNALTA 
SOCIETATE rulează la Carpati 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16). SPRE 
CULMI rulează la Luceafărul (orele 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). Festival 
(orele 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
Tomis (orele 10: 12; 14; 16,15; 
1830: 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: 20,151. SPĂRGĂTORUL
— cinemascop — rulează la Bu
reau (Orele 14.30, 16,45: 19). NUN
TĂ CU PERIPEȚII rulează la Ca- 
pftol (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). CIND MARTIN AVEA 
14 ANI - VALURILE DEASUPRA 
NOASTRĂ rulează la Victoria Ic
rele 10; 12; 14: 16, 18.15; 20,30). 
FATA ÎN DOLIU rulează la Cen
tral (orele 1030: 12,30: 14,30; 16,30; 
1830 20.30). Ferentari (orele 16: 
18 ; 20). UCIGAȘII DE FEMEI 
rulează la Union (orele 19 ; 
21). CASA RICORDI rulează ia 
Mm (orele 11,15; 13.45: 16,15; 
18.45. 21.15: Program pentru copii 
în fiecare zi la ora 10), Modern 
«orele 10: 12.30: 15; 1730; 20). 
ÎMPĂRĂȚIA OGLINZILOR STRÎM- 
BE — PUNGUȚA CU DOI BANI 
rulează la Timpuri Noi (orele 9: 
11» 13: 15: l?i 19, 2H. LANOSIK
— crt-aascoo (ambele serii) n— 
rulează la G zeiești (orele 16, 19301. 
Ramura «orele 9: 1230, 16 15= 20). 
MĂ IUBEȘTE. NU MĂ IUBEȘTE
— SĂNĂTATE TOKOV rulează la
Cultura: (orele 15.30: 18: 20.30).
FERNAND COW-BOY — COMORI 
DE ARTĂ ROMÂNEASCĂ rulează 
la înfrățirea intre Dopoare (orele 
1030: 1545, 18: 20.15). Buceoi (o- 
rele 10, 12.15; 16: 18.15; 20.4$ — 
completare 1 MAI 19651. Volga (o- 
rele 9 45, 12: 14.15: 16.30; 18.45; 
21 > PĂDUREA SPÎNZURAȚI- 
LOR — cinemascop (ambele serii)
— PION7ERIA nr. 2'1965 rulează 
la Dada (orele 930, 13, 1630: 20),

Progresul (orele 15,30; 19). DOI BĂ
IEȚI CA PÎINEA CALDĂ — CE
LULE AMEȚITE rulează la Cosmos 
(orele 16; 18, 20), Crîngași (orele 
16; 18,15; 20,30). MISTERELE
PARISULUI — cinemascop rulează 
la Grivița (orele 10: 12.15, 16; 
18,15; 20,30). HANKA rulează !a 
Flacăra (orele 14,15: 16.30: 18.45, 
21). MERII SĂLBATICI — RAPSO
DIE UNGARĂ rulează la Vitan (o- 
rele 16; 18; 20), Pacea (orele 16; 
18 , 20 completare 1 MAI 1965). 
REGINA CÎNTECELOR rulează la 
Miorița (orele 930; 11,45; 14; 16,15: 
18,45; 21). PARISUL VESEL — 
CĂLĂTORIE IMAGINARA rulează 
la Munca (orele 14; 16; 18,15; 
2030). SCARAMOUCHE — cinema
scop rulează la Popular (orele 16; 
18,15; 2030). ALERG DUPĂ O 
STEA rulează la Arta (orele 11; 
15,30; 17.45 , 20). CU BICICLETA 
SPRE LUNĂ — SPORT nr. 2/1965 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 
18). ROȘU si NEGRU (ambele se
rii) rulează la Aurora (orele 9,30; 
13, 16,30; 20). DOUĂ ETAJE DE
FERICIRE rulează la Viitorul (orele 
16; 18,15; 20,30). ARMATA CODO
BATURILOR — SPORT nr. 2/1965 
rdlează la Colentina (orele 16; 
18,15; 20,30). NEAMUL ȘOIMĂ- 
REȘTILOR — cinemascop — rulea
ză la Floreasca (orele 10,30; 14; 
17 ; 20), Excelsior (orele 12 i 15,30|
18.30) . SOȚII IN ORAȘ — CAL- 
LATIS rulează la Rahova (orele 16; 
18,15). RACHETELE NU TREBUIE 
SĂ DECOLEZE — cinemascop — 
KREMLINUL ROSTOVIN — cine
mascop — ȚĂRMUL OSPITALIER 
rulează la Drumul Sării (orele 16; 
18,15; 20,30). LOGODNICELE VĂ
DUVE — GURA LUMII rulează la 
Cotroceni (orele 15: 17; 19: 21).

GRĂDLNI-CINEMATOGRAF

ASTA-I TOT CE S-A INTIM- 
PLAT — ZILELE SIGHISOAREI 
rulează la Stadionul Dinamo (ora 
20), Progresul (ora 20). SPRE 
CULMI rulează la Doina (ora 20), 
Festival (ora 20), Tomis (ora 20,15). 
ȘOFERII IADULUI rulează la Are
nele Libertății (ora 20,30). NUNTĂ 
CU PERIPEȚII rulează la Capitol 
(ora 20). SPĂRGĂTORUL rulează 
Ia Buzești (ora 20.15). FERNAND 
COW-BOY rulează la Buceqi (ora 
20,151. HANKA rulează la Lira 
(ora 2030). CU BICICLETA SPRE 
LUNĂ rulează la Moșilor (ora
20.30) .

TELEVIZIUNE
VINERI 4 IUNIE

18.30 Universitatea tehnică la 
telesiziune : Automatizări în sis
temele energetice (III. 19,00 Jur
nalul televiziunii. 19,20 Pentru 
pionieri și școlari ; La drum cu 
bicicleta. 20,00 Săptămina. 21,00 
Avanpremieră. 21.05 Șah. 21,20 
„30 de minute cu*_ Astă-seară,
Marcel Angheleșcu, artist al po
porului. 21,-50 Muzică distractivă.

SÎMBĂTĂ 5 IUNIE

19,00 Jurnalul televiziunii. 
19,20 Pentru copii : „Aventurile 
lui Tom Sawyer" (VI) : Comoa
ra ascunsă. 20,00 Tele-enciclope- 
die. 21,00 Retrospectivă umoris
tică. 21,45 Film. Spectacolul de 
revistă cu : Zizi Jeanmarie, Mar
cel Marceau, Maurice Chevalier, 
Petit Roland.

Solemnitatea inminării 
unor înalte distincții

La Consiliul de Stat a avut 
loc joi solemnitatea înmînării 
unor înalte distincții.

Au participat tovarășii 
Chivu Stoica, Ștefan Voitec, 
Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, Ștefan 
Bălan, ministrul învățămîntu- 
lui și alte persoane oficiale.

Pentru merite excepționale 
și realizări deosebite în do
meniul ocrotirii sănătății oa
menilor muncii s-a conferit 
tovarășului Voinea Marines
cu titlul de „Medic Emerit al 
Republicii Populare Române".

Pentru activitate îndelun
gată și merite deosebite tn 
domeniul mvățămîntului su
perior medical a fost decorat 
cu „Ordinul Muncii" clasa I 
acad. Theodor Burghele, rec
tor al Institutului de medici
nă și farmacie din București.

Tovarășul Chivu Stoica, în 
numele C.C. al P.M.R,, Consi
liului de Stat și guvernului, a 
felicitat pe cei distinși urîn- 
du-le noi succese în activita
tea de viitor.

(Agerpres)

Primirea la Consiliul de Stat și Consiliul 
de Miniștri a arhiepiscopului de Canterbury

Președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Române, Chivu Stoica, 
a primit joi, la PalatuL Republi
cii, pe arhiepiscopul de Canter
bury, dr. Michael Ramsey, primat 
al întregii Anglii și mitropolit, 
care se află în vizită în țara 
noastră.

A luat parte Grigore Geamă
nu, secretarul Consiliului de 
Stat.

Au participat Justinian, patriar
hul Bisericii Ortodoxe Române, 
Dumitru Dogaru, secretar gene
ral al Departamentului Cultelor, 
Antim Nica Tîrgovișteanu, vicar 
patriarhal.

A asistat L. Ch. Glass, am
basadorul Marii Britanii la Bucu
rești.

întrevederea a descurs într-o 
atmosferă cordială.

★
Președintele Consiliului de Mi

niștri al R. P. Române, Ion 
Gheorghe Maurer. împreună cu 
Emil Bodnaraș, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a pri
mit joi pe arhiepiscopul de Can
terbury, dr. Michael Ramsey, pri
mat al întregii Anglii și mitro* 
polit.

Au fost de fața patriarhul Bi
sericii Ortodoxe Române, Justi
nian, Dumitru Dogaru, secretând 
general al Departamentului Cul
telor, Antim Nica Tîrgovișteanu, 
vicar patriarhal, precum și am
basadorul Marii Britanii la Bucu
rești, L. Ch. Class.

