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IERI, LA CONSILIUL DE STAT,
CU PRILEJUL ZILEI ÎNVĂȚĂTORULUI

Solemnitatea înminării

unor înalte titluri si ordine
Muncitor

CINSTEA CONGRESULUI PARTIDULUI

SLATINA PRODUCE
ALUMINIU

latina, cea pe 
care o știau 
locuitorii 
pînă acum 
ani, nu se 
tea lăuda 
materie de 

dustrie decit cu o moară, cu 
unele derivate de morărit 
și cu industria locală de 
mobilă. Totul la proporții 
modeste, cu un utilaj pe 
măsură. Dar timpul, îm
boldit de oameni în frun
te cu comuniștii, a început 
să fie măsurat într-altfel 
decit cu jaloanele tradi
ționale. In mai puțin de 
doi ani, la intrarea dinspre 
Pitești a Slatinei, s-a 
înălțat, impunătoare, o u- 
nitate industrială de prim 
rang, mîndrie a orașului, 
important obiectiv al pla
nului șesenal, Uzina de a- 
luminiu, mareînd apariția 
unei noi ramuri indus
triale a țării — industria 
aluminiului.

Ieri, 30 iunie 1965, în 
imensa hală a secției elec
troliză, lungă de peste ju
mătate de kilometru, a 
avut loc un eveniment 
care pune piatră de hotar 
în istoria seculară a Sla
tinei și se răsfrînge pozi
tiv în viața economică a 
țării întregi. La ora 17. 
electr ometalurgistul lacob 
Iosif, șef de echipă, a ma
nevrat agregatul complex 
care deservește cuvele, a 
introdus sifonul oalei de 
1,2 tone în baia de metal 
clocotitor a cuvei nr. 5, a 
format printr-o apăsare de 
buton o vacuumare puter
nică în uriașul recipient, 
care a absorbit lacom pri
ma tonă de metal. S-a 
născut astfel prima șarjă 
industrială de aluminiu ro
mânesc. Victorie !
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Emil Oprea, în schimb. în 
virstă de 24 de ani, toiul a 
fost cît se poate de firesc : 
să urmeze școala medie, 
apoi o școală tehnică, să se 
specializeze în automatizări 
și încă în anii de foc ai ti
nereții să vadă cum ia 
startul o uzină ultramo
dernă, producătoare de a-

luminiu, o uzină între atî- 
tea altele, îmbogățind har
ta industrială a României 
socialiste. Incepînd din 
ziua de 30 iunie 1965, Ro
mânia se înscrie printre 
cele 25 țări din lume pro
ducătoare de aluminiu. Do
tată cu utilaje complexe 
de înaltă tehnicitate —

realizată după proiectul 
furnizat de firma franceză 
„Pechiney“, — uzina de 
la Slatina va produce 
anual 25 000 tone de a- 
luminiu și aliaje. Alumi
niul are o puritate ridicată 
•— peste 99,5 la sută.

Uzina este înzestrată cu 
peste 10 000 aparate de au-

tomatizare, măsură 
trai. Să mai notăm 
ția electroliză, secție pivot 
a întregii uzine, este în în
tregime automatizată, de 
la alimentarea cu alumină 
prin conducte pneumatice 
a macaralelor, pînă la ex
tragerea metalului din 
cuve prin metoda vacuu
mului. Uzina funcționează 
cu un consum redus de 
materie primă, asigurînd 
o mare rentabilitate ; fon
durile investite pentru 
construirea ei vor fi recu
perate în mai puțin de trei 
ani.

Privindu-l pe utemistul 
Florea Grigore cum mane
vrează uriașa macara, una 
din cele 7 macarale care 
deservesc cuvele, rămîi ui
mit de ușurința cu care co
losul de oțel se mișcă în 
toate direcțiile ; el execută 
spargerea crustei de alu
mină de la extremitatea 
băii metalice, alimentează 
cuva cu alumină, îndepăr- 
tînd astfel efectul anodic, 
ridică și transportă anozii.

Butoanele prelungesc su
pus voința omului, trans- 
mițînd-o cu puteri înmiite 
complicatelor mecanisme. 
Dacă aici la Slatina are loc 
procesul de disociere a a-

ȘTEFAN IUREȘ

(Continuare 
în pag. a V-a)

ÎN ACEST NUMĂR
Privind șarja, se aflau 

alături și Nicolae Oprea și 
Emil Oprea, tatăl și fiul, 
muncitori electrometalur- 
giști. La 61 de ani, după 
46 de ani în cîmpul mun
cii, Nicolae Oprea vede rea- 
lizîndu-se un vis de o via
ță întreagă. Niciodată în
cercările făcute acum un 
sfert de veac la Tîrnă- 
veni, sub conducerea fran
cezului Louis Ferrand, nu 
au putut depăși faza de 
proiect, W ciuda numeroa
selor strădanii. Pentru

în legătură 

cu eternizarea

În baza hotărîrii Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Român, a Consiliului de Stat și 
a Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Române, referi
toare la eternizarea memoriei lui 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Comi- 
'&ul de Stat pentru Cultură și 
Artă organizează un concurs pu- 

. .lie pentru realizarea statuii lui 
Gheorghe Gheorghiu-Dej în Piața 
..Gheorghe Gheorghiu-Dej“ 
București și Piața „Păcii“ 
Cluj.

Concursul este deschis tuturor 
celor ce doresc să participe in
dividual sau în colectiv.

Termenul de prezentare a ma
chetelor este 1 decembrie 1965.

Concursul este dotat cu mai 
multe premii.

Juriul va alege din lucrările 
nremiate pe acelea ce urmează 

salizate în orașele Bucu- 
Cluj.

lată, Comitetul de Stat 
Cultură și Artă, la reco- 
ea juriului, va acorda co- 
pentru realizarea de bus- 
lui Gheorghe Gheorghiu- 

i urmează a fi așezate la 
iile prevăzute în Hotărî- 
ivind eternizarea memoriei 
eorghe Gheorghiu-Dej. 
iurenții pot obține regula- 

concursului, precum și 
lte informații necesare la 

* ul Artelor Plastice din 
>tul de Stat pentru Cultură 

Uniunea Artiștilor Plas- 
Filialele U.A.P.

• Cartea de aur a victoriilor noastre
semnează acad. EMIL CONDURACHI, 

GHEORGHE MAFTEI, SÜTO ANDRAS

• In dezbatere proiectele de Directive
semnează prof. dr. VICTOR MERCEA,

prof. univ. IULIAN DRACEA (PAG. a 3-a)
Clădirile din sticlă și beton pe care le îniăți șează fotografia de mai jos sînt deocamdată doar 

o exprimare Ia scara redusă a unei machete a unei părți din complexul de clădiri ce vor alcătui Insti
tutul politehnic ,,Gheorghe Gheorghiu-Dej' din Capitală care va ii construit în anii cincinalului. 
Va 11 una din importantele construcții la a cărei realizare s-a pornit în aceste zile și despre care 
reporterii noștri vă informează în articolul „UZINA ȘTIINȚEI', din pagina a IV a.

Miercuri a avut loc la Consi
liul de Stat solemnitatea înmînă- 
rii unor înalte titluri și ordine cu 
prilejul Zilei învățătorului. în sala 
de marmură se aflau învățători 
și profesori care s-au distins în 
nobila lor muncă de instruire și 
educare a tinerei generații, cadre 
didactice care au contribuit la 
dezvoltarea învățământului în țara 
noastră.

Cei prezenți au salutat cu în
delungi și puternice aplauze pe 
tovarășii Chivu Stoica, Gheorghe 
Apostol, Ștefan Voitec, Paul Ni- 
culescu-Mizil.

Erau de față tovarășii Avram 
Bunaciu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Constanța Crăciun, președintele 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Ștefan Bălan, minis
trul învățămîntului, Ion Teorea- 
nu. șeful secției de învățămînt și 
sănătate a C.C. al P.M.R.

S-a dat citire decretelor privind 
conferirea titlului de „învățător 
Emerit al Republicii Populare 
Române", „Profesor Emerit al 
Republicii Populare Române“, 
„Ordinul Muncii“, clasa a IlI-a, 
unor învățători și profesori din 
învățămîntul de cultură generală 
și din învățămîntul profesional și 
tehnic. Președintele Consiliului 
de Stat a înmînat apoi înaltele 
distincții acordate.

Luînd cuvîntul, tovarășul Chivu 
Stoica, în numele Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Român, al Consiliului de Stat și 
al Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Române, a adre
sat învățătorilor și profesorilor 
participanți la solemnitate un 
călduros salut cu prilejul tradițio
nalei sărbători a „Zilei învățăto
rului" și i-a felicitat pentru re
zultatele bogate obținute în ac
tivitatea de educare și formare a 
tinerei generații. „Partidul și gu
vernul nostru, ca și întregul po
por, a spus tovarășul Chivu 
Stoica, dau înaltă prețuire activi
tății neobosite pe care o desfă
șoară învățătorii și profesorii — 
important detașament al intelec
tualității noastre — pentru pro
pășirea școlii, îndrumarea tinere
tului pe calea științei și culturii 
înaintate, educarea acestuia în 
spiritul dragostei fierbinți față de 
muncă, de popor, de patria noa
stră socialistă, de Partidul Mun
citoresc Român“.

Arătînd că anii care au trecut 
au adăugat mărețelor realizări ale 
poporului român în domeniul in
dustriei și agriculturii, al întregii 
economii, noi cuceriri în dome
niul învățămîntului,. științei și 
culturii, vorbitorul a spus că 
„aceste cuceriri sînt consfințite în 
proiectul de Constituție al Repu-

blicii Socialiste România, docu
ment istoric care reflectă marile 
transformări petrecute în viața 
țării și poporului nostru în anii 
construcției socialiste.

Proiectul Directivelor Congre
sului partidului, primit cu entu
ziasm de întregul nostru popor, 
prevede dezvoltarea și perfecțio
narea continuă a învățămîntului 
de toate gradele, noi sarcini pri
vind formarea de muncitori cali
ficați, tehnicieni, maiștri, ingineri 
și economiști.

Partidul și guvernul nostru își 
exprimă convingerea deplină că 
învățătorii și profesorii, întregul 
coip didactic, vor pune întreaga 
lor energie și pricepere, talentul 
și capacitatea de muncă pentru 
realizarea acestor sarcini mărețe, 
pentru îndeplinirea înaltei lor 
misiuni de a pregăti omul de 
mîine, cetățeanul conștient și con
structorul activ al României so
cialiste.

Vă felicit din toată inima, 
dragi tovarăși, pentru înaltele 
distincții ce vi s-au înmînat as
tăzi și vă urez multă sănătate, 
fericire și noi succese în muncă“.

învățătorii și profesorii prezenți 
la solemnitate au primit cu căl
dură cuvintele de înaltă apreciere 
ce le-au fost adresate.

Luînd cuvîntul, profesorul 
emerit Ioan Nimițan, s-a referit 
la activitatea sa de mai bine de 
25 de ani în învățămînt, ca pro
fesor de matematici la una din 
școlile cu vechi tradiții din par
tea de nord a Moldovei — Școala 
medie „Ștefan 
orașul Suceava, 
și-a sărbătorit 
centenarul. Dar 
ei existență, 
noși și plini de conținut îi consti
tuie cele două decenii de după 
eliberarea patriei noastre, ani în 
care atît elevilor, cît și profeso
rilor și învățătorilor, li s-au asigu
rat cele mai bune condiții de 
muncă și de viață, bucurîndu-se, 
pas cu pas, de grija și îndruma
rea înțeleaptă a partidului și gu
vernului. Vorbind în continuare 
despre prevederile proiectelor de 
Directive ale celui de-al IV-lea 
Congres al partidului, el a spus 
că „fiecare capitol, fiecare frază 
cuprinse în ele constituie un iz
vor de optimism și încredere în 
viitorul fericit pe care poporul 
și-l construiește sub înțeleaptă 
conducere a partidului. Aceste 
documente importante cuprind 
dezvoltarea întregii noastre vieți 
economice, culturale și sociale, 
pun sarcini de mare răspundere 
și învățămîntului și oamenilor 
școlii. Contribuția lor la transpu
nerea în viață a prevederilor cu
prinse în proiecte constă în a da

cel Mare" din 
Școala aceasta 

acum cîțiva ani 
din îndelungata 

anii cei mai lumi-

țării cadre tot mai bine pregătite, 
harnice, devotate cauzei politicii 
partidului“.

După ce s-a referit la îndelun
gata activitate ca învățătoare în 
comuna Joseni din raionul Gheor- 
ghieni, comună în care muncește 
și astăzi, învățătoarea emerită 
Piroșka Domokoș a spus :

„Sîntem profund recunoscători 
partidului și statului nostru, care, 
aplicînd consecvent și în dome
niul învățămîntului principiul 
egalității în drepturi a tuturor 
cetățenilor patriei noastre, au 
creat condiții pentru ca toți copiii 
patriei noastre, indiferent de na
ționalitate, să poată învăța în 
iimba maternă. In școlile din re
giunea noastră învață împreună 
copiii români și maghiari, pa 
care ne-am străduit și ne vom 
strădui în continuare să-i educăm 
în spiritul frăției și dorinței vii 
de a munci cu dragoste, umăr la 
umăr, pentru viitorul luminos al 
patriei noastre, România socia
listă, în spiritul devotamentului 
față de cauza partidului nostru 
iubit“.

„Ca profesor de școala ■nor
mală, a spus în cuvîntul său pro
fesorul emerit Uie Teiușan-Po- 
pescu, mi-am consacrat întreaga 
activitate, timp de aproape patru 
decenii, pregătirii multor gene
rații de învățători, străduindu-mă 
să le cultiv pasiunea și de
votamentul față de această 
frumoasă și nobilă profesie. Anii 
pe care îi port îmi dau posibili
tatea să apreciez uriașele trans
formări ce au avut loc în viața 
țării noastre, în conștiința oame
nilor. Sînt fericit să privesc 
astăzi culmile pe care partidul și 
statul nostru au ridicat învăță
mîntul, culmi la care noi, dască
lii, altădată nici nu puteam visa.

Bucuriile pe care mi le-a ofe
rit activitatea mea în ultimii 20 
de ani sînt încununate astăzi de 
prețuirea ce mi se acordă mie, 
profesor pensionar, ca și celor
lalți colegi ai mei mai tineri, prin 
conferirea titlului de „Profesor 
Emerit al Republicii Populare 
Române".

In încheierea cuvîntului lor, 
vorbitorii au mulțumit cu căldură 
partidului și guvernului pentru 
înalta apreciere, au asigurat că 
vor munci cu toate forțele pentru 
a-și îndeplini, alături de colegii 
lor, misiunea încredințată de 
partid de a pregăti și a educa 
tineretul în spiritul dragostei și 
devotamentului față 
față de partid, față 
socialismului.

★
în cadrul aceleiași 

s-a mai conferit titlul 
sor Emerit al Republicii Popu
lare Române", Ordinul „Steaua 
Republicii Populare Române", 
„Ordinul Muncii" unor cadre di
dactice din Învățămîntul supe
rior de artă, pentru activitate în
delungată și merite deosebite în 
dezvoltarea învățămîntului supe
rior artistic.

în numele celor decorați, a 
mulțumit profesorul Octavian 
Angheluță, de la Institutul de 
arte plastice „N. Grigorescu" din 
București, exprimînd recunoștință 
față de această înaltă dovadă de 
prețuire din partea partidului Și 
guvernului.

La sfîrșitul solemnității, con
ducătorii de partid și de stat au 
ciocnit un pahar de șampanie cu 
cei prezenți. în aplauzele asis
tenței, tovarășul Chivu Stoica a 
urat celor distinși sănătate, ani 
îndelungați de viață, noi succese 
în munca lor nobilă.

da patrie, 
de eauza

solemnități 
de „Profe-

(Agerpres)

IN PAG. A 5-A :

• Adunarea festivă 
consacrată Zilei învă
țătorului

• Conferirea de ti
tluri și ordine unor 
cadre didactice
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e cîteva zile in sudul țării se recoltează orzul; a început și sece
rișul griului. Iată-ne, așadar, în primele zile ale unei importante 
campanii agricole — secerișul. O campanie ce concentrează în timp 
și spațiu un volum mare de mijloace și forțe de muncă, o lucrare ce 
trebuie efectuată cu maximum de operativitate, pentru a cărei des
fășurare, mecanizatorii, lucrătorii din gospodăriile agricole de stat, 

țăranii cooperatori au început din vreme pregătirile. După evaluările 
în lan făcute de specialiști se prevede o producție bună. Dar, griul este 

in cîmp. Pină va ți depozitat in magazii mai trebuie trecut un ultim și important 
prag : recoltatul. Au fost puse la pupcț combinele, presele de balotat paie ? Auto
camioanele, remorcile, atelajele pentru transportul griului din lan în magazii sînt 
pregătite ? Au fost asigurate spațiile de depozitare ? Știe fiecare mecanizator sau 
țăran cooperator ce are de făcut, care este locul Iui de muncă ? Sînt cîteva din 
intrebările majore ce se pun în acest moment în fața fiecărei unități agricole, al 
căror răspuns am căutat să-l aflăm în raidul întreprins în mai multe raioane din 
regiunea București.

CONSILIUL AGRICOL
RECOMANDĂ:

Nu întâmplător am a- 
les regiunea București. 
Griul ocupă aici supra
fețe foarte întinse — a- 
proape 440 000 de hecta
re. Tovarășul inginer 
Ilie Toma, vicepreșe
dinte al consiliului a- 
gricol regional, aprecia
ză că anul acesta recol
tatul ridică probleme 
deosebite. Producția la 
hectar va fi mai mare 

decît cea prevăzută, 
masa vegetativă este, 
de asemenea, mai mare 
decît în alți ani. Supra
fețele recoltate zilnic 
de fiecare combină vor 
fi mai mici. Și totuși 
recoltatul trebuie făcut 
în timpul optim pentru 
a se evita pierderile de 
boabe. Ce măsuri a pre
conizat consiliul agricol 
regional ?

— Firește, ne spunea 
tovarășul inginer Ilie 
Toma, atenția noastră 
s-a îndreptat în primul 
rînd spre pregătirea pî- 
nă la amănunt a com
binelor și a celorlalte 
utilaje care participă în 
campanie. Acum sînt 
reparate. Comisiile de 
recepție din cadrul fie
cărei stațiuni, după o 
verificare amănunțită, 

au pus la toate utilajele 
viza : „Bun pentru re- 
coltaț“. Nu ne-am mul
țumit doar cu atît. Am 
atras în această verifi
care președinții și ingi
nerii din unitățile agri
cole. Consiliile agricole 
raionale au fomat colec
tive care, însoțite de cîte 
un atelier mobil și 3—4 
mecanici, au mers la fie
care brigadă și au făcut 

o nouă verificare. De
fecțiunile întîlnite sînt 
pe loc remediate, iar 
combinele sînt predate 
cu proces verbal preșe
dinților de cooperative 
agricole și inginerilor a- 
gronomi.

înzestrarea unităților 
cu combine s-a făcut di
ferențiat, în funcție de 
producția evaluată în 
lan. în raioanele din su

dul regiunii și Bărăgan, 
unde recolta este mai 
bună, am asigurat o 
combină la 60 de hecta
re pentru care am pla
nificat o viteză de 4 hec
tare pe zi, în raioanele 
din nord viteza la com
bină este de 5 hectare pe 
zi. Deci, condiții egale de 
lucru pentru toate uni
tățile. Peste tot grîul 
poate fi recoltat la timp 

și fără pierderi. Depin
de doar de modul în 
care unitățile agricole 
își organizează munca 
pentru ca mașinile să 
poată fi folosite cu în
treaga capacitate de lu
cru pe toată perioada 
recoltatului.

Lunile din urmă au 
fost bogate în precipita
ții. Pe alocuri a bătut 
puternic vîntul. O parte 

din grîu a fost culcat, 
în vederea recoltării a- 
cestor suprafețe, S.M.T. 
au pus la punct ridică
toarele. Totuși, suprafe
țe întinse vor trebui re
coltate manual. De a- 
ceea, cooperativele agri
cole au format echipe 
de cosași care să execute 
secerișul manual. Am 
recomandat ca recoltatul 
manual să înceapă mai 

devreme în faza de coa
cere în pîrgă, iar cel 
mecanic la coacerea de
plină. De altfel, planuri 
operative de lucru s-au 
întocmit în fiecare uni
tate și ele cuprind aces
te probleme.

Să vedem cum se ma
terializează aceste -mă
suri la raioane, în uni
tățile agricole unde 
practic se hotărăște 
soarta recoltei.

LA SECERIȘ

Orele se măsoare in tone ăe griu !
Sînt gata combinele?

- DA, arată scriptele
- NU toate, răspund faptele

Acest răspuns pozitiv este consemnat 
în toate statisticile. Fie că au fost repa
rate în atelierele S.M.T. sau la brigăzile 
de tractoare, calitatea reviziilor a fost 
verificată de specialiști cu înaltă pre
gătire. De mai multe zile combinele se 
află în marginea lanurilor, așteptînd 
doar semnalul să intre la recoltat. O 
parte au și început recoltatul la orz.

— în nici o campanie de recoltare — 
ne relata tovarășul Constantin Stănescu, 
directorul S.M.T. Fetești — combinele 
și celelalte mașini n-au fost atît de bine 
pregătite. Repararea în flux a permis 
executarea unor lucrări de bună cali
tate. Desigur, în campanie pot interveni 
defecțiuni accidentale. Pentru remedie
rea lor la timp am asigurat o bună 
asistență tehnică. în fiecare brigadă am 
amenajat pe o remorcă un atelier mobil 
în care am instalat un banc de lucru 
cu menghină, un dulap de scule ; s-a a- 
sigurat minimum de piese, o pînză de 
rezervă și aparat de sudură. Atelierul 
este la dispoziția șefului de brigadă 
care este ajutat de un mecanic de ate
lier al stațiunii. (Credem că această ex
periență a S.M.T. Fetești ar trebui pre
luată, cel puțin în parte, de toate sta
țiunile de mașini și tractoare. Ea a fost 
aplicată în practică în primăvară la în- 
sămînțări și s-a soldat cu cele mai bune 
rezultate. Micile defecțiuni fiind la timp 
remediate, orele de staționare au fost 
aproape total reduse, iar semănatul s-a 
făcut în timpul optim). în plus, în stați
une au mai fost amenajate două ate
liere mobile dotate cu tot ce este ne
cesar pentru remedierea defecțiuni

lor mai mari.
în restul stațiunilor de mașini din 

regiune au fost amenajate ateliere 
mobile care, după cum afirmă con
ducerile acestor unități, vor putea face 
micile reparații la timp.

★

Din inițiativa consiliului agricol re
gional colective de specialiști fac îm
preună cu conducerile cooperativelor 
agricole o ultimă verificare a mașinilor 
la brigăzi, acolo în marginea lanului. 
Primele concluzii: o parte din afirma
țiile amintite mai sus sînt acum infir
mate de situația reală. în multe S.M.T., 
chiar la Fetești, grătarele de la com

Nici un bob... zăbavă
Recoltatul este perioada eînd din par

tea organizațiilor U.T.M. se cere o con
tribuție deosebită. „La seceriș — ne 
spunea tovarășul Ilie Crăciun, preșe
dintele cooperativei agricole Săveni — 
avem nevoie în primul rînd de oameni 
cu putere de muncă, cu inițiativă, cu 
un ridicat simț practic, care să poată 
face orice lucrare rapid și bine. Mai 
mult ca oricînd, acum, disciplina muncii, 
regulile agrotehnice trebuie respectate 
cu sfințenie. Sîntem convinși că orga
nizația U.T.M., așa cum a procedat și 
pină acum, ne va da un sprijin efectiv“, 
încrederea președintelui era pe deplin 
justificată. In urmă eu cîteva zile, la 
fiecare organizație U.T.M. din brigăzi 
s-au desfășurat adunări generale care 
au avut ca punct principal la ordinea 
de zi participarea tinerilor la campania 
de recoltare. Au fost invitați brigadieri, 
secretari de partid, specialiștii unității. 
Ei au arătat tinerilor ce probleme ridică 
actuala campanie, ce se cere de la ei.

Este nevoie de oameni pe combine. 
Aproape tot necesarul a fost completat 
cu tineri recomandați în aceste adu
nări. Trebuiau oameni la colectatul pa
ielor și strînsul plevei. Toți care vor 
luera la aceste posturi sînt tineri. Pe 
autocamioane, la transportul griului, al 
paielor, la magazii, în echipele de co
sași, în toate punctele de lucru, acolo 
unde prezența tinerilor este necesară, 
ei vor fi prezenți. Acesta a fost anga
jamentul. Primul răspuns practic a fost 
dat zilele acestea la recoltatul orzului. 
Nici un tînăr n-a lipsit de la locul lui

bine nu sînt ascuțite ; lipsesc apărăto- 
rile la transmisiile exterioare ; apara
tul de tăiere nu este încă bine pus la 
punct; lipsesc cuțitele seceră (nu se 
găsesc nici în bazele de aprovizionare).

La S.M.T. Ulmuleț, raionul Zimnicea, 
din cele 35 prese de balotat paie doar 
16 pot fi folosite imediat, deși conduce
rea acestei unități — director Valeriu 
Ștefănescu — declarase la 23 iunie că 
toate sînt în perfectă stare de func
ționare. Firește, în multe S.M.T. defec
țiunile au fost remediate pe loc, în al
tele acțiunea continuă zilele acestea. 
Utile, deci, măsurile luate de consiliul 
agricol regional, pe care le-am amintit 
și care pot fi puse în practică și în 
celelalte regiuni ale țării.

Comisiile au trecut, lanurile de orz 
s-au copt, a început recoltatul. Consi
liile agricole raionale Alexandria, Zim
nicea și Fetești au recomandat ca la 
orz, care ocupă suprafețe restrînse, să 
fie folosite toate combinele, chiar dacă 
lucrează și numai o singură zi, sau o 
jumătate de zi, pentru ca absolut toate 
să fie verificate în condiții de lucru.

Sîntem pe ogoarele cooperativei agri
cole de producție din comuna Jegălia. 
încă de dimineață combinele au intrat 
în lan. La prînz, la brigada nr. 1, din 
cele 7 combine doar 4 mai lucrau. Su
durile făcute în grabă au cedat, șuru
burile nestrînse bine — la fel, lanțul a 
sărit, pînza s-a rupt. O jumătate de zi 
au durat remedierile. La multe combine 
s-au constatat defecțiuni. Acum la orz 
ele nu ridică probleme prea dificile. 
Suprafețele fiind mici, recoltarea se 
poate face în timpul optim- La griu 
însă, fiecare oră pierdută va însemna 
mult. Defecțiunile semnalate trebuie, în 
zilele care ne mai despart de re
coltatul griului, să fie remediate. Mai 
e timp. Este, prin urmare, bine ca la 
recoltatul orzului toate combinele să 
fie folosite. Această experiență a unită
ților din regiunea București poate fi 
preluată și aplicată în toate regiunile. 
Defecțiunile „ascunse“ care au scăpat 
ochiului diferitelor comisii sînt indicate 
cu precizie de producție. Și, ceea ce 
este foarte important, ele pot fi reme
diate operativ astfel ca la grîu toate 
mașinile să poată fi folosite la întreaga 
capacitate.

de muncă. Și, odată cu înmagazinarea 
primei recolte, am consemnat îndepli
nirea exemplară a unei părți din aceste 
angajamente.