(Agerpres)

Primirea de către tovarășul llie Verdeț a delegației 
de activiști ai P. M. S. U.

La 3 iunie a.c. tovarășul llie 
Verdeț, secretar al C.C. al 
P.M.R., a primit delegația de 
activiști ai Partidului Munci
toresc Socialist Ungar, con
dusă de Kozâri Josef, șef 
ad-interim al secției pentru 
construcții și transporturi a 
C.C. al P.M.S.U.

La primire, care a decurs 
într-o atmosferă tovărășească, 
a fost de față tovarășul Si- 
mion Constantin, șef de secție 
la C.C. al P.M.R.

Seara a fost oferită o masă 
tovărășească în cinstea dele
gației. în aceeași zi, ambasa
dorul R. P. Ungare la Bucu
rești, Jozsef Vince, a oferit un 
cocteil. Au participat tovară
șii Simion Constantin, șef de 
secție la C.C, al P.M.R., Dumi
tru Lazăr, șef adjunct de sec
ție la C.C. al P.M.R., Ion Io- 
zefide, secretar al Comitetului 
orășenesc de partid al Capita
lei, activiști de partid.

INFORMAȚII
Joi după-amiază, I. K. Je- 

galin, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, a în- 
mînat, la sediul ambasadei, 
din însărcinarea Prezidiului 
Asociației științifice medicale 
de neurologie și psihiatrie din 
R.S.F.S. Rusă, Diploma de 
membru de onoare al a- 
cestei asociații academicianu
lui Arthur Kreindler, directo
rul Institutului de neurologie 
al Academiei R. P. Române, 
pentru activitatea sa științi
fică.

Au participat reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, Ministerului Sănătății 
și Prevederilor Sociale, ai 
Academiei R. P. Române, cer
cetători.

★
Președintele Comitetului de 

Stat pentru Cultură și Artă, 
Constanța Crăciun, a primit 
joi pe ministrul culturii din 
R. D. Germană, Hans Bentzien, 
care se află într-o vizită în 
țara noastră.

Au fost de față membri ai 
Biroului Executiv al C.S.C.A. și 
reprezentanți ai Ambasadei 
R. D. Germane la București.

★
Grupul de specialiști al Co

mitetului pentru locuințe, 
construcții și urbanism al Co
misiei economice O.N.U. pen

tru Europa a asistat joi la o 
expunere a arhitectului șef al 
Capitalei, Horia Maieu, care a 
prezentat principalele realizări 
în dezvoltarea și sistematiza
rea orașului, precum și planul 
de perspectivă.

Au participat Ion Coama, 
președintele Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular al 
Capitalei, Emanoil Florescu, 
prim-vicepreședinte al Comi
tetului de Stat al Planificării, 
Vasile Bumbăcea, vicepre
ședinte al Comitetului de stat 
pentru construcții, arhitectură 
și sistematizare.

în continuare, oaspeții au 
vizitat cartiere de locuințe și 
unități de deservire a popu
lației.

*
Joi a avut loc în Capitală o 

seară culturală austriacă, or
ganizată de I.R.R.C.S. Au 
luat parte reprezentanți ai 
I.R.R.C.S., Ministerului Afa
cerilor Externe, oameni de ar
tă și cultură, un numeros 
public.

Au fost de față reprezen
tanți ai Ambasadei Austriei 
la București și alți membri ai 
corpului diplomatic acreditați 
în R. P. Română.

(Agerpres)

URMĂRI DIN
Vine 

vacanța 
mare!

te bine procedează Școlile, co
mitetele regionale, raionale și 
orășenești U.T.M., organizațiile 
U.T.M., instructorii de pio
nieri, care, solicitind colabo
rarea unor factori de răspun
dere, făcînd investigații largi 
în rîndurile pionierilor și ele
vilor, au elaborat sau elabo
rează în aceste zile proiecte de 
program pentru tabere, excur
sii, drumeții și cluburi. Tre
buie gîndit îndelung asupra 
fiecărei activități ce va fi pro
pusă, să se țină seama de 
vîrsta și dorințele elevilor. 
Programele de vacanță vor fi 
astfel un adevărat caleidos
cop în care fiecare pionier și 
elev va găsi ceea ce-i place, 
ceea ce îl interesează.

O mare atenție va trebui să 
acorde organele și organizații
le U.TM. organizării activi
tăților de vacanță pentru ele
vii școlilor profesionale și teh
nice. Să li se ofere posibilita
tea să participe la activități 
cultural-educative, excursii, 
vizite, concursuri sportive etc.

Acolo Unde-și vor da întâl
nire pionierii și elevii, vara, în 
vacanță — peste puține sile 
va începe pregătirea oelor mai 
frumoase activități pe care ti
neretul școlar al patriei le de
dică celui de al IV-lea Congres 
al partidului. In tabere și clu
buri, ei vor pregăti ample ma
nifestări de evocare a anilor 

luminoși ai socialismului, in 
care au crescut și învățat, 
bucurîndu-se din plin de co
pilăria fericită, avînd în față 
perspectiva împlinirilor celor 
mai temerare. In întâmpinarea 
dorinței pionierilor și elevilor 
de a cunoaște cîț mai mult, 
în profunzime, tradițiile re
voluționare ale poporului no
stru, lupta eroică a clasei mun
citoare, sub conducerea parti
dului, va veni o bună parte 
din activitățile cuprinse în 
programul educativ al va
canței — al taberelor, clubu
rilor și excursiilor. Elevii și 
pionierii vor vizita muzee, 
locuri istorice, vor participa la 
întâlniri cu activiști de partid 
și de stat, cu muncitori și ță
rani cooperatori, la simpozioa
ne și șezători literare. Vor a- 
vea prilejul și pe această cale 
să cunoască istoria de luptă 
a poporului, a partidu
lui, să-și exprime dragostea 
pentru partid prin vers și cîn- 
tec, prin frumoase serbări 
școlare.

Excursiile și drumețiile fă
cute împreună cu colegii, în
drumați de tovarășii profesori, 
le vor prilejui de asemenea 
posibilitatea să cunoască mai 
bine satul, orașul, împrejuri
mile acestora, regiunea. Dacă 
sînt mai mari, elevii vor porni 
în excursii mai lungi, să-și cu
noască patria. Asemenea ex
cursii le vor lăsa pionierilor 
și elevilor amintiri de neuitat. 
Ele vor constitui un puternic 
mijloc de educare patriotică, 
cultivînd la pionieri și elevi 
mîndria pentru frumusețile ță
rii, pentru tot ceea ce a făurit 
harnicul și talentatul nostru 
popor, sub conducerea partidu
lui, în anii luminoși ai socia
lismului. Totodată, excursia va 
fi un izvor de energie, va căli

PAQ. I
organismul, va dezvolta fru
moase trăsături de caracter 
ca: agerimea, curajul, tenaci
tatea. Iată de ce, in mod fi
resc, și în acest an organele și 
organizațiile U.T.M. au datoria 
să-și aducă contribuția alături 
de școli, de secțiile de invăță- 
mînt, la organizarea exempla
ră, din toate punctele de ve
dere, a excursiilor și drumeții
lor.

Valorificarea de către comi
tetele regionale, raionale și o- 
rășenești U.T.M., de către sec
țiile de învățămînt, a experi
enței din anii trecuți, corecta
rea neajunsurilor semnalate 
(neglijențe in organizarea ta
berelor, superficialitatea in 
conceperea activității la clu
buri, improvizație în organiza
rea excursiilor etc.), folosirea 
inițiativei elevilor, a propune
rilor venite din partea tova
rășilor profesori, colaborarea 
cu tovarășii din cadrul comi
tetelor de cultură și artă, con
siliilor U.C.F.S. locale, de la 
O.N.T. Carpați — sînt garan
ții că vacanța va intra din 
prima zi în toate drepturile ei.

Se cere comitetelor regiona
le, raionale și orășenești U.T.M. 
ca, in strînsă colaborare cu 
secțiile de învățămînt, să a- 
corde toată grija formării co
mandamentelor de organizare 
a vacanței, selecționării și pre
gătirii cadrelor care vor lu
cra în tabere, cluburi sau vor 
conduce pe elevi în excursii. 
Să nu uităm că aceștia vor 
avea răspunderea pentru bu
na desfășurare a activităților 
de vacanță, vor trebui să dea 
răspunsuri prompte solicitări
lor numeroase ale organizării 
vacanței.