Am descris mai pe larg modul în 
care organizația U.T.M. din comuna 
Săveni s-a ocupat de antrenarea tine
rilor la recoltat pentru că această pre
ocupare este prezentă în aproape toate 
organizațiile U.T.M. din regiunea Bucu
rești. în comuna Cernetu, raionul Ale
xandria, tinerii știu de acum precis ce 
au de făcut la recoltat. Prașila a treia 
la porumb a fost terminată și pină la 
seceriș va fi efectuată și a patra. Dar, 
tocmai în perioada recoltării griului va 
trebui strînsă cea de-a doua coasă la 
lucernă. Cei din brigăzile de cîmp nu 
pot efectua la timp această lucrare. La 
propunerea organizației U.T.M., coasa a 
doua va fi strînsă de către tinerii care 
lucrează în sectorul zootehnic.

Anul acesta recoltatul, dată fiind 
producția ridicată și cantitatea mare de 
masă vegetativă, cere din partea tine
rilor mecanizatori o foarte bună pregă
tire. în toate stațiunile de mașini și 
tractoare mecanizatorii au fost bine in- 
struiți. La recoltat vor lucra și tinerii 
care își fac debutul la aceste lucrări. 
Ei au experiență mai puțină. Pornind 
de la această situație comitetul U.T.M. 
de la S.M.T. Fetești a propus condu
cerii stațiunii să repete instructajul cu 
acești tineri, insistîndu-se mai mult pe 
latura practică- Propunerea a fost însu
șită și aplicată. Ea poate fi extinsă în 
toate S.M.T. Mai este încă timp.

Foto: GH. CU CU

De h cîmp la hambare
După recoltat, grîul trebuie strîns in 

saci și transportat la magazii. Sînt asi
gurate mijloacele necesare pentru acest 
drum 1 Mai întîi sacii. Pentru fiecare 
combină s-au asigurat în medie 170— 
180 de saci. Este o cifră medie care în
globează mari diferențe de la o unitate 
la alta. (Chiar acest număr este insufi
cient). în raionul Fetești diferențierele 
merg de la 150 la peste două sute. 
Cooperativele agricole din comunele 
Frățilești, Unirea, Ștefan cel Mare, Vlă- 
deni și altele au sub media minimă. în 
acest raion mai trebuie 20 000 de saci, 
în Zimnicea 8 500, în Alexandria 20 500, 
La ultima teleconferință, cînd inginerul 
Ion Avram, președintele Consiliului a- 
gricol raional Fetești a cerut comple
tarea necesarului, trimis de altfel cu 
mult timp înainte, Oficiul central de 
aprovizionare tehnico-materială din 
Consiliul Superior al Agriculturii a răs
puns că le va trimite încă 10 000 de

■
 I rezența tinerilor la recolta-
| tul păioaselor este acum

l mai necesară ca oricînd.
| Prin întreaga lor activitate,
I organizațiile U.T.M. sînt 

chemate în această perioa
dă să-i antreneze zilnic la 

aceste lucrări, să-l ajute să cunoască 
îndatoririle ce le revin. în realizarea a- 
cestor obiective ele trebuie să găsească 
la comitetele raionale U.T.M. un sprijin 
de nădejde.

Pornind de la aceste cerințe am ur
mărit modul în care ajută unele comi
tete raionale U.T.M. organizațiile U.T.M. 
în rezolvarea sarcinilor ce le revin în 
actuala campanie de recoltare. Rezu
măm observațiile la comitetele raionale 
U.T.M. Fetești și Alexandria.

La instruirea activiștilor Comitetului 
raional Fetești al U.T.M. a fost invitat 
președintele consiliului agricol raional 
pentru a le arăta principalele probleme 
care stau acum în fața agriculturii ra
ionului. S-a explicat situația fiecărei 
unități, ce trebuie făcut într-o parte sau 

saci. Din aceștia, la cooperative n-au 
fost trimiși decît 3 500. Cu totul insu
ficient. Lipsa sacilor va duce la halte 
nedorite ale grîului pe drumul spre 
hambare. El va fi depozitat în cîmp, la 
punctele de cîntărire, în condiții neco
respunzătoare, fapt ce-i va influența 
negativ calitatea. De aceea, răspunsul 
pozitiv al Oficiului central de aprovi
zionare tehnico-materială este încă aș
teptat de unitățile agricole.

Aprovizionarea integrală cu saci nu 
rezolvă însă problema. Ei trebuie tran
sportați. Consiliile de conducere ale 
cooperativelor agricole se bizuie în 
principal pe mijloacele de transport 
proprii — autocamioane, atelaje — o 
parte din remorcile, S.M.T. și circa 250 
de mașini cerute de la I.R.T.A., pentru 
care nu au primit încă confirmare. în 
regiunea București sînt 1 200 de cami
oane proprietate obștească. Din acestea 
600 trebuiau reparate capital. Ministe

Strângem grîu sau fier vechi?
alta pentru aducerea lucrărilor la zi, 
pentru grăbirea prășitului, stabilirea de 
sarcini precise pe oameni etc. Activiștii 
au plecat pe teren cu probleme clare. 
Știau precis pe ce buton să apese. „Pe
ste cîteva zile — ne spunea instructo
rul teritorial Ștefan Enescu — vom a- 
vea adunarea generală pe unitate. Pro
blemele campaniei vor forma obiecti
vul principal al dezbaterilor“.

în cooperativele agricole din comune
le Giurgeni, Piua Petri și Gura Ialomiței, 
în care participarea tinerilor la muncă 
este redusă, au fost repartizați membrii 
biroului cu mai multă experiență. Au 
fost trimiși secretarii comitetului raio
nal U.T.M.. Ei vor ajuta organizațiile 
U.T.M. pină la terminarea campaniei 
de recoltare. Primele rezultate nu s-au 
lăsat așteptate. Discutînd cu fiecare 
dintre cei care nu veneau la muncă 
și-și pierdeau timpul fără vreun folos, 
la recoltatul orzului participarea tine
rilor a fost mult mai numeroasă ca la 
celelalte lucrări. Desigur, este doar o

rul Transporturilor și Telecomunicații
lor a dat repartiție numai pentru 300, 
iar pină acum doar 150 au fost repa
rate. Puse în fața acestei situații, unită
țile agricole, ajutate de consiliile agri
cole raionale au luat măsuri de repa
rare pe plan local. In raionul Fetești, 
timp de două zile, autocamioanele sînt 
retrase de la orice activitate pentru a 
li se face o revizie generală. Dar cu ce 
să le repare ? Același minister care nu 
și-a îndeplinit obligațiile contractuale 
amintite nu le asigură nici piesele de 
schimb necesare. Preocuparea insufici
entă față de această importantă proble
mă rezultă chiar și numai din ur
mătorul exemplu. Pentru aproviziona
rea cooperativelor cu piese auto, și este 
sarcina sa, există o singură bază cu un 
singur magaziner. Un singur magazi
ner care trebuie să distribuie piese 
pentru o regiune ca București. Mult, 
mult prea puțin.

parte a activității organizațiilor U.T.M. 
Biroul comitetului raional U.T.M- a 
desprins însă din lanțul acestor pro
bleme multiple veriga principală. Iar 
acesta este lucrul cel mai important.

Și la Alexandria lucrarea la ordinea 
zilei este recoltatul. Primul secretar 
Alexandru Cristea a recomandat, însă, 
organizațiilor U.T.M. ca probleme prin
cipale în această perioadă spre care 
trebuie să-și îndrepte nemijlocit aten
ția... strîngerea fierului vechi, a sticle
lor sparte, amenajarea de noi parcuri, 
în deplasările sale pe teren a urmărit 
numai realizarea acestor sarcini, în timp 
ce în comunele Frăsinet, Paroschia, 
Nanov și altele doar o parte din tineri 
vin la muncă. Firește și aceste activi
tăți sînt importante, dar ele formează 
obiectivele principale spre care organi
zațiile U.T.M. de la sate trebuie să-și 
îndrepte acum atenția ?

— Nu, nu acesta este lucrul cel mai 
important acpm, spunea Gherghina Bă
lăria, secretarul comitetului U.T.M. din

Gazde
neprimitoare

De la unități o parte din grîu merge 
la bazele de recepție ale întreprinderii 
de valorificare a produselor agricole. 
Calitatea lui depinde, în continuare, de 
modul în care va fi depozitat aici. Or, 
în această direcție, mai sînt încă multe 
lucruri de pus la punct. în raionul 
Fetești, de exemplu, spațiile de depo
zitare ale întreprinderii de valorificare 
sînt încă insuficiente. La Țăndărei este 
un deficit de 9 000 de tone, la Jegălia 
de 6 000, la Perișoru de 7 000. Aceste 
silozuri se află încă în plină activitate. 
Nu s-au făcut decît mici reparații la 
unele cupe de elevatoare. Ele trebuie, 
apoi, curățate și dezinfectate cît mai 
operativ pentru că secerișul grîului 
bate la ușă. în fiecare din aceste raioa
ne conducerile cooperativelor agricole 
au prevăzut în recentele adunări gene
rale să sporească contractele cu statul. 
Va trebui, deci, asigurată o capacitate 
mai mare de depozitare. Posibilități în 
acest sens sînt, dar valorificarea lor se 
face foarte încet. La Țăndărei s-au con
struit două platforme în care s-ar pu
tea depozita circa 1 500 de tone. Ele sînt, 
însă, neacoperite. La Bărăganu, unde 
se preconiza construirea a două platfor
me cu o capacitate totală de 4 000 de 
tone, lucrările întîrzle pentru că unita
tea nu a procurat la timp balast, nu s-a 
aprovizionat cu bitumul necesar pentru 
lucrările de hidroizolare. Defecțiuni a- 
semănătoare se semnalează și în alte 
unități ale întreprinderii de valorificare 
a produselor agricole. Ele trebuie puse 
imediat la punct.

Atenție
la calitate!

Strîngerea la timp a recoltei se împle
tește cu grija lucrătorilor din agricul
tură de a asigura un grîu cu o calitate 
panificabilă bună, bogat în gluten (ce
rințe care țin și de această lucrare). în 
fapt această dorință prezentă în toate 
unitățile își găsește în regiunea Bucu
rești rezolvări diferite. Recomandarea 
consiliului agricol regional este ca la 
recoltat să se țină seama de următoa
rele cerințe :

• Momentul recoltatului să fie bine 
ales. Manual să înceapă mai de vreme, 
cînd grîul se află în faza de coacere in 
pîrgă, iar mecanic în momentul coacerii 
depline. Inginerii agronomi să facă zil
nic sondaje în teren pentru stabilirea 
gradului de umiditate în vederea deter
minării momentului optim de recoltat.

• Recoltatul să se facă pe parcele, 
iar producția să fie depozitată pe soiuri 
și calități.

• Sacii de la gura a IV-a a combi
nei să fie însemnați și așezați separat.

Interesant modul în care își propun 
specialiștii din raionul Zimnicea si re
zolve această problemă. întreaga canti
tate de grîu ce va fi livrată statului va 
fi selectată. Impuritățile care măresc 
de obicei gradul de umiditate sînt înlă
turate. Deprecierea calității grîului este 
din capul locului prevenită. Grîul va fi 
sortat pe cinci calități. Pentru aceasta 
sacii au fost etichetați și repartizați pe 
sole.

cooperativa agricolă din comuna Cer
netu. Noi ne-am ocupat, în principal, 
de participarea tinerilor la muncă, cu 
riscul de a nu îndeplini momentan sar
cinile indicate de tovarășul prim-secre- 
tar, Doar sîntem în campanie și par
ticiparea noastră la lucrările curente 
este mai necesară acum ca oricînd.

Necunoscînd obiectivele principale 
care sînt la ordinea zilei în unitățile 
agricole, sau neluîndu-Ie în seamă, 
ceea ce este același lucru, Comitetul ra
ional U. T. M. Alexandria sprijină 
slab sau aproape deloc organizațiile 
U.T.M. în rezolvarea sarcinilor majore 
care le stau în față, în această pe
rioadă : antrenarea tinerilor la muncă, 
respectarea disciplinei de producție. 
Nu-i tîrziu să facă acest lucru de acum 
încolo. Modul în care rezolyă aceste 
probleme comitetul raional U.T.M. Fe
tești le poate servi drept exemplu.

V. BARAC
I. TEOHARIDE
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Știință

TEHNICIANUL —
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Ca cetățean și ca om de știință, am 
citit cu atenție proiectul de Constituție 
a Republicii Socialiste România și am 
căutat să-i deslușesc adîncul său înțeles 
social-economic și politic. Ceea ce apa
re limpede încă de la prima lectură a 
acestui text, pe cit de larg pe atît de 
cuprinzător, este faptul că el oglindește 
uriașele transformări ce s-au petrecut 
sub ochii noștri, în țara noastră, sub 
conducerea înțeleaptă a Partidului 
Muncitoresc Român, într-un timp rela
tiv scurt.

Din. acest punct de vedere, proiectul 
noii Constituții a statului nostru, ce cu 
mîndrie se poate intitula Republica So
cialistă România, constituie o adevărată 
piatră de hotar, pe care lunga și fră
mântata istorie a poporului nostru este 
pe punctul de a o înregistra. Ea nu ar 
fi fost însă cu putință dacă clasa mun
citoare din țara noastră nu ar fi să- 
vîrșit cu mintea și cu brațele, cu răb
darea .și entuziasmul său, această radi
cală schimbare, pe care toți oamenii 
cinstiți din țață și din străinătate nu 
au întîrziat să o constate .Și să o dea 
drept exemplu: dintr-o țară înapoiată, 
pe umerii căreia apăsau toate servitu- 
țiile unui regim, social-economic înapo
iat și metodele de exploatare cele mai 
brutale, România și-a cucerit în răs
timpul a numai două, decenii un loc de 
frunte, la care îi dau dreptul economia 
sa în plin avînt, demnitatea sa națio
nală, democrația apărată și desăvîrșită 
de toate organele puterii populare, cul
tura sa în plin avînt și orientarea sa 
fermă pe arena politică internațională.