Comitetele regionale, raio
nale și orășenești U.T.M. au 
datoria să se preocupe în con

tinuare, în toată perioada va
canței, cu răspundere, de pre
gătirea și desfășurarea tuturor 
activităților, să nu lase aceste 
treburi numai pe seama se
cretarilor U.T.M. cu proble
me de școli. Activiștii U.T.M. 
trebuie să cunoască problemele 
privind organizarea vacanței, 
să controleze îndeplinirea mă
surilor stabilite, să fie preaenți 
in tabere, la cluburi, în excur
sii, pentru a ajuta practie ca
drele didactice și Instructorii 
de pionieri in organizarea de- 
săvirșită a fiecărei acțiuni. 
Totodată, să-i solicite pe elevi 
și pionieri să contribuie ei în
șiși Ia organizarea activități
lor de vară, să asigure ca pro
gramele stabilite să fie cu
noscute de către elevi, pentru 
că numai astfel va exista ga
ranția că „beneficiarii* — pio
nierii și elevii — vor lua par
te la acțiunile pregătite pen
tru ei, pe care ei le-au pro
pus.

Așadar. încă o vacanță ma
re se profilează la orizont. 
Prefața la marea carte a Va
canței — 1965 o înscriu, deo
camdată, organizatorii, care 
pun la punct ultimele amă
nunte pentru începutul ei.

Elevii învață. dau ultimele 
răspunsuri la lecții, străduin- 
du-se să obțină cele mai bune 
rezultate la învățătură. Năzu
iesc să intre în vacanța mare 
cu... note mari, cu conștiința 
că și-au făcut datoria. Că au 
dreptul la toate bucuriile va
canței, oferite cu atâta genero
zitate, astăzi, elevilor patriei 
de către statul nostru, de că
tre partid.

Constructorii 
de... kilowați 

de fruntașă în întrecerea so
cialistă. Mulți oameni au în 
spate ani și experiență înde

lungată. Dropa Arpad a ur
mat șantierul aproape de la 
înființare. A lucrat la termo
centralele de la Borzești, Paro- 
șeni și Brazi. Echipa condusă 
de loan Barabaș și-a terminat 
lucrările pe acest șantier ți a 
plecat alături, la Fintînele. 
Membrii echipei, sudori și lă
cătuși, au realizat o bună 
parte din confecțiile metalice 
ale construcției.

Cum muncesc, de fapt, toți 
acești oameni 7 Trebuie spus 
din capul locului cS pentru a 
statornici un ritm intens de 
lucra care să conducă la ter
minarea diferitelor obiective 
din șantier înainte de data 
prevăzută în grafic, se folo
sește o tehnică dintre cele mai 
moderne, se apucă măsuri și 
procedee care reprezintă ceea 
ce este mai nou in construc
ție. De pildă, glisarea metodă 
folosirii curent pe șantierul de 
locuințe, se aplică ți aici. Pen
tru prima dată insă s-au tur
nat aici, prin glisare, stâlpi ți 
grinzi legate între ele Efecte : 
economie de 800 m c cherestea 
ți scurtarea termenului de 
turnare. Si dacă cofrajul gli
sant a fost adoptat pentru 
labirintul unei astfel de con
strucții de ce n-ar fi rotunjit 
și într-un cerc ? S-a folosit 
astfel și la turnarea coșului de 
fum.

La grinzile podului rulant, 
s-au folosit carcase portante. 
Adică s-au turnat fără schelă 
interioară, susținerea fiind re
alizată de către carcase. S-a 
folosit apoi sistemul de mon
tare al confecțiilor metalice ta 
ans amble cit mai mari, pre- 
ansamblate la sol. în astfel 
de cazuri, experiența lăcătuși
lor trece și la zidar și invers. 
Sistemul de montare la sol 
s-a folosit și la pachetele de 
azbociment pentru turnurile 
de răcire.

în momentul de față există 
un mare volum de lucrări la 
sistemul hidraulic. Metodele 
folosite sînt la fel de noi și 
modeme ca și cele de la corpul 

principal. Un singur exem
plu : la construcția turnurilor 
de răcire cu tiraj normal, a- 
cele turnuri în formă cicloidă 
— înalte de 50 de metri — pe 
care le admirăm la orice ter
mocentrală, s-a folosit metoda 
cofrajelor pășitoare. Trei rîn- 
duri, una peste alta, sînt mon
tate și demontate în funcție 
de ritmul de turnare. La Pa- 
roșeni, la un tum asemănă
tor, aceiași constructori, lu- 
crînd după vechea metodă, au 
folosit circa 1 000 de metri cubi 
de cherestea pentru a face un 
eșafodaj interior.

Scurtarea termenelor în
seamnă și îndeplinirea an
gajamentului de a obține o 
productivitate mai mare cu 2 
la sută precum și o producție 
de 1 000 000 lei mai mare pe 
semestru I față de cea plani
ficată. Si dincolo de aceste 
cifre scurtarea termenelor în
seamnă respectarea Cuvîntului 
constructorilor și al montorilor 
de la Iernut care pregătesc 
cale liberă viitorilor kilowați.

Drumul 
spre hambare 
se netezește... 

la prășit
în orele bune de lucru meca
nizatorii, țăranii cooperatori 
să fie la cîmp ți să folosească 
cu randament maxim mijloa
cele de muncă de care dispun.

*
în raionul Botoșani din cele 

50 000 de hectare cultivate cu 
culturi prășitoare erau lucra
te, pînă la 31 mai, doar 10 710 
hectare. Cauza principală a 
rămtaerii în urmă la această 
lucrare se datorește folosirii 
incomplete a parcului de ma

șini. Și lucrurile au pornit rău 
chiar de la început. De exem
plu, S.M.T, Botoșani a însă- 
mînțat în primăvară lă 000 de 
hectare. Dintre acestea doar 
6.350 de hectare au fost con
tractate cu cooperativele a- 
gricole pentru a fi prășite me
canic. Mai puțin de jumătate. 
Chiar și acolo unde asemenea 
lucrări au fost contractate, 
mijloacele mecanice nu sînt 
folosite în întregime, cu toată 
capacitatea. In comuna Drac- 
țini, mecanizatorii au fost re
partizați la lucrări auxiliare, 
de mai mică importanță. Sape
le rotative și cultivatoarele 
stau în remiză, iar cîmpul e 
invadat de buruieni. Situații 
asemănătoare am întîlnit și la 
Blîndești, Bucecea și Dumbră
veni. Lucrările sînt amînate, 
de la o zi la alta, fără justi
ficări întemeiate. Există un 
număr suficient de mașini a- 
gricole cu care lucrările pot fi 
urgentate și făcute la un bun 
nivel agrotehnic. Dar aceste 
mașini nu sînt judicios folo
site, stau în remizele de la bri
găzi ori în stațiune. O situație 
nepermisă. E firesc în condi
țiile în care se poate lucra ma
șinile să stea nefolosite în timp 
ce lanurile cu culturi sînt îm- 
buruienate? Cînd vor fi folo
site, în raionul Botoșani, toate 
cultivatoarele la prășit? Aș
teptăm răspunsul Consiliului 
agricol raional.

Practici birocratice 
contra practicii 

in producție
în sftrșit, legătura oficială cu 
întreprinderile. Abia acum în
cep consultările CONCRETE 
reciprs.ee, discuțiile asupra 

programelor, adaptarea lor la 
specificul uzinelor.

Și, iată, că această legătură 
între facultăți și uzine nu s-a 
luat nici pînă acum. Se ofi
cializează abia...

Regulamentul privind prac
tica studenților a apărut de 
curînd. El prevede ca încheie
rea contractelor de practică să 
se facă cu cel puțin 30 de zile 
înaintea datei de începere a 
practicii. Deci, lucrurile trebu
ie urgentate și, mai ales, tre
buie simplificat sistemul de 
„circulație" a propunerilor 
pentru contracte-sistem care 
duce la tărăgănarea încheierii 
lor.

N-am vrea șă ne oprim prea / 
mult asupra procedeului (deși 
în atenția forurilor competen
te poate să rămină). Altceva 
vrem să spunem. Institutele, 
cunoscînd acest sistem, au îna
intat Ministerului Învățămân
tului propunerile pentru locu
rile de practică încă din ia
nuarie. Se pare că și de aici 
ele au plecat către ministerele 
de resort fără întârziere. Aici, 
însă, se complică lucrurile — șl 
credem că aici trebuie căutată 
explicația pe care n-o găseam 
în altă parte. Direcțiile în 
drept din cadrul ministerelor 
de resort au întîrziat să trimi
tă răspunsurile. Cele mai mul
te au venit la sfîrșitul lunii 
mai. Altele încă n-au sosit (la 
Politehnică, de pildă, din par
tea Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini și a 
Ministerului Sănătății și Pre
vederilor Sociale).

Și, astfel, se bate pasul pe 
loc, trec zile, se apropie 1 iu
lie, iar colaborarea dintre ins
titute și uzine — despre a că
rei necesitate credem că nu 
mai sînt necesare explicațiile 
— întîrzie să se realizeze.