Toate aceste gînduri m-au însoțit ci
tind proiectul noii Constituții. Ierarhia 
de valori politice și sociale, economice, 
politice și culturale pe care o stabilește 
în termeni clari și preciși va crea con
diții încă și mai favorabile desfășurării 
ritmice și în continuu avînt a întregului 
nostru popor, în condițiile asigurate de 
regimul democrat-popular de la Elibe
rarea țării noastre de sub jugul fascist.

Ca om de știință și ca profesor în în
vățămîntul superior, care s-a bucurat 
de condiții de lucru pe care înainte de 
23 August 1944 nici nu puteam să mi le 
închipui, aș dori să subliniez în rîn-

îndemn la noi fapte patriotice
Citesc și recitesc proiectul 

noii Constituții a patriei noa
stre. Vreau să cuprind, să trec 
în evidență — în întreg și în 
amănuntele lui — fiecare ar
ticol, fiecare cuvînt, chiar fie
care semn de punctuație. Este 
o creație perfectă ; exprimă 
realitatea patriei noastre și în 
cadrul ei pe noi toți, cei ce 
muncim, fiii patriei. Străbat 
acest imperiu al drepturilor și 
îndatoririlor omenești, ca pe o 
nouă culme a dezvoltării noa
stre, de unde se deschid per
spective minunate spre viitor. 
Aceste drepturi indică vic
toria definitivă a năzuin
țelor de veacuri ale po
porului român. Ele sînt roadele 
sacrificiilor aduse de munci-

PIATRĂ II emoționantă
DE HOTAR confirmare a realității

Gheorqhe Mafiei
Erou al Muncii Socialiste, președintele cooperativei agricole de 

producție Țibucani, raionul Tg. Neamț
Condurachi

durile de față doar cîteva probleme, 
enunțate în acest proiect. Ele fac parte 
din marea problemă a răspândirii cul
turii în țara noastră și o dată cu aceas
ta, a pregătirii noilor generații pentru 
un viitor luminos, demn de o țară care 
a pornit cu atîta curaj și energie pe 
drumul luminos al socialismului.

Astfel, dreptul la învățătură, asigu
rat prin articolul 21 al proiectului atît 
prin învățămîntul general și obligatoriu 
de 8 ani, cît și prin toate celelalte insti
tuții de învățămînt mediu și superior, 
reprezintă una din căile cele mai sigure 
pentru desăvîrșirea socialismului în 
țara noastră. Societatea nouă, socialis
tă,. nu poate fi concepută fără învăță
mînt generalizat .și fără de progres 
științific neîntrerupt. Fără voia mea, 
mintea mă duce în clipa de față, la 
miile de copii, înzestrați cu calități, ce 
nu puteau înainte de 23 August căpăta 
o pregătire, profesională și științifică, 
din lipsă de mijloace materiale, de școli 
și de profesori. Analfabetismul, adevă
rată plagă socială, a. fost, definitiv în
lăturat. Școlile noastre medii; ca și in
stitutele de învățămînt superior s-au 
însutit. In clasele și sălile lor de. cursuri 
zeci de mii de tineri.pot căpăta cea mal 
bună pregătire pentru a deveni cons
tructorii'societății de mîine. In țările 
capitaliste, pe care am avut prilejul să 
le văd în acești, ultimi ani, spectacolul 
copiilor obligați să. muncească din greu 
pentru a putea trăi, obligați să renunțe 
la carte — rezervată.unei minorități ce 
are mijloace necesare .— este adesea 
tulburător. Șomajul duce adeseori pe 
acești tineri la acțiuni și gesturi care 
reflectă starea de mizerie materială șl 
morală în care sînt obligați să. tră
iască.

Iată de ce noi toți, cei care ne-am în
chinat viața învățămîntului și cercetării 
științifice, avem dreptul să privim cu 
mîndrie la tot ceea ce s-a realizat în 
țara noastră în acest domeniu și să 
așteptăm, cu și-mai mare încredere și 
răspundere sarcinile ce revin de acum 
înainte învățămîntului de toate gradele 
și muncii de cercetare științifică încu
rajată și sprijinită în țara noastră, prin 
toate căile șt prin toate mijloacele.

tori și țărani, roadele-luptelor 
conduse de partid.

Frăția dintre poporul român 
și naționalitățile conlocuitoare, 
unitatea lor politică și. morală 
s-au născut și s-au oțelit în 
lupta și în munca creatoare 
pentru fericirea unei patrii cu 
adevărat libere și independen
te, cu o economie înfloritoare — 
Republica Socialistă România. 
Aceasta o exprimă și art. 17 
din proiectul de Constituție. 
„Cetățenii Republicii Socia
liste România, fără deosebire 
de naționalitate, rasă, sex sau 
religie, sînt egali în drepturi 
în toate domeniile vieții, eco
nomice, politice, juridice,.soci
ale și culturale.

Statul garantează egalitatea 
în drepturi a cetățenilor. Nici 
o îngrădire a acestor drepturi

Siilo Andras

și: nici o deosebire, în exerci
tarea lor pe temeiul naționali
tății, rasei,' sexului, sau reli
giei, nu sînt îngăduite.

Orice manifestare avîndca 
scop stabilirea-unor asemenea 
îngrădiri, propaganda națio- 
nalisț-șovină, ațîțarea urii de 
rasă sau naționalitate sînt pe
depsite prin lege“.

Iar articolul 22 precizează :
„Iu Republica Socialistă Ro

mânia, naționalităților conlo
cuitoare li se asigură folosirea 
liberă, a limbii materne, pre
cum, și. cărți, . ziare, .reviste, 
teatre. învățămîntul de toate 
gradele, în limba proprie. In

La noi, la Țibucani, cele 1 300 
de familii, cîte numără coopera
tiva agricolă de producție, prima 
cunoștință cu proiectul de Con
stituție a Republicii Socialiste 
România am făcut-o prin inter
mediul aparatelor de radio. Apoi 
în sat au sosit ziarele și majori
tatea locuitorilor am citit capitol 
cu capitol.

Cu multă satisfacție am aflat 
astfel că, grija, atenția, sprijinul 
de care s-a bucurat șî pînă acum 
țărănimea noastră din partea sta
tului își găsesc consfințirea și în 
proiectul noii Constituții.

„Statul — se. spune în proiect 
— sprijină cooperativele agricole 
de producție și ocrotește proprie
tatea lor“. Despre acest sprijin 
acordat de stat pot să dau ne
numărate exemple, chiar din coo
perativa noastră de producție. 
Mașinile moderne, îngrășămintele 
chimice, fondurile acordate etc., 
sînt doar cîteva din dovezile aju
torului pe care l-am primit și-I 
primim din partea, statului. Iată 
.și unul dintre cele mai recente : 
pentru acest an în planul finan
ciar ne-am propus să realizăm un 
venit în stimă de 6 100 000 lei. 
Această sumă va fi însă și mai 
mare ea urmare a măsurilor luate 
de partid .și guvern prin hotărî- 
rea din mai a.c. privind stimula
rea producției agricole. în total 
sporul acesta se va ridica Ia 
710 000 lei, ceea ce ne va da po
sibilitatea să repartizăm la zi- 
muncă cu 5 lei mai mult decît 
se prevăzuse inițial. Iată, deci, o 
dovadă, dintre multe altele, că în 
patria noastră se acordă o aten
ție deosebită creșterii bunăstării 
poporului, fapt consfințit și în 

raioanele locuite și de popu
lație de altă naționalitate 'de
cît cea română, toate organele 
și instituțiile folosesc oral și 
scris limba naționalității res
pective și fac numiri de func
ționari din rîndul acesteia sau 
al altor cetățeni care cunosc 
limba și felul de trai al popu
lației locale“.

Acestea sînt drepturile fun
damentale și tocmai de aceea 
ele impun îndatoriri funda
mentale oamenilor muncii de 
toate naționalitățile.

Drepturi și îndatoriri. Noți
uni inseparabile una de alta. 
Aceasta nu este doar o con
statare cu caracter teoretic ; 
însăși realitatea stă mărturie. 
Naționalitățile conlocuitoare 
din patria noastră — ma
ghiari, germani sau oamenii 

articolul 13 al proiectului de 
Constituție.

în proiectele de Directive ale 
celui de-al IV-lea Congres al 
partidului se subliniază că și în 
viitor agriculturii i se creează 
condiții de continuă dezvoltare 
prin investirea din bugetul statu
lui a sumei de 35 miliarde lei. 
Aceasta înseamnă că agricultura 
țării noastre va primi mai multe 
tractoare, combine, semănători, 
îngrășăminte chimice etc. Pri
mind acest ajutor, și noi, țăranii 
cooperatori de la Țibucani vom 
putea să atingem producțiile ve
getale și animale planificate. Ex- 
primîndu-ne satisfacția și a- 
deziunea pentru justețea fiecărui 
articol al proiectului noii Consti
tuții, noi sîntem convinși că so
cietatea noastră socialistă se în
tărește și se va întări necontenit 
prin munca entuziastă a întregu
lui popor condus de partid. Iată 
de ce, primul nostru răspuns la 
marile posibilități ce ni se oferă 
este hotărîrea de a munci mai 
bine, de a obține recolte din ce 
în ce mai bogate, care ne vor da 
posibilitatea să contribuim mai 
mult la asigurarea fondului cen
tral de produse agricole ale sta
tului și la îmbunătățirea în con
tinuare a traiului țăranilor coope
ratori. „...Stalul sprijină coopera
tivele agricole de producție și 
ocrotește proprietatea lor“ — se 
specifică în. articolul 10 al pro
iectului de Constituție. La rîndul 
nostru, noi țăranii cooperatori 
vom sprijini statul, contribuind 
cu toate forțele noastre la mărea
ța operă de clesăvîrșire a con
strucției socialiste.

muncii de alte limbi — ani
mați de un fierbinte patrio
tism, luptă alături de poporul 
român pentru acele țeluri 
înălțătoare, al căror purtător 
este partidul nostru — forța 
politică conducătoare a socie
tății noastre.

Noul proiect de Constituție 
este rezultatul a milioane de 
fapte patriotice ale poporului 
nostru condus de partid.

Un îndemn Ia noi fapte pa
triotice în viitor ; întărește și 
mai mult frăția poporului ro
mân și a naționalităților con
locuitoare, unitatea morală și 
politică a tuturor oamenilor 
muncii. Este o îndatorire de 
bază în viața noastră, să întă
rim necontenit această unitate 
și s-o apărăm în orice împre
jurare.

In ultimul deceniu s-a dez
voltat Ia noi o bogată rețea de 
institute de cercetări. Institu
tul de fizică atomică la care 
lucrez este un exemplu grăi
tor de felul cum o ramură de 
știință cu totul nouă a putut 
fi dezvoltată într-un timp 
foarte scurt și a putut ajunge 
ca să cuprindă cele mai noi 
domenii de cercetare din cîm- 
pul cercetărilor structurii ma
teriei, a atomului, a nucleului 
atomic. Totuși, aceste cercetări 
noi, nu reprezintă un scop în 
sine, ele sînt destinate să fie 
aplicate. Or, aplicație în
seamnă în acest caz crearea 
unei tehnici corespunzătoare 
care să ajute producției. Așa 
lucrurile par foarte simple. 
Cercetările acestea se fac în 
laboratoare, unde se urmăreș
te, pe de o parte, stadiul feno
menelor de bază numite de 
noi cercetare fundamentală, 
iar după aceea se face aplica
rea lor la diferite procedee 
tehnice, tehnologii, deci tradu
cerea lor la scară industrială.

Din păcate, acest lucru este 
mult mai complicat în practi
că. De foarte multe ori există 
o mare greutate în aplicarea 
rezultatelor obținute în labo
rator, în industrie. N-aș vrea 
să dau decît un exemplu. S-au 
construit aparate care să per
mită măsurarea nivelelor unui 
lichid sau a unei substanțe 
dintr-un rezervor, adică așa 
zise nivel-metre radioactive. 
Am încercat asemenea dispo
zitive în fabricile de sticlă, de 
ciment, la agregatele frigorifi
ce și altele, cu rezultate de 
cele mai multe ori favorabile.

Totuși, această tehnică, deși 
foarte nouă și avantajoasă, se

învățămînt

AGRONOMUL - UN
SPECIALIST MODERN

învățămîntul superior agro
nomic’a cunoscut'o'îmbunătă
țire și reorganizare esențială 
în anul 1962, ceea ce i-a asi
gurat un' profil larg și cores
punzător cerințelor »actuale de 
dezvoltare a agriculturii noas
tre socialiste.

în vederea punerii învăță- 
mîntului superior agronomic 
în pas cu cele mai noi cuce
riri ale științei și tehnicii a- 
gricole, cu ritmul de dezvolta
re a agriculturii noastre, po
trivit sarcinilor reieșite din 
proiectul de Directive ale Con
gresului al IV-lea al P.M.R., 
considerăm că este necesar să 
se adîncească în continuare 

^pregătirea studenților noștri. 
'Pentru realizarea acestui dezi
derat trebuie să depunem stă
ruință în vederea tipăririi de 
manuale, elaborate la un înalt 
nivel științific și didactic, ca
iete de lucrări practice, plan
șe, să se realizeze filme docu
mentare și să se introducă pe 
scară largă metodele moderne 
de prezentare a noțiunilor.

Totodată, este absolut nece
sar să se restructureze pro
gramele de curs, să nu se mai 
predea problemele ce fac o- 
biectul unor preocupări din 
trecut, iar în locul lor să se 
introducă de urgență proble
mele noi, apărute ca o conse
cință a dezvoltării științei și 
practicii mondiale în domeniul 
agriculturii.

La disciplina de agrochimie, 
de exemplu, va trebui să se 
dezvolte foarte mult capitolele 
cu privire la cunoașterea în
grășămintelor chimice, a ier- 
bicidelor, insecticidelor și fun
gicidelor, precum și aplicarea 
lor practică la diferite culturi.

Și în cadrul disciplinelor de 
protecția plantelor și animale
lor, fitopatologia, entomologia 
și patologia animală cred că 
vor trebui să se restructureze 
programele de curs pe o direc
ție puternic ofensivă, pentru 
ca absolvenții noștri să stăpî- 
nească bine măsurile de com
batere a dăunătorilor mult 
răspîndiți în prezent.

Prof. dr.
Victor Mercea

membru corespondent 
al Academiei R.P.R., 

șeful secției Cluj a Institutu
lui de fizică atomică

introduce după părerea mea 
greu.

Motivul: cele cîteva prototi
puri construite de cercetătorii 
noștri în institut, nu satisfac 
nevoile. Pe de altă parte, apa
ratele create în institut sînt 
făcute pentru scop de cerce
tare deci au totuși pînă la 
urmă un caracter de laborator.

în uzină e nevoie de altceva. 
E nevoie de un dispozitiv care 
să fie adoptat perfect la con
dițiile industriale. Este foarte 
greu pentru un cercetător al 
unui institut care se ocupă de 
probleme de cercetare funda
mentală nu aplicativă să cre
eze așa ceva. Pentru aceasta 
este nevoie ca inginerii sau 
tehnicienii să se ocupe din 
punct de vedere tehnic de 
perfecționarea acestui aparat, 
să-i dea o formă, să-i dea niș
te caracteristici, un mod de 
funcționare care să se adap
teze perfect procesului tehno
logic acolo unde trebuie folo
sit.

Cine face această speciali
zare ? Cine poate face această 
adaptare perfectă Ia condiții
le din uzină ?

Aici trebuie precizat că este 
nevoie de un efort mare care

Prof. univ.
Iulian Dràcea

rectorul Institutului agronomic
Timișoara

Pentru ca viitorul specialist 
din agricultură să fie în con
temporaneitate și în viitor la 
înălțimea cerințelor profesiei 
sale, consider că genetica, fi
ziologia^ vegetală, zootehnia 
generală, fiziologia animală și 
altele să depună toate, efortu
rile ca să-și găsească calea 
firească de orientare și dez
voltare, mai ales că în prezent 
au și condițiile materiale asi
gurate pentru aceasta.

Multe lucruri se pot spune 
cu privire la pregătirea eco- 
nomico-organizatorică a spe
cialistului din agricultură. 
Nouă ni se pare că tînărul 
nostru absolvent, în primii ani 
de producție, este lipsit de cu
rajul în acțiune, de curajul ca
re ar trebui să fie în concor
danță cu vîrsta, cu optimismul 
său, cu dorința sa de acțiune. 
El însă n-are acest curaj pen
tru că în timpul studiilor, dis
ciplinele de organizare a între
prinderilor agricole — econo
mia agrară și evidență econo
mică i-au comunicat multe 
principii generale, multe feno
mene, multe metode de calcul, 
dar nu i-au dezvoltat suficient 
simțul de orientare, de iniția
tivă, de siguranță.

Rezultă de aici necesitatea 
ca_ procesul de învățămînt Ia 
aceste discipline să fie intensi
ficat^ iar pregătirea__ practică
să se facă necondiționat în 
unitățile agricole cele mai 
bune și nu în așa numitele 
ore de „lucrări practice“, 
care sînt de fapt „teoretice“, 
în orele de „proiect“ etc.

Nu încape îndoială că accen- 
tuînd mai bine propriul dome
niu de activitate în cadrul dis
ciplinelor economico-organiza- 
torice, îngustînd zona de inter
ferență dintre discipline, lichi- 
dînd repetările, devenite dău
nătoare, nu numai inutile, a- 
dîncind noțiunile teoretice 

la noi' se subapreciază încă 
foarte des. Efortul acesta tre- 
buie să-1 facă nu cercetătorii, 
fizicienii, chimiștii, ci trebuie 
să-I facă tehnicienii. Munca 
lor trebuie să fie o muncă de 
creație tehnică, de cercetare 
tehnică. Aceasta poate fi fă
cută într-un institut departa
mental, fie chiar în uzină, dar 
oricum trebuie făcută cu toată 
seriozitatea și pe o scară foar
te largă !

De aceea, cred că dezidera
tul de a fi în fruntea tehnicii 
nu poate_fi realizat decît în 
măsura în care cercetarea din 
institutele_ de cercetări este
strîns legată de producția din 
uzină, Acest lucru este posibil 
numai în măsura în care veri
ga de legătură este și ea dez
voltată cu foarte multă aten
ție. Această verigă de legătură 
este cercetarea tehnică.

Ar fi de dorit ca din ce în 
ce mai mulți tineri cercetători 
și tineri tehnicieni să fie a- 
trași de acest domeniu, să fie 
îndrumați ca să-1 cultive. A- 
ceasta este singura cale ca la 
noi să se umple un gol care se 
resimte puternic și care este 
cheia pentru ca cercetările 
foarte valoroase care se fac 
în laborator să fie transmise 
mai departe în industrie și 
invers ; problemele pe care le 
pune industria să fie transmi
se mai departe laboratoarelor 
de cercetări fundamentale, 
care pe această cale pot re
zolva probleme cu o eficiență 
incomparabil mai mare.

prin lucrări cu adevărat prac
tice, efectuate în unitățile pro
ductive — vom putea asigura 
specialistului din agricultură 
pregătirea economico-organi- 
zatorică necesară.

Una dintre sarcinile învăță- 
mîntului nostru superior agro
nomic este aceea de a avea o 
strînsă legătură cu practica.

Printre măsurile pe care le 
socotesc absolut necesare pen
tru îmbunătățirea legăturilor 
învățămîntului cu practica este 
crearea fermelor didactico-ex - 
perimentale pe lingă fiecare 
institut, în care să se poată 
desfășura lucrările practice la 
disciplinele_de_profil în cursul 
anului și practica studenților 
din anii I și II.

O altă măsură deosebit de 
utilă ar fi stabilirea unor cen- 
tre de practică cu caracter 
permanent (în unități de pro
ducție) în care să se constru
iască spațiul necesar pentru 
cazarea și instruirea studenți- 
lor în cursul practicii. In pre
zent, locurile de practică nu 
sînt stabile și nici nu asi
gură, din această cauză, o pre
gătire multilaterală studenți
lor noștri.

în condițiile create pînă a- 
cum învățămîntului nostru a- 
gronomic, care a cunoscut o 
dezvoltare considerabilă în 
anii regimului democrat-popu
lar, au fost instruiți și educați 
mii de specialiști a căror con
tribuție la dezvoltarea agricul
turii noastre este evidentă și 
recunoscută. întrevedem în 
prevederile proiectelor de Di
rective sarcini mari și impor
tante pentru învățămîntul su
perior. Angajamentul nos
tru este de a depune toa
te eforturile și toată expe
riența dobîndită pentru pregă
tirea tot mai temeinică a unor 
noi detașamente de specialiști 
care să contribuie la dezvolta
rea multilaterală și intensivă 
a agriculturii noastre socia
liste.
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azi publicăm cîteva din răspunsurile

există o strînsă colaborare în-

LA

»Ol

documentar nu este sufi- 
folosit, nu se iau măsuri 
buna organizare a propa- 
tehnice în întreprinderi, 
organizează biblioteci vo-

organizarea timpului li- 
tinerilor, arătîndu-se în 

timp și posibilitățile mo
și morale care există în

sindicatului, astfel că multe

VĂ INVITAM
Miine start in

FINALELE CAMPIONATELOR
REPUBLICANE UNIVERSITARE

etc.). Vom avea astfel prilejul 
să aplaudăm 
prestigioase 
tru (maeștri 
ai sportului, 
sportivi de

din nou nume 
ale sportului nos- 
emeriți și maeștri 
campioni naționali, 
categoria I) și să

încurajăm elemente tinere foar
te dotate care vor evolua în 
compania colegilor lor deja a- 
Urmați. (Echipele iși stabilesc 
astăzi garniturile de bază, ui
mind ca în numărul de mîine 
al ziarului să puteți cunoaște 
multe din numele protagoniști
lor).

La fotbal, miine seară, la lu
mina reflectoarelor, se vor în- 
tilni Timișoara (recent promo
vată in „A“) cu Craiova (de 
curînd salvată de la... „B") și

CINEMATOGRAFE

ntr-o perioadă cind 
campionatele divi
zionare s-au înche
iat la mai țoale 
disciplinele, iar 
jocuriie din cadrul 
Cupei R.P.R. la

fotbal sint găzduite mai mult 
de provincie, iubitorii de sport 
din Capitală au totuși posibi- • 
litatea să asiste timp de 9 zile 
la tind, începînd de mîine, la 
o deosebit de interesantă com
petiție: Finalele campionatelor 
republicane universitare. Nu 
mai puțin de 74 echipe studen
țești se vor întrece în acest an 
pentru a cuceri cele 7 titluri 
de campioni la: fotbal, baschet 
(B 4- F), volei (B -Ț F) și hand
bal (B + F).

Componența loturilor cu care 
cele 15 centre universitare in
tră in întreceri prezintă o ga
ranție că meciurile se vor dis
puta la un nivel superior, că nu 
vor lipsi nici spectaculozitatea 
și nici preocuparea pentru ca
litate. In selecționatele orașelor 
universitare vor juca și compo
nența echipelor divizionare j 
„Știința" și ceilalți studenți 
care iac sport de performanță 
ia alte cluburi (Dinarno, Rapid Ș

7»

In sferturile de 
finală ale Cupei 
R. P. Române la 
fotbal s-au disputat 
ieri, trei partide. La 
București, campioa
na țării Dinarno a 
învins cu 5—0 
(2—0) pe Metalul 
Tîrgoviște prin go
lurile 
Haidu 
(2), și

marcate de
(2), Frățilă 

Petru Emil.

PROGRAMUL ÎNTRECERILOR :

FESTIVITATEA DE DESCHIDERE va avea loc mîine, 2 iulie, 
la orele 18, pe STADIONUL REPUBLICII, după care va urma 
un bogat program sportiv cuprinzînd demonstrații de călărie, 
întreceri de ciclism și meciurile de fotbal Timișoara—Craiova, 
București—Galați.

• BASCHET : Baza sportivă „UNIVERSITATEA“ (str. Vasile
Pîrvan și Baza sportivă „I.M.F.“ (Bd. Dr. Petru Groza) — în 
zilele Ue 2, 4, 5, 8, 9 și 10 iulie, începînd de la orele 8,30 și 17.

9 FOTBAL : Stadionul „POLITEHNICA“ (fost C.A.M.) și sta
dionul „I.M.F.“ — în zilele de 2, 3, 5, 7, 8, 9 și 10 iulie, înce
pînd de la orele 9 și 15,15.

• HANDBAL : Baza sportivă „I.M.F.“ — în zileie de 2, 3, 4, 
6, 7 și 8 iulie — și Baza sportivă „UNIVERSITATEA“ — în zilele 
de 6, 7, 8 iulie — începînd de la orele 8,30 și 17 ; stadionul 
„PROGRESUL“ (Str. Dr. Staicovici) — în zilele de 6, 7, 8, 9 și 10 
iulie, de la orele 17.

e VOLEI: Bazele sportive „UNIVERSITATEA“, „I.M.F.“ și 
„TEI“ (complexul sportiv studențesc „Lacul Tei“) — în zilele de 
3, 4, 5, 7, 8, 9 iulie, de la orele 8,30 și 17.

în „Scînteia tineretului" veți putea citi zilnic în
semnări și comentarii de la finale, rezultatele 
programul „la zi“.

Galați (care are in forma
ție cițiva tineri ioarle ta
lentat i) cu București (care și-a 
alcătuit o solidă selecționată). 
Vom asista, așadar, la un spec
tacol fotbalistic atractiv, de la 
care fără îndoială că pasionalii 
fotbalului nu vor lipsi.

încă un amănunt — nu lipsit 
de interes — care face ca între
cerile să fie și mai disputate: 
finalele constituie și criteriul 
de selecționare pentru echipele 
naționale studențești ce ne vor 
reprezenta, irit re 20 și 29 au
gust, la Universiada de la Bu
dapesta. Pînă acum, la Jocu
rile Mondiale Universitare de 
vară sau de iarna, sportivii 
noștri au ocupat de fiecare dată 
locuri fruntașe, cîștigind mai 
multe titluri de campioni mon
diali universitari la probe indi
viduale sau pe echipe. Succesul 
deosebit înregistrat de repre
zentativa noastră la Universia
da de la Sofia (1963), cind a 
ocupat un frumos loc II în cla
samentul pe națiuni, după pu
ternica echipă studențească a 
U.R.S.S., obligă. Prestigiul ciști- 
gat trebuie păstrat cu atit mai 
mult la Budapesta — unde pes
te 30 de țări (printre care, pen
tru prima dată, și S.U.A.) vor fi 
reprezentate de peste 3 000 de 
sportivi-studenfi, multi dintre ei 
fiind campioni mondiali sau o- 
limpid.