Nimeni nu are nimic de 
spus ?

reciprs.ee
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ANTICIPAȚIILE UNUI INTERVIU
• terminase ședința ia 
care eomandaâesbL de 
organizare a vacanță ele
vilor din Capitali tși per
fectase plănui, Moraesx po
trivit pentru a aia ce li 
se pregătește atevGar in

ediția 1965 a vacanței de vară, Ne-am 
adresat tovarășei EUGENIA MAN- 
DIȚĂ, secretar ai f^flMătehe orășe
nesc U.T.M. București, ngbid-o să ne 
relateze cite ceva despre vacan

’ vilor bucureșteni.
— Atracția nr.- 1 e acestei «aceașe ?
— Cam greu. Preferințele sărt foarte 

variate. Potrivit unei vechi trad^B.cin- 
burile pentru elevi și taberele pentru 
pionieri și școlari, ea tot corte
giul lor de manifestări, atrag in 
fiecare vacanță zeci, de mii de 
elevi de 5 toate virstele. Vom or
ganiza în această vară pentru piomerfi 
și școlarii care rămin in oraș tabere la 
Palatul pionierilor, în pateul IfarlaUiu. 
la casele de cultură ale tineteMui. la 
Baza sportivă „Știința Tei* și la Școala 
medie nr. 38. In plus, pentru 10 Mt «le 
copii, organizăm 8 tabere in locante 
cele mai pitorești din bnprejmlaaite 
Capitalei — pădurile Snagov. PustBics^ 
Mogoșoaia și pe malul Argeșului. 
Pentru elevi vor fi descinse 8 ciuburt, 
organizate, de asemenea, pe lingă baze 
sportive, case de cultură. Atft în tabere 
cît și la cluburi elevii vor avea la dis
poziție echipament sportiv, aci se vor 
organiza, manifestări cultural educa
tive, concursuri, seri de dans, gale ale 
filmului, excursii și drumeții, precum 
și alte acțiuni incluse în programele de 
activități pe baza sugestiilor elevilor in- 

tșiși... Dar tot atractive vor fi și 
cursurile de înot la care vor participa 
peste 7 000 de copii, campionatul de 
fotbal inter-străzi ți inter-tabere pen
tru pitici, a cărui finală va avea loc in 
ziua de 24 august.

— Ct v puteți spâne despre activi
tatea orgaz-zzuzorid p-egăzizoare ?

— Ma: isffi. a fost stabilit eomanda- 
irier.tpL Ia compmer.ța hn intri re- 
frezectanfi at secției de invățămint a 
Stashpopo-ar al Capitalei, directo
rii PaiâttCtn pâc-nierîlor. reprezentanți 
ii Sarjeesd-unri, U-C_F_S„ Comitetului 
do Cteîtnră șr Artă, O3f.T„ Direcția co- 
snertxalâ a S_P.C„ ai întreprinderii 
de trsnsprrtur. și alții. Cu sprijinul co- 
■Mtetulm orășenesc de partid,, coman- 
Aameotul și-a stabilit planul de activi
tate, fiecare membra al său și-a asu
mat răspunderile ce-i vor reveni în asi
gurarea barei m.aterrale și a unui bo
gat coc ținut educativ fiecărei manifes
tă-'. Cocnanbameiitului pe Capitală ii 
mrine sarcina sprijinirii comandamen- 
tefor raionale (care la nudul lor au fost 
cousiitxăte, Instruite ți și-au început ac- 
thrita-eo) în organizarea acțiunilor pe 
pian local.

In aceste zile, se fac ultimele amena
jări la taberele din împrejurimile Ca- 
prtalei. Aid se cuvine să spunem că 
'-'-I" ~ -r.de fapt pă-

xfații copiilor din București, au asigu
rat montarea barăcilor, au efectuat 
toate instalațiile necesare și tot ei vor 
asigura înfrumusețarea taberelor. S-ău 
hiat măsuri pentru dotarea lor cu ca- 
zarmamentul necesar, cu material spor- 
• v. cărți, aparate de radio etc. La 15 
iunie, taberele vor fi gata să-și pri
mească oaspeții, deși ei vor sosi abia 
la data de 21 iunie. Măsuri asemănă
toare s-au luat pentru organizarea ta
berelor locale, a cluburilor. Pentru toate 
taberele și cluburile se perfectează 
programe de activitate pe zile, se fac 
cunoscute elevilor.

M. VIDRAȘCU

T

Nu știm deocamdată cjm va 
arăta albumul pe care elevii de 
la Școala generală de 8 ani Ze- 
letin-Aricești îl vor completa 
în această vacantă. Un lucru 
rătnine, Insă, cert: pe prima filă 
albumul va purta... o adresd. 
Da, adresa nr. 76 din 26 mai 
1965 pe care conducerea școlii 
(director M. Iancuiescu) a înain
tat-o secției de învătămînt a 
orașului Brașov, unde a fost 
Înregistrată sub nr. 42 774. Prin 
aceasta. Școala de 8 ani nr. 1 
Aricești-Zeletin, raionul Telea- 
jen, regiunea Ploiești, solicită 
ajutorul secției pentru găzdui
rea celor 60 de elevi din cla
sele I—IV care urmează să por
nească într-o excursie, avind 
primul popas la Brașov. Și cum

Ocolul bucuriei

să recomanzi opera unei personalități — pre- — 
99 la sută din prefețele edițiilor comentate — ■ 
încercare riscantă. Primo : pentru că o atare ■

pînă la 5 iunie, dala plecării 
lor, nu ftrOi este mult, adresa 
se termină cu un apel. senti
mental ; „Pentru că timpul est» 
înaintat și, credem tă nu mai 
avăti cind să ne răspunderi, vi 
rugăm să nu ne lisați cu copiii 
în stradă".

Iată-i, așadar, porniți la drum 
la voia întâmplării deși in
strucțiunile Ministerului Invă- 
țămîntuluî ți CC. al U.T.M. 
6înt clare in această privință : 
pentru elevii claselor I—IV nu 
sînt recomandate excursiile in
terregionale, de durată- Ca să 
nu mai spunem că fiecare ex- 
cflrsie trebuie cunoscută de co
mandamentul central, care are 
sarcina să comunice punctelor 
turistice de pe traseu data și 
numărul de excursioniști care 
vor trebui găzduiri- La Brasov, 
însă, sosesc pe toată durata 
veîii destule grupuri de elevi, 
a căror evidentă nefiind cunos
cută, îngreunează activitatea 
punctului turistic

Oare secțiile de invățămint 
de Care aparțin asemenea scoli 
nu au nimic de spus ?

Corespondenții noștri 
gionsh su fost printre primii 
oaspeți ai taberelor regionale 
și centrale. Acolo unde.în.cu- 
rînd vor sosi adevărații stă- 
pîni: elevii. Au fost „în re
cunoaștere*. Știindu-vă ne
răbdători, rr

• ganizatorilor.

Pentru tntîlnirea cu soarele și 
apa — ați ghicit: cu marea I — 
puteți să vă pregătiți .de pe a- 
cum, mei ales dacă mergeți la 
NăioJart. Noul peron construit 
din piatră este gata ; el face ta
băra moi primitoare. Interioarele 
tint zugrăvite, ușile, ferestrele 
vopsite, perdelele noi au desene 
fi adori care-ți incintă privirile.

..Dacă sinteți programat pen
tru una din taberele de pe Va
leu Oltului, de ia poalele mun
ților Făgăraș, de pe- Argeș și 
Dîmbovița, de asemenea, nu fiți 
îngrijorați. Aici, se fac pregătiri

din lunile decembrie fi ianuarie, 
(O notă btină pentru secția de 
învățămînt a Sfatului popular re
gional Argeș și Întreprinderea 
interregională de construcții și 
prestări (I.I.C.P.) Pitești, Mușcel 
și Rm. Vîlcea— care au asigurat 
din timp toate materialele nece
sare și le-au transportat la ta
bere). Taberele de la Cozia și 
cele două tabere de la Valea 
Mare sini gata să primească oas
peți. Un volum mai mare de lu
crări s-a prevăzut în taberele 
Lotru, Păușa, Păuleasca și Dra- 
goslavele.

Secția de invățămint regională, 
în colaborare cu comitetul regio
nal U.T.M. Hunedoara, a întoc
mit, în urma unui raid efectuat 
recent în toate aceste localități, 
un plan de măsuri detaliat, pri
vind îmbunătățirea bazei mate
riale.

Și sucevenii se pot pregăti pen
tru tabără : amenajările sini pe 
terminate. Și... In aproape toate 
locurile unde vor funcționa 
bere, lucrările înaintează în 
rapid.

Copii, nu citiți 
aceste rînduri!

Ele se adresează organizatori
lor. N-are rost să vă mîhnifi pen
tru niște neglijențe. Mai ales că, 
sîntem siguri, ele vor fi înlătu
rate.

Am spus că, pentru cei care 
cin la Năvodari, se întrevede o 
vacanță frumoasă, cu o singură 
condiție: bazele sportive, tere
nurile de fotbal fi de volei să 
fie amenajate urgent, iar lucră
rile în curs de execuție la tea
trul de vară să fie terminate cit 
de curind.

Este cu totul nejustificată în
târzierea cu care au început lu
crările de reparații și revizie ale 
pavilioanelor de tabără — dig, 
care vor găzdui in această vară 
200 de elevi pe serie.

La taberele de la Schitu șf 
Costinești, deși s-au făcut o se
rie de lucrări (zugrăveli, revizia 
instalațiilor, s-a achiziționat ve
selă fi cazarmament nou) mai tint

încă multe de rezolvat. Directo
rul celor două tabere reclamă un 
3}rijin mai concret ți permanent 

in partea secției de invățămint, 
a sfatului popular și a comitetu
lui regional U.T.M. Intr-adevăr, 
inspectorul secției de invățămint, 
care trebuie să se ocupe de pre
gătirea și amenajarea taberelor, 
n-a dat cam de mult timp 
aici. Ar fi timpul s-o facă.

E necesar, de asemenea, 
mult sprijin din partea organiza
țiilor U.T.M. din localitățile res
pective ți din partea comitetului 
orășenesc U.T.M., care trebuie 
să organizeze acțiuni de muncă 
patriotici pentru terminarea ulti
melor lucrări de amenajare a 
bazelor sportive, a parcurilor, o- 
leilor, grădinilor de vară.

Dacă ne gîndim la 
rile semnalate anul 
preajma vacanței, pu 
argeșenii și-au făcut 
Dar a bine să nu ne 
mulțumiți; s-ar putea ca 
mulțumire si dăuneze. St, 
tenunării lucrărilor la datele fi
xate n-o poate da decit ăupsdeso- 
narea octrcrtițu. Și tacă caca: Si 
se asigure lucrări de eabtui

♦
Repetăm copii, aa 

rinduri! Să le dteasd 
drept: tovartfU de te

ctmstmcțd ți de la 
regionale, raionale fi 
U.TM. Cei Z 
să org/Buzexe 
tească fi si ta

Cheia de

• O parte din instituțiile care 
ar fi putut contribui la o mai 
bună organizare a vacanței pio
nierilor și elevilor din Bacău n-au 
colaborat îndeajuns cu organiza
torii, nefiind solicitate. Concluzii : 
Este bine ca reprezentanți ai 
Teatrului de stat, Bibliotecii re
gionale, Muzeului regional ți În
treprinderii cinematografice re
gionale să facă parte din coman
damentul de organizare a vacan
ței. Pentru un program mai bogat 
și mai atractiv de activitate, șco
lile, Casa pionierilor și clubul 
elevilor și studenților să solicite 
mai mult sprijinul acestor insti
tuții.

• Obiecția tovarășului Crihan 
Gheorghe, secretar al Comitetului

a vacanței de 
fustă. Se impu 
cretețe a măsurilor și 
lor prevăzute tatr-uB 
plan și în orice caz și recoman
darea modalităților practice de 
realizare a acțiunilor.

• Anul trecut „Ștrandul tine
retului" n-a funcționat... Condi
ții obiective. încercările efectuate 
la bazele hidrocentralelor Bacău 
1 și Bacău 2 n-au dat rezultate.

Anul acesta va fi ștrand ! Pînă 
la 15 iunie, cînd începe, de obi*

vilor și 
au știut de 
tKitafi- Cea 
salari: Pentru ■ a va
canței programul trebuie să fie 
stabilit și adus h cunoștința ele
vilor înainte de încheierea anului 
școlar.

\ari>iwr de b 
organizatoric P le dedicăm pen
tru început mgeatzile de mai «nt.

ION TRONAC

accepta 
cizează 
este o 
întreprindere poate friza inutilitatea — operă unei per
sonalități recomandîndu-se prin ea însăși — ; secundo: 
pentru că admițînd în ultimă instanță necesitatea pre
zentării, actul stă, incontestabil, sub semnul 1 
al cutezanței.

Eminenta, marcanta personalitate de care ne ocupăm nu ne scu
tește nici ea de riscul pomenit. VACANTA — deoarece opera ei în
drăznim s-o comentăm — este o figură atît de apropiată tinărului 
cititor, incit, cinstit vorbind, nu întrezărim încercării noastre decit 

I perspectiva eșuării intr-o zonă a truismelor.
Și totuși... ,

Da, și totuși cît de nou, cît de viu și de proaspăt sună la începu
tul fiecărei veri clopoțelul cuvintelor „Sosește vacanța I".

Așadar, fără teamă : prieteni, își deschid din nou i 
vacanței I Cireșii bucuriei, âi veseliei își apleacă crengile 
tindu-vă să le culegeți roadele. Ne molipsiți și pe noi, cei mai virst- 
nici, de voioșia voastră. Nu mai are rost să ne amintim cum, asențe- ] 
nea humuleșteanului, odinioară, săream gardul la mătușile zgircite 
ale vacantelor noastre ca să furăm un pumn de cireșe crude. Nică 
al Petrei, cel care a trăit în fiecare dintre noi, ne cere să-1 prindem ' 
de mină ți să-1 plimbăm pe aleile grădinilor de azi, să-l ' 
clntecele și jocurile voastre, să-1 lăsăm să urmărească zborul 
al visurilor voastre. c url.f

Hai, Nică. Dă-mi mina. Să pornim ! . :
Dar încotro? Cu ce să începem? Unde să facem primul pas ? E 

atît de greu să alegem I Munții ne trimit un tpiag de drumeție șă- 
urcăm cu el spre taberele cocoțate pe genunchii lor de bunici. “ 
Sinaia, Predeal, Homorod... Ori unde ne-am opri, Vom iZ— „_ ___
semețe ale taberelor și goarnele ne-or chema să ne pierdem.printre’ 
miile de copii, prieteni estivali ai brazilor și veverițelor. Nutnat că 
nu-i atît de simplu. Tabăra implică grele obligații. Aici trebuie să te 
ingrasi. să dormi după-amiezele.

O scoică ne șoptește la ureche că ne invită la mare. La Năvodari, 
la Costinești, Ia Mangalia. Peste tot se deschid taberele pentru copii. 
Dar șirul covârșitoarelor obligații sporește aici cu încă una : trebuie 
să te bronzezi, să te întorci acasă în culoarea ciocolatei și — aten-* 
fie ! — etalonul nu e ciocolata cu lapte. Nu se admit jumătăți de ' 
măsuri I

Și să nu uităm excursiile, Nică, bucuria de a cutreiera pe dru
murile patriei, descoperind la fiecare pas izvoarele fermecate ale' 
noului, durabilului și frumosului.

Sosește vacanța, Nică ! Goarnele dau semnalul de început al „Oco
lului bucuriei în 80 de zile". Privește o clipă cerul. Are o culoare 
fără seamăn — culoarea după care, astăzi, la noi recunoaștem ari ' 
unde ne-am afla bucuria vacanței...

maiea pre- _ 
temerității. I

I
I

porțile grădinile I 
agile grele, invi- | 

' . I
. . .*■ 

să-1 prindem I 
să-1 îtrt'ățȘm I 
zborul -înalt I

I
aunici. .Breaza, 1 
zări catargele.» 
erdem .printre- I

I
I

> ale -
Qco- I
loare -

IALEXANDRU BOGDAN

£a n-a adas aminti 
ți de struți ți în 1961 ți în 62 
83 și în 64. La sugestia arhivei, a 
trecut tn planul de organizare a 
Mcaaței in fiecare vară cite o 
ercursie colectivă la grădina zoolo
gică. Intre tisnp. leul cel bă!rin a 
rnnnx, tigrul a devenit tată, struțul 
acuză un reumatism cronic. Despre 
toate aceste schimbări cu aflat la 
traap coptu — ți vor mai afla și in 
vs*c In» 65

Arfezcn i» dictează ți ei nu trebuie 
să facă altceva decit să seric .-

oat orgeniaa o virilă colectivă 
•iâxsua zoologică. Copiii vor ne
tei șâ tigri ți struți*.

uiri 1961 s-« organs- 
nn eernavai. Coptii 
te Seuftfe roșă, te 

anțeșri ți in pdiecni. La 
crrisreu csmscalal s-a re- 
crenri te fiecare vară. Co- 
castssnct te fiecare vară in

pecsî de 
pui s-cx 

roșu, ia fiori de mușețel si 
fa peuccz— p se ror certarea. fi
rește. # ia cam «costa.

Arăm n dictează și ei nu trebuie 
să facă altceva decit să scrie :

.Vom organiza intr-o seară un 
carnaval. Copiii cor area prilejul să 
se costumeze în Scufițe roșii. în flori 
de mușețel și in pelicani*

Prin 1959 s-a organizat și o dru
meție. Copiii au vizitat Muzeul de 
artă feudală de la Mogoșoaia. De 
atunci, la sugestia arhivei, au mai 
vszitat încă de trei ori același mu
zeu. In nopțile senine de vară le 
apare in vis Brîncoveanu purtind 
într-o mină o tavă de argint bătu
tă la Brașov în secolul al XV-lea și 
cu cealaltă mină sprijinindu-se în- 
tr-un sceptru eu măciulie de fildeș 
lucrat de meșterii genocezi la în
ceputul Renașterii. Și îl vor visa 
copiii tot așa pe Brincoveanu și în 
nopțile senine din vara lui 65.