Finalele campionatelor noas
tre universitare vor arăta in 
ce măsură studenții sint pregă
tiți să ne reprezinte la Univer
siadă. Să Ie urăm SUCCES DE
PLIN I

: 'W««-

LALEAUA NEAGRĂ — film pen- 
■ tru ecran panoramic — rulează la 
I Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19* 
! 21,30). FIUL CĂPITANULUI BLOOD 
i —cinemascop — rulează la Repu

blica (orele 9,45; 11,45; 14; 16,15« 
19; 21,15), Festival (orele 8,45; 
10,45; 13; 15,45; 18; 20,15), Melodia 

i (orele 10; 12; 15; 17; 19; 21), Fla- 
j mura (orele 10; 12; 14; 16; 18; 20).

ORDINUL ANA — rulează la
Carpați (drele 10; 12; 14; 16; 18,15; 

\ 20,30). AMERICA, AMERICA —am- 
! bele serii — rulează la Lucealărul 
1 (orele 10; 13,15; 16,30; 20), Grivi(a 
l (orele 10; 13,15; 16,30; 19,45), Mo- 
S dern (orele 10; 13,15; 16,30; 19).

CAN-CAN — cinemascop — rulea
ză la BRcurești (orele 9,30; 12; 
16; 18,30; 21). SĂRITURĂ ÎN ÎN
TUNERIC rulează la Capitol (ore
le 9,30; ÎS,45; 14; 16,30; 18,45; 2’ ; 
grădină 20,30), Feroviar (p /xe 
9,30; '11,30; 13,45; 16; 1>! 15;
20,30'/, Excelsior (orele 'VO; 
12,l j; 16,15; 18,45; 21,15). , T'E- 
ME’/a NECUNOSCUTĂ, rulează ia 
Vi'/toria (orele 8,45; 11; 13,45;
lf/,15; 18,45; 21,15), Tomis (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Flo- 
reasca (orele 10,30; 13; 15,30; 18; 
20,30). SCARAMOUCHE — cine- 
mascop — rulează Ia Lumina (ore
le 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30),
Unirea (orele 16; 18,15). HANKA, 
rulează la Union (orele 15; 18; 
20,30). CIND MARTIN AVEA 14 
ANI, rulează la Doina (orele 11,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Program 

, pentru copii (ora 10). SECOLUL 
GÎNDIRII OMENEȘTI — LOCUIN
ȚA — SOARE ÎN STICLĂ — 
PICTÎND NATURA — IC ÎF 
KELMONSKI — ARTIȘTI A ,Ă- 
TORI, rulează la Timpuri Nț— (o- 
rele 10—17 în continuare; 19. ~’l). 
RABY MATYAS rulează la Giulești 
(orele 16; 18,15; 20,30). PE UR
MELE LUI AHMED, rulează la Cul
tural (orele 16; 18,15; 20,30). 
ASTA-I TOT CE S-A ÎNT1MPLAT, 
rulează la înfrățirea între popoare

FOTBAL

Meciul dintre Ra
pid București și Di- 
namo Pitești, dispu
tat la Tîrgoviște, 
s-a încheiat la ega
litate 1—1 (după 
prelungiri). Au în
scris Ion Ionescu și 
Tîrcovnicu. Con
form regulamentu
lui-se califică echi
pa mai tînără, în 
cazul respectiv Di- 
namo Pitești.

FOTBAL
La Brăila, Pro

gresul București a 
întrecut pe C.S.M.S. 
Iași cu 4—1 (3—0). 
Autorii golurilor 
Baboie (2), Iancu (2) 
respectiv Stoicescu.

Astăzi la Hune
doara se joacă al 
4-lea meci : Știința 
Cluj — A.S.A. Tg. 
Mureș.

(Agerpres)

PE SCURT® PE SCURT
9 In cel de-al treilea meci al 

turneului pe care-l întreprinde în 
R. S. Cehoslovacă, echipa de 
rugbi Progresul București a în
vins formația Sparta Praga cu 
28-6 (9-3). Punctele echipei ro
mâne au fost realizate de Iacoh 
(11). Chica și Craioveanu (6), 
Florescti (3), Alexandru (2).

• Atletul polonez Janus Sidlo 
a realizat cea mai bună perfor
manță mondială a anului, arun- 
cînd 85,50 m în cadrul concursu
lui de la Zürich. Alături de Sidlo 
s-au mai evidențiat italianul 
Eddy Ottoz — 13” 9/10 la 110 
m garduri și Juergen Schroeter 
— 10” 2/10 la 100 m plat.

• Performanțe bune au fost 
realizate în ziua a doua a con
cursului internațional de natație 
de la Roma, „Trofeul celor 7 co
line“. în concurs au intrat și doi 
reprezentanți ai R. P. Române. 
La 1500 m liber Vladimir Mora- 
ru cu timpul de 18” 9/10 a sta
bilit un nou record republican. 
Proba a fost cîștigată de Miguel 
Torres (Spania), cu timpul de 
17’54” 2/10. Celălalt reprezen
tant al țării noastre, Ladislau 
Costa, s-a clasat pe locul 7 în

proba de 100 m bras, cu timpul 
de 1’14” 6/10. Primul loc în a- 
ceastă probă a revenit lui Klaus 
Katzer (R.D.G.) 1’11” 3/10.

9 La sfîrșitul săptămînii,
Pskov (U.R.S.S.) se va desfășura 
un concurs internațional de c.a- 
iac-canoe la care participă și re
prezentanți ai R. P. Române. 
Marți a părăsit Capitala plecînd 
în U.R.S.S. următorul lot de 
sportivi: Elena Lipalit, Ghizela 
Balint, Adriana Kalinin, Arvai 
Ana, Ema Mihăilescu, Dumitru 
Alexe, Gh. Frumușean, I. Kozlov 
și L. Calabiciov.

Întrecerile vor avea loc sîrnbă- 
tă și duminică.

® In zilele de 27 și 30 iulie, 
la Arad și Reșița va avea loc du
bla întîlnire internațională de 
box dintre echipele de tineret ale 
R. P. Române și R. P. Ungare. 
Pugiliștii români și-au continuat 
antrenamentele sub îndrumarea 
lui Gh. Fiat, E. Fuhresz și Ion 
Sandu. Din lot fac parte, printre 
alții, M. Niculescu, Gh. Ene, 
I. Kiss, I. Maniță, C. Sănetescu 
și I. Alexe.
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(Agerpres)
In Gupa R.P.R. la fotbal. Luptă pentru balon in meciul dintre 

Dinamo-București și Metalul Tîrgoviște

în legătură cu materialele apărute în ziarul nostru, în care se 
semnalau deficiențe în activitatea unor întreprinderi, instituții și 
alte colective ide muncă, redacția a primit numeroase scrisori în 
care se arată (modul cum a foșt folosită critica ziarului și mă
surile luate. îi* numărul de 
primite de la :

Centrul
de documentare

al industriei 
petrolului și chimiei

Am studiat cu o deosebită a- 
tenție materialul. „CE CĂRȚI 
COLABOREAZĂ CU PRODUC
ȚIA“ apărut în „Scînteia tinere
tului“ numărul 4 978 și ne ex
primăm părerea că discutarea de
ficiențelor existente în organiza
rea și utilizarea documentării teh
nice este cît se poate de actuală 
și necesară. Publicațiile de spe
cialitate editate 'de Centrul de 
documentare trebuie să răspundă 
mai bine și operativ necesităților 
de producție ale noilor unități 
industriale, să sprijine și promo
veze introducerea și asimilarea 
tehnicii noi în domeniul celulozei 
și hîrtiei. Este just că trebuie să 
depunem un efort mai mare pen
tru documentarea cadrelor medii 
și muncitorilor.

în cursul acestei luni, inginerii 
de specialitate și conducerea 
Centrului de documentare vor 
lua legătura cu principalele în
treprinderi noi din domeniul ce
lulozei și hîrtiei și —- împreună 
cu forurile competente din mi
nistere, în colaborare cu I.D.T. — 
vor completa planul de documen
tare.

De asemenea, există pentru fie
care ramură a industriei chimiei 
și petrolului, caiete de noutăți în 
care sînt prezentate diferite ma
teriale de specialitate din străină
tate, (traduse. integral), articole 
de sinteză, știri, brevete, metode 
de analiză, bibliografii, recenzii, 
sumare de cărți, articole în aju
torul muncitorului, tehnicianului.

Caietele de noutăți se întoc
mesc pe baza unor planuri te
matice care răspund cerințelor 
planurilor tehnice ale M.I.P.C. și 
pe baza propunerilor primite de 
la unități. Întrucît în anul 1964— 
1965 s-au ridicat probleme noi 
în producție s-au întocmit două 
numere speciale care au cuprins 
dezbateri privind: înnobilarea 
hîrtiei, hîrtia cretată. Este un în
ceput care trebuie continuat și 
dezvoltat. în acest sens s-a sta
bilit ca în caietele I.C.H. și A. R., 
ce vor fi editate în lunile iulie- 
august, să apară 8 articole care să 
răspundă profilului Combinatului 
de la Suceava. (în luna iunie un

tovarăș inginer s-a deplasat la 
Suceava pentru a ajuta la buna 
organizare a documentării. Ne 
vom strădui ca și pe viitor să îm
bunătățim documentarea pentru 
noile combinate). De asemenea, 
se vor edita în trimestrul III un 
număr de materiale’ care să răs
pundă problemelor semnalate de 
ziar.

Experiența a reliefat și un alt 
aspect: în unele locuri materialul 
nostru 
cient 
pentru 
gandei 
nu se 
lante, dezbateri pe marginea ma
terialului documentar existent. 
Una din preocupările noastre ac
tuale este crearea unui curent de 
opinie și contăm mult pe spriji
nul organizațiilor obștești și al 
presei pentru a rezolva cît mai 
bine această problemă.

Vă mulțumim pentru ajutorul 
ce ni l-ați dat prin publicarea ar
ticolului „Ce cărți colaborează 
cu producția“ și credem că reali
zarea măsurilor cu care vom com
pleta planul actual de documen
tare va conduce la mărirea efi
cienței lucrărilor elaborate de noi, 
la pregătirea cadrelor din combi
natul sucevean la nivelul tehnicii 
noi pe plan mondial.

Ministerul 
învățămîntului

In articolul „PREFAȚĂ 
PRIMA ZI DE PRACTICĂ“ pu
blicat în numărul, 4 983 era criti
cată Direcția generală a învăță
mîntului superior tehnic și econo
mic din cadrul Ministerului în- 
vățămîntului pentru faptul că 
deși pînă la începerea practicii 
în producție a studenților rămă
seseră puține zile, nici facultățile, 
nici întreprinderile unde urma 
să-și desfășoare practica studen
ții, nu cunoșteau programul prac
ticii și nici repartizările. în răs
punsul primit la redacție se 
arată:

De la apariția articolului „Pre
față la prima zi de practică“ Mi
nisterul Industriei Construcțiilor 
de Mașini a aprobat locurile de 
practică și ele au fost comuni
cate instituțiilor de învățămînt 
superior și întreprinderilor inte
resate.

Delegații instituțiilor de învăță
mînt superior au încheiat con-

IZIN ȘTIINT

vențiile de practică cu întreprin
derile respective.

De asemenea, s-a definitivat și 
difuzat la instituțiile de învăță- 
mînt superior Regulamentul de 
aplicare a H.C.M. privind prac
tica studenților.

Comitetul U. T. M. 
ai Uzinei „1 Mai“ - 

Ploiești
Materialul „In căutarea unei 

explicații“ apărut în „Scînteia 
tineretului" nr. 4 942, critica fap
tul că la Uzina „1 Mai" Ploiești 
nu 
tre comitetul U.T.M. și comite
tul 
acțiuni culturale, bine concepute, 
se ratau. Publicarea materialului 
— ne scrie tovarășul Petcu Ion, 
secretarul comitetului U.T.M. — 
ne-a ajutat să analizăm mai bine 
situația și să luăm măsuri co
respunzătoare. Astfel au fost în
tocmite planuri de acțiuni cultu
ral-educative care țin seama de 
preocupările muncitorilor noștri.

Materialul a fost prelucrat cu 
toți responsabilii culturali din ca
drul birourilor organizațiilor de 
bază U.T.M. și instructorii vo
luntari. Au fost analizate cauzele 
care au dus la slaba preocupare 
pentru 
ber al 
același 
teriale 
uzină.

Instructorilor voluntari le-au 
fost repartizate formațiile artisti
ce de care să se ocupe în mod 
permanent.

Împreună cu responsabilii cul
turali s-a început acțiunea pentru 
promovarea de noi tineri în for
mațiile artistice care se autodes- 
ființaseră.

In această perioadă ne-am pre
ocupat să organizăm pentru tineri 
acțiuni cit mai interesante și plă
cute. Așa, de exemplu, nu de 
mult, la secția sape foraj a avut 
loc concursul „Cine știe, cîștigă" 
pe teme de meserii. Brigada ar
tistică de agitație de la turnăto- 
rie-oțel — unde lucrează un nu
măr mare de tineri — o prezen
tat un program de brigadă pe 
tema însușirii meseriei alese.

Au mai fost organizate simpo
zioane, montaje literare, conferin
țe. Ca răspuns la materialul apă
rut v-am vorbit numai despre o 
parte din acțiunile întreprinse în 
uzina noastră.