Arhiva ii dictează și el nu trebuie 
să facă altceva decit să scrie .*

„Vom Organiza o drumeție la Mu
zeul de artă feudală de la Mogo
șoaia*.

El scrie numai ce-i dictează ar
hiva !

Și ce lucruri minunate îi dictează 
arhiva 1

Nu știe ce s-ar întîmpla dacă n-ar 
fi iubirile, dar dacă n-ar fi arhivele 
e convins 
bună parte

Ah, dacă 
la sertarul 
în cușca tigrilor! Ce bine

că viața și-ar 
din farmec, 
i-ar lua cineva 
arhivei și i-ar

cheia de 
arunca-o 
ar fi

OCTAV PANCU-IÂȘI
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DA fost lansată nava

Sato a format Generalulrtuare, fapt ce

noul guvern japonez

de dictatordezvoltare
industrială care S.U.A. îl sprijină în cursa pen-pe

et_

După reuniunea NAT.O.

irir:

fost 
de

un om de încredere al lui Trujillo, 
binefăcător l-a numit guvernator al

„Propunere sosită

cosmică americană „Gemini-4“

Expoziție comemorativă Enescu

Săptăminu- 
„Que Pasa 

Venezuela" 
gîndit să

prea tirziu“ l ci

Urile N-A.T

R._ P. MONGO
LĂ. Construcții 
noi la Ulan Ba

tor

Comitetul

imp de trei săp- 
tămîni la New- 
York s-au desfă
șurat lucrările 
celei de-a V-a 
sesiuni a comi
tetului O. N. U. 
pentru dezvolta
re industrială, u- 

nul din cele șase comitete per
manente ale Consiliului Eco
nomic și Social al O.N.U.

în cursul sesiunii, la care a 
participat și țara noastră în 
calitate de membră a Comite
tului, au fost dezbătute nu
meroase aspecte ale dezvoltă
rii industriale.

O atenție deosebită a fost 
acordată activității centrului 
de dezvoltare industrială și 
programului acestuia. Astfel 
s-a discutat despre activitatea 
în domeniul politicii de indus
trializare ; despre planificarea 
și programarea industrială, 
despre reuniunile și ciclurile 
de studii interregionale în do
meniul tehnologiilor industria
le. Pe ordinea de zi au mai 
figurat și alte probleme cum 
ar fi: crearea institutelor de 
cercetări științifice industriale; 
formarea cadrelor și adminis
trarea întreprinderilor; pro
gramele de cooperare tehni
că.; organizarea colocviului 
internațional și a colocviilor 
regionale asupra dezvoltării 
industriale; aspectele sociale 
ale industrializării etc.

Firul conducător al discu
țiilor l-a constituit ideea că 
O.N.U. are datoria de a spri
jini procesul de industrializa
re a țărilor în curs de dezvol
tare. A fost unanim apreciat 
faptul că în ultimii ani O.N.U. 
a acordat o atenție tot mai 
mare problemelor complexe 
și variate pe care le ridică 
accelerarea industrializării în 
țările slab dezvoltate. Din dis
cuții s-a desprins ideea nece
sități; pentru aceste țări de a 
sprijini sectorul de stat pentru 
dezvoltarea activităților indus
triale, de a intensifica măsu
rile de finanțare a acestor ac
tivități, de a acorda atenție nu 
numai creării unor interpin- 
deri care să producă pentru 
export, ci și realizării de pro
duse manufacturate care să 
înlocuiască anumite importuri.

In cadrul dezbaterilor, o 
contribuție însemnată au adus 
reprezentanții R. P. Române. 
Interesul manifestat de țara 
noastră față de problemele in
dustrializării țărilor în curs de 
dezvoltare este o consecință 
firească a locului primordial 
pe care-1 ocupă industrializa
rea în politica noastră econo
mică.

Reamintind propunerea 
R. P. Române privind livrările 
pe credit de bunuri de echi
pament industrial, delegatul 
român,a subliniat că punerea 
în aplicare a acestei propu
neri va putea contribui la ac
celerarea industrializării țări
lor în curs de dezvoltare și 
la diversificarea exportului a- 
cestora de produse manufac
turate și semifinite.

Contribuția română s-a o- 
glindit și în documentele fi
nale ale sesiunii de la New- 
i’ork. La rezoluția privind co
locviul internațional și coloc
viile regionale asupra dezvol
tării industriale, România a- 
pare ca inițiatoare (alături de 
alte 18 țări printre care R. S. 
Cehoslovacă, Algeria, Austria, 
Grecia, Chile, Mexic, Pakistan, 
Suedia etc.). Rezoluția reco
mandă ținerea colocviului la 
începutul anului 1967, după 
ce se vor fi ținut colocviile re
gionale. Documentul reia une
le idei ale rezoluțiilor inițiate 
de R. P. Română cu ocazia 
sesiunilor anuale din 1964 și 
1965 ale Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa, referi
toare la rolul acesteia și a ță
rilor, membre în promovarea 
progresului industrial în țările 
în curs de dezvoltare.
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CAPE KENNEDY 3 (Ager 
preș). — La Cape Kennedy c 
fost lansată joi nara coaaucă 
americana „Gemmi~ț~ cvind la 
bord pe cosmonaută Jame- 
McDivitt și Edward White. Nac 
a fost propulsată de o rachetă 
cu două trepte de tip ..Titan-2 
care a părăsit poligonul la ora 
15,16 G.M.T., cu o oră și cinci
sprezece minute întirziere față de 
ora fixată, ca urmare a unei 
„pene" în circuitul electric înre
gistrat la tumul de susținere a 
rachetei. La citeva minute după 
lansare, Administrația națională 
pentru problemele aeronauticii și 
cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) a anunțat că naca s-a 
plasat pe o orbită terestră in for
mă de elipsă cu perigeul de circa 
160 kilometri, iar apogeul de 281 
kilometri, situată la o mică dis
tanță de elipsa descrisă de ce 
de-a doua treaptă a rachet - 
purtătoare. In programul 
zbor, care ca dura patru zilt 
se prevedea ca după prima rota
ție cosmonautul Edward White 
să iasă din cabină și să încerce 
să se apropie de cea de-a doue 
treaptă a rachetei. După prima 
rotație, cosmonautul Edwcrd 
White a primit ordinul de a pă
răsi cabina și de a încerca să se 
apropie de cea de-a doua treaptă 
a rachetei care se afla la o dis
tanță de aproximativ 100 de me
tri. Cosmonauții au comunicat 
însă că nu au terminat încă pre
gătirile pricind ieșirea din cabt’iâ 
și că așteaptă cel de-al treilec 
tur. La ora 19J00 G.M.T.. N_LS_4. 
a anunțat că ieșirea din cabină 
a cosmonautului Edward Whrtr.
a fort aminată pentru 35 de mi
nute și că i-a indicat roma— 
tului să nu mat încerce apropie
rea de cea de-a doua treaptă a 
rachetei purtătoare. In cursul 
unei conferințe de presă directo
rul NA.SA., George Mueler, a 
declarat că amploarea mișcărilor 
de rostogolire a celei de-a doua 
trepte a rachetei a crescut deo
sebit de mult și că riscă să
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R. P. POLONĂ. Vedere din portul Gdansk
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trebuie să reînnoiască o 
din numărul senatorilor 
alegeri vor participa anul 
departamentele in ordine

PARIS. — Consiliul de Miniștri 
al Franței a hotărit. Ia întrunirea 
sa săptămânală de miercuri, fixa
rea alegerilor senatoriale pentru 
26 septembrie anul acesta. Scruti
nul. care se va desfășura in două 
tururi, 
treime 
(90). La 
acesta 
alfabetică — începând cu Indre-et- 
Loire și terminind cu Pirineii on- 
entali. Alegerile se desfășoară la 
fiecare trei ani. Potrivit prevederi
lor legii, senatorii vor fi desem
nați de tin colegiu alcătuit din de- 
putați, consilieri generali si dele
gați ai consiliilor municipale, la 5 
septembrie.

RIGA. — In seara de 3 iunie. 
Elena Cernei, artistă emerită a 
R. P. Române, a interpretat pe sce
na Teatrului de Operă din Riga 
rolul lui Amneris din opera Aida 
de Verdi. Referindu-se la succesul 
repurtat de cintăreața română, a- 
genția TASS scrie : „Elena Cernei 
a confirmat din nou renumele cin- 
tăreților din țara ei Spectatorii au 
fost cuceriți de vocea ei puternică 
care se îmbină cu o interpretare 
profund dramatică a rolului".

KHARTUM. — Consiliul suprem 
al Sudanului a acceptat miercuri 
demisia guvernului condus de

K
wâecmr «LX șemx ms a»r-

fa K-A.TjOl ccrv si «e acwe 
ie Urgirae resscesaiCiUnjor zseu- 
teilor aLaxte. ariaxrics ix fcăassreo 
sroei nucleare. După părerea caar 
observatori, propunerea a->evml ar 

avea ca obiectiv să arate ci Statele Un:te ar inten
ționa să depășească pontra sa de piuă acuca iu ce 
privește împărțirea responsabilităților îa cadrul 
N.A.T.O.

Ziarul ..COMBAT* subliniază iasă că „jniutitazea 
comitetului propus nu înseamnă de Joc că SX A. 
sînt gata sc impariă in mod efecth- cu anumite 
țări Ivest) europene dreptul de a hotărî In nmlerie 
de folosire a armelor nucleare. In perfectă amo*- 
tintă de cauze, scrie râmi, propunerea americani

l MMnat 5 ia
ce *

Khatem el-Khalifa, cerîndu-i, insă, 
primului ministru să rămînă la 
postul său pînă la întrunirea nou
lui parlament, la 10 iunie.

După cum se știe, la recentele 
alegeri generale din Sudan victo
ria a revenit partidului UMMA 
care, în vederea alcătuirii noului 
guvern al țârii, a realizat un acord 
pentru formarea unei coaliții cu 
Partidul national unionist. Agenția 
Reuter apreciază că Mohamed 
Ahmed Mahdjoub, actualul minis
tru de externe, este considerat ca 
cvind cele mai multe șanse să de
vină conducătorul noii coaliții.

TEK1N — Liu Șao-ți, vicepre
ședintele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez și pre
ședinte al Republicii Populare Chi
neze, a primit la 3 iunie pe Le 
Thanh Nghi, membru a! Biroului 
Politic al Comitetului Central al 
Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. D. Vietnam, 
care face în prezent o vizită în 
China Cu acest prilej, Liu Șao-ți a 
reafirmat hotărîrea poporului chi
nez de a sprijini poporul vietna
mez în lupta sa împotriva agre
siunii americane. In cuvîntul său, 
Le Thanh Nghi a arătat că poporul 
vietnamez va lupta pînă la capăt 
împotriva imperialismului ameri
can.

IU SCURT

VIENA 3 țAgerpres). — Cu 
prilejul comemorării unui de
ceniu de la moartea lui Geor
ge Enescu. la 1 iunie s-a des
chis la Viena. in sălile poleiu
lui Polity. o expoziție comemo
rativă.

Organizată sub auspiciile 
Asociației de prietenie Austria- 
Româr.fc. expoziția a iosf des
chisă de vicepreședintele Aso
ciației. Karl Diem. La iest ivitele 
au fuel cuvirJtd ing. Mrrcec

TOKIO. — Eisaku Sric a xx- 
mat noul guvern japonez- D=> 
vechiul cabinet nu au rămas de
cât doi miniștri — respect:- E:- 
susaburo Shiina. care coctinuâ să 
dețină funcția de nnnistru al A- 
facerilor Externe, ți Tonrisarer-. 
Hashimoto, secretarul principal al 
cabinetului.

După cum sublima joi dîm-Tfa- 
ța agenția Associated Press, zs 
noul cabinet an fost inchssr per- 
■«.Mlaiți conoacate. ca aaae in
fluență. ale Partidahc Sberai- 
democrat «partid de guseraămcx 
ca Takeo SLfc. in fonepa de w- 
aistru al industrie: ți ccwertul _

li

Sub titlul „Teama 
Pierre Lambert, unul 
din corespondenții 
la Santo Domingo ai 
agenției FRANCE 
PRESSE, transmite un 
reportaj al vizitei 
făcute în orașul San 
Francisco de Maco
ris, a treia localitate 
ca mărime din Re
publica Dominicană.

„Am avut pacea, a urmat mi
zeria, a fost nedreptatea... acum 
domină teama" — mi-a declarat 
un medic din San Francisco de 
Macoris, scrie Lambert. „Al trei
lea oraș din insulă, situat în 
inima bogatei cîmpii Cibao, San 
Francisco a cunoscut duminica 
trecută prima manifestație pro
vincială în favoarea lui Francisco 
Caamano și a insurgenților săi. 
Tentativa a fost imediat înăbuși
tă de polițiștii și soldații care 
ascultă de ordinele lui Imbert 
(președintele juntei militaro-civile 
reacționare n.r.). care au atacat 
cu brutalitate, ucigînd două per
soane. Numai 150 de km separă 
San Francisco de Macoris de ca
pitală, dar pentru a ajunge acolo 
a trebuit să trecem 11 bariere 
polițienești...

Teama, am întîlnit-o puțin mai 
departe, în mica localitate Bomao. 
La cafeneaua „Noul Madrid", o- 
presc un metis. „Ce se întîmplă 
la voi

Ocheană, ambasadorul R. P. Ro
mâne in Austria, docent Ha
rold Goertz. președintele socie
tății austriece pentru muzică, și 
muzicologul român Viorel Cos
mo. care au evocat viața și 
opera marelui nostru compo
zitor.

Cu cceastă ccaz.e a iași pre
zentai iilaul „Mărturii despre 
Enescu" care s-a buczrcr de 
un trumps succes

-
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— La noi totul este calm.
— Sint ziarist francez.
— Sinteți francez-, ah 1
A fi ziarist francez în aceste 

zile tulburi la Santo Domingo, 
aceasta este un „Sesam" surprin
zător, care face să se adune oa
menii, dezleagă limbile, permite 
confidențele. Confrații noștri a- 
mericani străbat, de asemenea, 
țara. Dar în jurul automobilelor 
lor se face tăcere. Ei sint ob
servați de departe, nimeni nu se 
apropie de dînșii. A fi ziarist 

„Team a"
francez prezintă și inconveniente. 
Chiar ieri seara radioul imbertist 
afirma că trimișii speciali din Pa
ris — ei sint patru în prezent — 
„sînt cu toții plătiți de Caamano 
pentru a-i face propagandă".

„La Bamao — mi-a explicat 
metisul și prietenii săi care s-au 
strîns imediat în jurul mesei noa
stre — există interdicția de cir
culație de la 6 seara pînă la 6 
dimineața. Poliția a arestat zeci 
de oameni. Unii au fost elibe
rați, apoi au fost arestați alții. 
Toate acestea se petrec pe baza 
denunțurilor Uniunii civice, par
tid de dreapta ai cărui tineri au 
fost înarmați. Aceștia alcătuiesc

leziiuzre
niciodată singură.
De lucrul acesta 
s-a putut convinge 
recent și guvernul 
de la Lisabona. 
Abia restabilit du
pă iritarea pe care 
r-a produs-o gestul

frondă al societății scriito- 
care a acordat premial

de 
riJor. 
„Gulbenkxzt" ursii adversar al 
reginmJui. tui Salazar ii este 
det să descopere o altă „oaie 
rătăcită ia turma sa*.

.Păcat asie' nu este nici mai 
wtiit răci mai puțin decit epis
copul din Beira fMozambic). 
Dom Sebcstico Reserde iar 
corpul delict U constituie pas
torala publicată de acesta in 
ziarul .Dck> de Mozambigue'. 
Si cam cerneala de pe stiloul 
cu care fusese semnai ordinul 
de dizolvare a societății scrii
torilor nu se uscase încă. a mai 
fost semnal un ordin, de dala 
aceasta, de suspendare. „Diario 
de Mozambique* a iost suspen
dat. dar numai pentru zece zile, 
timp socotit a fi suiicient pen
tru ispășirea greșelii.

Ziarul este proprietatea epis
copalului și unicul din colonie 
care nu aparține băncii „Nacio- 
nai Ultramarino".

Pastorala cu pricina fusese 
publicată cu ocazia celei de a 
25-a aniversări a acordului a- 
supta misionarilor, încheiat în
tre Portugalia și Vatican. Epis
copul s-a gindit să folosească 
ocazia pentru a exalta zelul 
misionarilor și in acest scop 
le-a dezvăluit, intr-un limbaj 
destul de moderat, dar totuși 
supărător pentru autoritățile 
coloniale, citeva adevăruri a- 
mare: analiabetismul majorită
ții populației airicane a Mo- 
zambicului, „consecințele de
zastruoase și ireparabile ale do
minației portugheze asupra co
loniei*. tratamentul inuman a- 
plicat africanilor, absența unei 
baze economice care să asigure 
„un minimum de mijloace de 
trai pentru populația băștinașă*.

Speriat de evenfuaiele conse
cințe a.e gestului său. episco
pul a plecai in grabă la Lisa
bona unde s-a oprit drept la 
ușa cardinalului Cerejeira. pen
tru a-i cere protecția. Dar nu 
i-a trebuit mult timp pentru a-și 
da seama că a greșit adresa: 
cardinalul este un prieten per
sonal al lui Salazar.