(orele 10,30; 16; 18; 20), Volga (o- 
rele 10; 12; 14,15; 16/30; 18,45;
21). NUNTĂ CU PERIPEȚII; com
pletare HEMINGWAY, rulează la 
Dacia (orele : 9; 13; 16,15; în con
tinuare 18,45; 21), Drumul Sării 
(orele : 16; 18,15; 20,30). JOE 
LIMONADA — cinemascop — ru
lează la Buzești (orele : 14; 16,15;
18.30) . NEVASTA nr. 13 rulează la 
Crîngași (orele 16; 18,15; 20,30). 
NU TE ATINGE DE FERICIRE, ru
lează Ța Cosmos (orele 16; 18,15;
20.30) . WINNETOU — cinemascop
— rulează la Bucegi (orele
10; 12,15; 16; 18,15; 20,30),
Miorița (orele : 9,30; 11,45; 14;
16,15; 18,30; 20,45). ARENA CIR
CULUI : completare Smulse din 
împărăția sării rulează la Flacăra 
(orele : 16; 18,15; 20,30). BINE AȚI 
VENIT — BALETUL NEGRU DIN 
SENEGAL rulează la Vitan (orele : 
16; 18; 20). SPRE CULMI rulează 
Ia Munca (orele : 10,30; 14,30;
16,30; 18,30; 20,30), Rahova (orele : 
15; 17; 19). DOI BĂIEȚI CA
PÎINEA CALDĂ — DRUMURILE 
CELUI DE-AL CINCILEA CONTI
NENT rulează la Popular (orele : 
16; 18,15; 20,30). ROȘU ȘI NEGRU
— ambele serii — rulează la Arta
(orele 11; 16; 19,45).OLIVER TWIST 
rulează la Moșilor (orele : 15,30; 
18). LOGODNICELE VĂDUVE — 
GURA LUMII rulează la Viitorul 
(orele 16; 18,15; 20,30). RACHE
TELE NU TREBUIE SĂ DECOLE
ZE — ȘAPTE SECOLE MAI TÎR- 
ZIU ■— rulează la Colentina (ore
le : 16; 18; 20). NE ASUMĂM
RĂSPUNDEREA — rulează la Pro
gresul (orele : 15,30; 18; 20,15).
CRONICA UNUI BUFON — NOI 
ȘI SOARELE rulează la Lira (ore
le : 15,30; 18). FERNAND COW- 
BOY — COMORI DE ARTĂ RO
MÂNEASCĂ rulează la Ferentari 
(orele ; 16; 18,15; 20,30). REGINA 
ClNTECELOR rulează la Cotroceni 
(orele : 13,45; 16; 18,30; 21; dumi
nică ora 10,30). NEAMUL ȘOIMĂ- 
REȘTILOR — cinemascop — (am
bele serii) — Șopîrle rulează la 
Pacea (orele 10; 16,15; 19,30).

Televiziune
JOI 1 IULIE

19,00 Jurnalul televiziunii. 
19,20 Pentru tineretul școlar : 
„Oaspeții noștri“. 20,00 Debu
turi. 21,00 Orizont ’70. 21,30

Cîntece și jocuri populare ro
mânești în interpretarea for
mațiilor Casei de cultură a 
studenților din București. în 
încheiere: Buletin de știri. 
Buletin meteorologic.

„Obiectivul cel mai important, asupra 
căruia se vor concentra în această peri
oadă o mare parte a eforturilor de in
vestiții destinate învățămîntului, va fi 
construcția Institutului politehnic din 
București“.

(DIN PROIECTUL DE DIRECTIVE ALE 
CONGRESULUI AL IV-LEA AL P.M.R.)

. e pe o întindere de 170 ha, silueta impunătoare a
raSBaW complexului — numai sticlă și beton — domină 

, depărtările. Strălucesc sub priviri coloritul placajelor 
SgMm ‘ ceramice, piatra împletită cu marmura, într-un an- 

samblu arhitectonic variat și armonios, din mijlocul 
rrnTITTTTl l căruia țîșnesc — brîncușiană legendă în sus t— eta

jele pavilionului central. Alături, o uriașă cupolă 
curbează cerul pe frontalurile marilor construcții din jur. Și totul 
— într-un imens incendiu vegetal...

Vizităm cel mai mare institut tehnic al țării. Pe un teren întins 
între Splaiul Dîmboviței, Șoseaua Grozăvești, Bulevardul Armata 
Poporului și cartierul de locuințe Militari (pînă la stăvilarul Ciu
rel) noul ansamblu, cu o suprafață construită de 214 000 mp cu
prinde șase corpuri principale de clădiri destinate celor 12 facul
tăți. Peste 10 000 de studenți (la cursurile de zi) se pregătesc aici 
să devină ingineri în peste 50 de specialități. Mai bine de 1 000 
de cadre didactice — grupate în peste 60 de catedre —■ asigură 
viitorilor specialiști pregătirea corespunzătoare — la cel mai înalt 
nivel al științei și tehnicii contemporane.

In mijloc, cuprinzînd o suprafață de circa 24 000 m.p. se înaltă 
corpul central și aula mare cu 1 500 de locuri. De jur-împrejur, 
pe direcția unoi raze proporționat trimise, cinci mari pavilioane, 
destinate facultăților, completează ansamblul. Se mai adaugă să
lile de festivități, sălile și terenurile de sport. Amplasarea într-un 
peisaj deosebit, pe două nivele de teren — într-un parc de șapte 
ori mai mare decît Grădina Cișmigiu — conferă întregului com
plex un caracter arhitectonic original, de o rară frumusețe.

...V-am prezentat imaginea viitoare a Institutului politehnic

„Gheorghe Gheorghiu-Dej" din București. Deocamdată au început 
numai lucrările. „Actul de naștere" al noului local a fost semnat 
luni, 28 iunie 1965, cînd constructorii de la Trustul de construc
ții nr. 1 au deplasat aici primele utilaje și agregate. Localul va fi 
dăruit studenților întocmai și la timp, așa cum reiese din proiectul 
de Directive ale Congresului al IV-lea al partidului.

L-am solicitat pe tovarășul prof. ing. Constantin Dinculescu, 
rectorul institutului, să ne vorbească despre principalele obiective 
urmărite prin crearea acestui adevărat oraș universitar. „Construirea 
noului Institut politehnic — ne-a spus tovarășul rector 
— apare ca o necesitate a perfecționării învățămîntului nostru 
tehnic superior, la nivelul progresului științei și tehnicii contempo
rane. Dezvoltarea actuală a tuturor ramurilor industriei noastre, 
prevederile proiectului de Directive cu privire la avîntul pe care-l 
va cunoaște în viitor întreaga economie națională, solicită un nu
măr sporit de cadre tehnice superioare, pregătite la înălțimea sar
cinilor prezente și viitoare ale producției“.

Așadar localul va oferi ambianța necesară pregătirii acestor cadre 
în concordanță cu progresele înregistrate în ultimul timp în învă
țământul tehnic superior. N-a fost ușoară opera proiectanților. 
Creație a trei ani de fructuoase căutări, ea a trebuit să găsească 
soluții la dificile probleme pe care le-a pus confruntarea dintre 
concepția arhitecților și cea care a reieșit din lungile colocvii ale 
profesorilor institutului. Cîteva exemple : cadrele didactice ale in
stitutului au propus ca toate cursurile de cultură generală (mate
matică, fizică, chimie, desen tehnic, științe sociale) să se desfă
șoare în același loc, în cadrul unor ansambluri de amfiteatre și 
cabinete legate între ele și funcționînd sub un unic acoperiș. Arhi- 
tecții și-au imaginat și au proiectat o asemenea construcție, denu
mită în machetă „pavilionul învățămînt general" unde vor fi am
plasate amfiteatre, săli de seminarii, laboratoarele de fizică, chi
mie, mecanică, sălile de desen tehnic. Aici iși vor desfășura acti
vitatea studenții anilor I și II de la toate cele 12 facultăți. De ase
menea, căutind o rezolvare practică unei concluzii a discuțiilor 
cadrelor didactice și anume privind existența unor pavilioane spe
cial amenajate pentru grupe de facultăți înrudite, colectivul de 
arhitecți a proiectat cinci asemenea pavilioane unde vor fi.predate

cursurile de cultură tehnică generală și cursurile de specialitate. 
In sfîrșit, un al treilea exemplu afectînâ construcția laboratoarelor. 
Acestea, în viziunea cadrelor didactice, trebuie să constituie locul 
nr. 1 al învățămîntului în politehnică, ele fiind o trainică punte de 
legătură între studiul teoretic și practică. Și iată, că — prin nu
mărul mare de laboratoare proiectate, aproape 50 la sută din în
treaga suprafață ce va fi construită, adică 52 500 mp — legătura 
amintită se va putea stabili în mod armonios. S-a acordat o 
maximă atenție specificului fiecărui laborator în parte, scopului 
pe care acestea îl vor sluji — construcția finind astfel seama de 
o gamă variată de factori meniți să asigure o ambianță riguros 
științifică.

Firește, n-au fost omise sălile destinate bibliotecilor — capabile 
să adăpostească multe zeci de mii de volume, depozitele sălilor de 
lectură — gazde ale peste un milion de volume, grupurile gospo
dărești, atelierele de întreținere, etc. Preocupați de varietatea arhi
tecturală a spațiilor interioare, proiectanții n-au pierdut din ve
dere nici aspectul exterior al întregului ansamblu. Parcurile in 
care acesta este amplasat — și despre care am mai vorbit — au un 
dublu scop; ele îmbină frumosul cu utilul; înțelegînd prin util 
posibilitatea ca într-un viitor mai îndepărtat, finind seama de ne
cesitățile mereu crescînde ale dezvoltării institutului, să poată fi 
folosite și ca loc pentru noi construcții, îndeosebi laboratoare.

Încheiem aici vizita noastră în viitor, într-un viitor care a și 
început din clipa cînd proiectul de Directive ale celui de-al IV-lea 
Congres al partidului l-a consemnat.

Noul local al Institutului politehnic „Gheorghe Gheorghiu-Dej" 
este un minunat dar oferit studenților, un dar în care se concre
tizează, încă o dată, grija părintească cu care partidul veghează 
pașii tineretului studios în urcușul spre culmile științei. Studenții 
politehnicii bucureștene iși exprimă adînca lor recunoștință — 
pentru acest minunat dar — în tot mai multe rezultate hune și 
foarte bune obținute lâ învățătură, în pasiunea și entuziasmul cu 
care se pregătesc pentru viitoarea lor profesiune.

I. ANDREIȚA 
A. VASILESCU

La Uzina de construcții metalice șl mașini agrieote Bocșa, se vilă 
în probe de iuncționare o nouă macara portal de 25 tone

Foto : AGERPRES

A 1



Zilei învățătorului
9

Miercuri după-amiază, în 
sala Teatrului C.C.S. din Ca
pitală, a avut loc adunarea 
festivă consacrată Zilei învă
țătorului. Au luat parte edu
catoare, învățători și profe
sori din întreaga țară distinși 
cu ordine și medalii în cinstea 

! acestei zile, cadre didactice 
fruntașe din orașul Bucu
rești, conducători ai unor mi
nistere, instituții centrale și 
întreprinderi industriale pe 
lîngă care funcționează școli 
profesionale și tehnice.

Adunarea a fost deschisă de 
Ion Cosma, președintele Co
mitetului executiv al Sfatului 
popular al Capitalei, care a 
felicitat pe cei sărbătoriți.

Ministrul învățămîntului, 
Ștefan Bălan, a vorbit despre 
semnificația Zilei învățăto
rului. El ’ 
realizările

a trecut în revistă 
obținute în dome-

niul învățămîntului în anii 
șesenalului și perspectivele 
lui de dezvoltare în lumina 
proiectului de Directive ale 
Congresului al IV-lea al Par
tidului Muncitoresc Român 
cu privire la dezvoltarea eco
nomiei naționale în perioada 
1966—1970.

în numele participanților la 
adunarea festivă au luat cu- 
vîntul învățătorul emerit Ale
xandru Tartacan, directorul 
Școlii generale de 8 ani nr. 
184 din București, și profeso
rii emeriți Timotei Petride, 
de la Școala medie „Nicolae 
Bălcescu“ din Brăila, Her- 
mann Henning, de la Școala 
generală de 8 ani din Ag
nita și Octavian Popescu, di
rectorul grupului școlar co
mercial „Nicolae Kretzulescu“ 
din București.

Cei prezenți la adunare au 
fost salutați de o delegație de 
pionieri din orașul București, 
care au oferit flori membri
lor prezidiului și au recitat 
versuri dedicate învățătorilor 
și profesorilor.

în încheiere s-a dat citire 
unei telegrame prin care 
membrii corpului didactic își 
exprimă recunoștința profun
dă față de partid pentru mi
nunatele condiții create șco
lii și slujitorilor ei și se an
gajează să ridice necontenit 
nivelul învățămîntului 
patria noastră.