V. URSU

tiziiâ unei delegații

4c industriași ironccii

ni p. P inudrd

BUDAPESTA. — O delegație 
de industriași francezi vizitează 
in prezent R. P. Ungară. In ca
drul unei conferințe de presă, 
Pierre Robert Sudreau, președin
tele Federației Industriei de rul
menți din Franța, a vorbit pe 
larg despre posibilitățile de dez
voltare a relațiilor economice, 
comerciale și tehnice dintre Un
garia și Franța. El a arătat că 
reprezentanții industriei franceze 
s-au interesat în Ungaria de po
sibilitățile de desfacere a produ
selor franceze și de creare a ba
zelor colaborării economice fran- 
co-ungare pe calea lărgirii schim
burilor comerciale. S-a căzut de 
acord asupra înființării în Fran
ța și Ungaria a unor centre pen
tru schimburi de experiență în 
domeniul tehnic. La sfirșitul anu
lui acesta va fi semnat un nou 
acord comercial pe termen lung.

latele „suspectilor* și polițiștii 
fac restul. O.S.A. a trimis ceva 
at-mente, dar cea mai mare parte 
au fost vîndute în profitul Uniu
nii civice, in loc să fie distribuite 
locuitorilor".

Un tânăr seminarist în sutană 
albă, care pînă atunci se ținuse 
tăcut la o parte, confirmă și a- 
probă. „Este adevărat, spune el, 
90 la sută din populație îl spri
jină pe Caamano".

..Da, noi nu avem arme. Noi 
avem miinile legate, nu putem 

face nimic" — spune o voce pu
ternică de lingă intrare.

...La San Francisco de Macoris 
am sosit în același timp cu de
legatul Crucii roșii internaționa
le, Pierre Jequier, care a făcut 
o primă vizită prizonierilor. Ei 
sint închiși în fortăreață, un bas
tion solid, copiat după modelul 
acelora construite de conchistadori 
cînd au debarcat. în curte, două 
mitraliere sînt așezate în pozi
ție de luptă. Vizita delegatului 
fusese anunțată de autoritățile 
din capitală. El a cerut să vor
bească cu prizonierii politici. Din 
două celule obscure sînt scoși 
patru bărbați. Toți ceilalți, se a-

apitala dominicană trăiește mea o viața de front. 
Trecătorii s-au înmulțit pe străzi, obloanele ma
gazinelor s-au ridicat și totuși strigătul prevestitor 
de moarte al gloanțelor se face auzit destulde des. 
Văduvele și orfanii jelesc pe cei pierduți dar lista 
celor sortiți morții n-a ajuns la ultimul nume. O 
vînătoare de oameni cu tragic deznodămînt se pe
trece în zona controlată de trupele lui Antonio 
Imbert Barreras. Opinii mai libere, un gest de de

zaprobare față de intervenționiștl sînt suficiente pentru a 
atrage asupra unor oameni eticheta de „comunist" cu toate 
consecințele ce decurg — pînă la execuții. Chiar și nunțiul 
apostolic a ajuns să fie calificat „agent al comunismului inter
național" iar reprezentantul O.N.U. s-a văzut tratat în termeni 
similari de către dreapta dominicană.

La Santo Domingo se numără morții și, în același timp, se 
poartă un steril dialog în intenția de a găsi o formulă de com
promis. Formulele puse în circulație sînt destul de depărtate de 
necesitățile reale ale Republicii Dominicane, Iar unele nesoco- 
'.esc interesele țării. In aceste momente de tensiune, un perso
naj galonat nu-și ascunde ambițiile. Generalul Imbert Barreras 
se visează dic
tator. Un nou 
Trujillo. Truji- 
lism fără Tru
jillo. Numele 
generalului a 
devenit mai 
bine cunoscut 
abia în săptă
mânile din ur
mă.
Iul 
en 
s-a 
schițeze cartea 
de vizită a celui . 
care se bucură 
la Santo Do
mingo de favoa
rea Washingto
nului, concurentul 
tru putere.

Imbert Barreras a 
Tiranul cu pretenții
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Icu onoruri forma

Proaspătul general
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unei provincii. Cei cinci ani petrecuti la Puerto Piața, relateaza 
săptămînalul, „sînt socotiți de dominicani ca o pildă a celor 
mai feroce represiuni, a furturilor celor mai nerușinate și a 
celor mai sîngeroase masacre”. Domnul guvernator mai era 
însă și proprietar al unei fabrici de suc de lămîie concentra,. 
Producția fabricii lua drumul vecinului nord-american. Pentru 
a-și așiqura materia primă, Imbert Barreras uliliza armata. Ave
rea guvernatorului-proprietar se rotunjea...

Cînd era Trujillo o început să apună, Imbert a operat in 
viteză o schimbare de „atitudine". După asasinarea lui.Trujillo, 
cariera lui Imbert nu putea fi socotită încheiată, deși o rudă 
apropiată i-a fost linșată pe străzile din Santo Domingo. Do
vedind aptitudini de echilibrist în politică, a reapărut cu grad 
de... general. Galoanele îl îneîntau însă „el nu s-a mulțumit 

formale" (potrivit aceleiași surse de informații).
I a trecut în contul său 6 000 din vacile de 

lapte care "aparțineau lui Trujillo plus un grajd de cai pur 
singe...

Imbert a promovat pe scena politică dominicană. Obscurul 
guvernator provincial a ajuns șeful juntei care pretinde să gu
verneze tara. Ascensiunea sa ar putea părea stranie dacă, din 
paginile aceluiași săptămînal din Venezuela reluat de ziarul el
vețian „Voix Ouvriere", n-am cunoaște un amănunt de o im
portantă deosebită : generalul Imbert este înrudit cu ambasa- 
corul S.UA„ William Tapley Bennet, cel care a solicitat inter- 
\ en;ia infanteriei marine americane. „Mama sa, Chilin Barreras, 
este intr-adevăr soția fratelui lui Bennet, administrator al 
unei fabrici de făină din Santo Domingo" -r— se arată în arti
colul amintit. Dacă aceste date corespund realității, ambasado
rul american cu greu ar putea fi „diplomatul imparțial" înfăți
șat la Washington.

Punem punct. Sumara carte de vizită, a iui Imbert Barreras 
desenează, suficient, fizionomia politică a 
se pretinde că ar apăra la Santo Domingo 
bertății...

AMEKK» 
MTMVA

înfățișează sugestiv 
țări latino-america-

Caricaturistul ziarului mexican „Siempre" 
rolul dictaturilor militare din o serie de . 
ne. diclaturi de genul celeia pe care Imbert Barreras încearcă 

să o instaureze la Santo Domingo

firmă, sînt deținuți de drept 
comun... Cei patru deținuți po
litici au fost arestați după ma
nifestația de duminică. Ei nu 
știu pentru ce. Ordinul a venit 
de la San Isidro, punctul de co
mandă al generalului Wessin (co
mandantul trupelor dominicane 
de dreapta n.r.).

...Doctorul Rafael Anii Morcilo, 
care a petrecut șase zile în în
chisoare, îmi povestește istoria 
lui. O poveste demnă de roma
nele de groază dominicane ce 
urmează să fie scrise. „Nu sînt 
politician, ține să precizeze în loc 
de preambul. înainte de eveni
mentele de la 24 aprilie (data 
cînd a avut loc răscoala împo
triva triumviratului de dreapta 
n.r.), eram într-o seară de servi
ciu la spital, cînd mi-a fost adus 
un bărbat, un țăran prizonier în 
fortăreață, cu corpul plin de lovi
turi. El a murit în cursul nopții. 
Familia a cerut o autopsie. Am 
efectuat această autopsie, împreu
nă cu un confrate și am desco
perit că țăranul avea înfipt în 
inimă un ac cu o lungime de 6 
cm. Am făcut raportul meu. Un 
ziarist din localitate mi-a luat un 
interviu. Au trecut zile. Dar cu- 
rînd, ziaristul, confratele și eu am 
fost aruncați într-o celulă din 
fortăreață... Am fost eliberat da
torită intervenției O.N.U. dar 
mi-e teamă pentru viața mea. 
Pot fi obiectul unei răzbunări". 

celui despre care 
nobila cauză a li-

I
I

Ședința
unei comisii C.A.E.R:

KIEV 3 (Agerpres). — La Kiev 
s-au desfășurat lucrările celei 
de-a 6-a ședințe a Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru proble
me valutar-financiare.

Comisia a analizat problemele 
legate de continua perfecționare 
a sistemului de decontări multi
laterale în ruble transferabile în
tre țările membre ale C.A.E.R., 
precum și posibilitățile de extin
dere a acestui sistem cu alte 
state.

Au fost adoptate o serie de 
măsuri privind colaborarea vii
toare în domeniul relațiilor valu- 
tar-financiare și a fost completat 
planul de activitate pentru anul 
în curs.

La ședință, ale cărei lucrări 
s-au desfășurat în spiritul colabo
rării, unității de păreri și al prie
teniei, au participat delegații din 
R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
R. D. Germană, R. P. Mongolă, 
R. P. Polonă R. P Română, 
R P. Ungară, U.R.S.S., precum 
și din R.S.F. Iugoslavia.

La ședință au participat obser
vatori din partea R. P. Chineze, 
Republicii Cuba și R. D. Viet
nam.ION D. GOIA
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