★
Manifestări consacrate Zilei 

învățătorului au avut loc în 
toate centrele raionale și oră
șenești din țară. Ele au fost 
urmate de programe artistice.Conferirea de titluri și ordineunor cadre didactice

activitate îndelun-Pentru
gată și merite deosebite, pre
cum și pentru contribuția a- 
dusă în dezvoltarea învăță
mîntului de cultură generală 
și a învățămîntului profesio
nal și tehnic, s-a conferit: 

TITLUL DE „ ÎNVĂȚĂTOR 
EMERIT AL REPUBLICII 
POPULARE ROMANE" to
varășilor : Gheorghe An-
dreica — Școala generală de 
8 ani Căuaș — Cărei; Aglaia 
Arion — Școala medie nr. 33 
București ; Agricola Aurică
— Școala generală de 8 ani 
Pecineaga — Negru Vodă; 
Paula Boldor — Școala gene
rală de 8 ani Vulcan-Petro- 
șeni ; Maria Brașovan — Școa
la medie „Traian Vuia“ Făget; 
Dumitru Bucățică —- Școala 
generală de 8 ani nr. 9 Con
stanța ; Maria Bi ..-a — Școala 
medie „Mihail Eminescu“ — 
Constanța; Constantin Ciolan
— Școala generală de 8 ani Ro- 
goz-Beiuș ; Tănase Cojocaru
— vicepreședinte al Comitetu
lui executiv al Sfatului popu
lar ‘
Dumitru Crăciun ■ 
medie Moreni — 
Arisțița Cristescu 
generală de 8 ani 
București ; Ecaterina Dibu — 
Școala generală de 8 ani Lie- 
ști Galați; Piroșka Domokoș
— Școala medie Joseni-Gheor- 
ghieni; Gheorghe Dornescu — 
inspector Secțiunea de învăță
mînt a raionului Roman ; Ni
colae Dumitriu — Școala me
die „Mihail Eminescu“ Iași; 
Eleonora Fotcscu — inspector 
Secțiunea de învățămînt a ra
ionului 23 August" Bucu
rești ; Dumitru Ghenoiu — 
Școala generală de 8 ani 
Băicoi Cîmpina; Alexandru 
Gheorghe — inspector Secțiu
nea de învățămînt a raionu
lui Rupea; Gheorghe Ghica
— învățător pensionar Smeeni 
—• Buzău : Maria Iladnagy — 
Școala generală de 8 ani nr. 
18 Brașov ; Ana Hartmann — 
Școala generală de 8 ani Giar- 
mata — Timișoara; Estera 
Hozo — Școala generală de 8 
ani Feliceni-Odorhei; Gheor
ghe Ilișiu — Școala generală 
de 8 ani Florești-Nășăud; 
Vasile Măierean — Școala ge
nerală de 8 ani Herina-Bistri- 
ța ; Victoria Manoliu — Școa
la generală de 8 ani Ruginoa- 
sa-Roman ; Vasile Mifrăilă —• 
Școala medie Negru Vodă ; 
Gheorghe Mireștean — Școa
la medie nr. 2 Reghin ; Vasile 
Mitu — Școala generală de 8 
ani Hunia — Calafat; Nicolae 
Năsăudeanu — vicepreședinte 
al Comitetului executiv al 
Sfatului popular al raionului 
Arad ; Stancu Nedea — Școa
la generală de 8 ani Drăghi- 
ceanu-Giurgiu ; Natalia Ono- 
friescu — Școala generală de 
8 ani nr. 1 Fălticeni; Simion 
Oros — învățător pensionar 
Simleul Silvaniei — Simleu ; 
Ion Paraschiv — Școala gene
rală de 8 ani Alimănești 
Drăgănești-Olt; Andronic Peica 
șef al Secțiunii de învățămînt 
a raionului Ilia ; Anton Petre- 
scu — Școala generală de 8 
ani nr. 10 Pitești ; Elena Po
pescu — Școala medie nr. 3 
Bîrlad ; Ion Popescu — Școa
la generală de 8 ani Ghelme- 
gioaia — Tr. Severin; Victor 
Popescu — Școala generală de 
8 ani Mavrodin-Alexandria ;

al orașului Timișoara ;
- Școala 
Cîmpina ; 
— Școala 

nr. 141

Gertrud Elisabeta G. Sadler
— Școala generală de 8 ani 
Cișnădioara — Sibiu; Mihai 
Sălăgeanu — învățător pensio
nar Satu Mare; Dumitru 
Sălceanu — Școala generală 
de 8 ani nr. 2 Rădăuți; Mihai 
Sandu — cercetător Institu
tul de științe pedagogice 
București; Mihalache Solo- 
mon — Școala generală de 8 
ani Măstăcani — Bujor ; Con
stantin Stămulescu — Școala 
generală de 8 ani Slătioarele
— Rm. Vîlcea ; Maria Suciu
— Școala generală de 8 ani 
nr. 2 Gherla ; Maria Tăcuta — 
Școala generală de 8 ani nr. 6 
Brașov ; losif Taniaș — Școa
la generală de 8 ani Hălma- 
giu-Gurahonț ; Gherghina Tă- 
nase — Școala generală de 8 
ani Boiștea — Moinești; Ilie 
Tarcea — Școala generală de 
8 ani Mag — Sibiu ; Alexan
dru Tartacan — Școala gene
rală de 8 ani nr. 184 Bucu
rești ; Nicolae Tăzlăoanu — 
inspector Secțiunea de învăță
mînt a orașului Focșani; Sil
vestru Toma — inspector Mi
nisterul Învățămîntului ; Fili- 
mon Turcu — Școala generală 
de 8 ani Stupinii — Huedin ; 
Ion Vișan — Școala generală 
de 8 ani Giurgița — Băilești.

TITLUL DE „PROFESOR 
EMERIT AL REPUBLICII 
POPULARE ROMANE“ 
varășilor :

to-
Gheorghe Aman

Școala medie „Nicolae 
Pitești ; VilhelmBălcescu“

Barabaș — Școala medie Cris- 
turu Secuiesc — Odorhei; 
Zlate Bogdanof — metodist 
Ministerul învățămîntului ; 
Ion Buraga — inspector Sec
țiunea de învățămînt a raio
nului Iași; Ileana Cernescu
— Școala medie nr. 4 Timi
șoara ; Florin Sabin Cibianu
— Școala profesională C.F.R. 
Arad; Alexandru Cojocaru
— Școala medie Roman ; Pe
tre Cucu — Școala medie nr. 
3 Buzău; Irina Czompo — 
Școala medie Tg. Secuiesc ; 
Alexandru Dabija — Școala 
medie „Nicolae Bălcescu“ 
București ; loan Danielescu — 
profesor pensionar Ploiești ; 
Nicolae Dumitru — Școala 
profesională „Semănătoarea" 
București ; Nicolae Enescu — 
cercetător Filiala Iași a Insti
tutului de științe pedagogice ; 
Constantin Fortunescu — pro
fesor pensionar Craiova; 
Leontin Ghergariu — profesor 
pensionar Cluj ; Emil 
Giurgiuca — Școala medie 
„Dimitrie Cantemir“ ~ 
rești; Emilia Greavu — Școa
la medie nr. 4 Oradea ; Aris- 
tide Hazgan — conferențiar In
stitutul de perfecționare a ca
drelor didactice Iași; Hermann 
Ștefan Henning — Școala gene
rală de 8 ani Agnita; Voicu 
loan Școala medie nr. 7 Galați; 
Marioara Iordan — Școala 
medie nr. 39 București; Iulian 
Jura — director adjunct Mi
nisterul învățămîntului; Va
sile Macavei — Școala medie 
„Bolyai Farkaș" Tg. Mureș ; 
Constanța Marinescu — Cen
trul școlar agricol Fundulea 
Lehliu ; Neculal Muscă — șef 
adjunct Seețiunea de învăță
mînt a orașului București; 
loan Nimițan — Școala medie 
„Ștefan cel Mare“ Suceava ; 
Grigore Orășanu — profesor 
pensionar Ploiești; Eugen 
Pascu —< Școala medie „Mihai 
Viteazu“ Turda; Titu Păsou-

Vaier

Bucu-

C C T C

Spre încheierea stagiunii muzica
le, corul Ansamblului „Ciocîrlia" 
al Ministerului Afacerilor Interne a 
prezentat în optime condiții un in
teresant concert coral.

Cuprinzînd lucrări de o certă 
valoare artistică din literatura co
rală preclasică, clasică șl contem
porană, multe dintre acestea în 
primă audiție, programul concertu
lui a oferit corului, soliștilor — 
Agatha Druzescu, Constantin Du
mitrescu, Eremia Stere — și diri
jorului Nicolae Vicleanu, un larg 
cîmp de afirmare a unor remarca
bile calități tehnico-interpretative. 
De-a lungul desfășurării celor 19 
lucrări incluse în program ca și a 
celor cîteva „bisuri", corul ni s-a

înfățișat ca un ansamblu omogen, 
în general bine acordat, cu o so
noritate luminoasă. Tot între cali
tățile tehnica ale corului se cuvi
ne să subliniem precizia în atac și 
claritatea dicției. Corul a realizat 
momente convingătoare atît în pie
sa Iul Gheorghe Bazavan „Cînd zic 
partid*, caracterizate prin intona
ții generoase, cu vădite accente 
revoluționare, cît șl în acele bi
juterii corale, cum sînt, de pildă, 
„Canțoneta napolitană" de Ceai- 
kovski, sau „Tanzlied" de R. Mor- 
ley.

Preocuparea de a contura o ex
presivitate specifică, nu numai sub 
raportul intonației, cl mai ales sub 
acela al caracterului intim al mu

(Agerpres)

INFORMAȚII
Fasi a avut o convorbire 
acad. Athanase Joja, președin
tele Comisiei naționale a R. P. 
Române, pentru U.N.E.S.C.O.

Tovarășul Gogu Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Române, s-a 
înapoiat miercuri în Capitală, 
venind din Uniunea Sovietică, 
unde a participat la lucrările ce
lei de-a XVIII-a ședințe a Co
mitetului executiv al C.A.E.R., 
care a avut loc la Leningrad.

Uzinele „23 August" din Ca
pitală. Maistrul Iordache Mi- 
ron, din secția sculerie ge
nerală, explică cu multă 
grijă unor tineri a just ori 

cum lucrează mașina
Foto: GH. CUCU

COMUNICATUL
cu privire la cea de-a XVIII-a ședință

a Comitetului Executiv al C. A. E. R

lescu — Școala medie Dăbu- 
leni — Corabia ; Ion Pătrășeo- 
iu — profesor pensionar Bucu
rești ; Ștefan Petre — Centrul 
școlar al Ministerului Indus
triei Alimentare Armășești — 
Urziceni ; Timotei Petride — 
Școala medie „Nicolae Bălces
cu“ Brăila ;
Școala 
gruzzi“ 
Școala 
Brad ;
Grupul
colae Kretzulescu“ București ; 
Petre Popescu — Școala me
die „George Bacovia“ Bacău ; 
Ilie Teiușan-Popescu — cer
cetător Institutul de științe 
pedagogice București ; Tuliu 
Racotă — Școala medie nr. 2 
Sighișoara ; Ilariu Șăceanu — 
profesor pensionar București ; 
Vasile Sălăgeanu — Școala 
medie nr. 2 Satu Mare ; Nico
lae Simache — Școala medie 
„I, L. Caragiale“ Ploiești; 
Desdemonia Slavic — Școala 
medie nr. 2 Pitești; Vir- 
gil Stanciu — Școala peda
gogică Cluj ; Arisțița Sto- 
ia — Școala medie nr. 3 Cra
iova ; Emilia Stoian — Școala 
medie „Anghel Saligny" Cer
navoda ; Grigore Ștefan — 
Școala pedagogică Arad ; Stoi
ca Teodorescu — profesor 
pensionar Ploiești; Gheor
ghe Vasilescu — inspector Mi
nisterul Comerțului Interior ; 
Irina Voichin — Școala medie 
„Nicolae Bălcescu“ Ploiești.

Adela Pop —
„Costache Ne-
Emil Popa —CC

medie
Iași“ ;
medie „Avram lancu' 
Octavian Popescu — 
școlar comercial „Ni-

Miercuri dimineața, Moham
med El Fasi, rectorul univer
sităților din Maroc, președin
tele Consiliului executiv al 
U.N.E.S.C.O,, care se află în 
țara noastră, a fost primit de 
Ștefan Bălan, ministrul învă
țămîntului.

în continuare, oaspetele a 
făcut o vizită la Universitatea 
din București unde a avut 
convorbiri de specialitate cu 
acad. Gh. Mihoc, rectorul 
Universității, și cu alți mem
bri ai conducerii acestei insti
tuții de învățămînt.

în aceeași zi, Mohammed El

© Miercuri seara a plecat 
din București delegația ro
mână care va participa la 
deschiderea Expoziției inter
naționale de artă a cărții de 
la Leipzig (2 iulie — 8 au
gust).

La această importantă mani
festare internațională a cărții 
țara noastră va fi prezentă cu 
un stand național și va parti
cipa la mai multe expoziții 
colective (Cartea de artă, Car- 
tea tehnico-științifică). Vom fi 
prezenți, de asemenea, la con
cursurile dintre ilustratori cu 
lucrările unor artiști plastici 
și la concursul tipografilor cu 
tema „Tipărirea unui text din 
opera lui Shakespeare“.

(Agerpres)

Excursii pentru tineret« •

Oficiul Național de Turism 
„Carpați“, agenția București, or
ganizează începînd din luna iu
lie un nou gen de excursii pen
tru tineret. Programul excursiilor 
prevede 6 zile de odihnă la Ma
maia, în corturi, iar în continuare 
alte 6 zile, într-un decor de mun
te, la Tușnad-băi, în, corturi si
tuate pe malul Oltului.

Tot în luna iulie continuă ex
cursiile de 8 zile cu autocarele 
în circuit pe itinerariul Bucu
rești —■ Bacău — Iași — Sucea
va — Borșa — Bistrița — Cluj — 
Deva — Hunedoara — Caran-

sebeș — Insula Ada - Kaleh ■— 
Tur nu Severi» — Craiova — 
București,

O altă excursie solicitată este 
cea de 6 zile în Moldova, cu vi
zitarea unor obiective industriale, 
istorice și de artă. Amatorii de 
călătorii pe Dunăre au la dispo
ziție vase dormitor, cu care pot 
pleca în excursii de 7 zile în Del
tă. Ei vizitează unele din princi
palele canale, cherhanale, lacurile 
Razelm, Dranos, Matița, satele 
Crișan și Mila 2S, iar la sfîrșit —■ 
3 zile de plajă la Sulina.

(Agerpres)

La lucrările plenarei Comi
tetului regional de luptă pen
tru pace Argeș care s-a desfă
șurat miercuri la Pitești au 
luat parte reprezentanți ai 
vieții publice, muncitori, ță
rani cooperatori, oameni de 
artă și cultură, funcționari, 
reprezentanți ai cultelor, pen
sionari, gospodine.

Nicolae Mihăilescu, pre
ședintele comitetului regional 
de luptă pentru pace, a vorbit 
despre apropiatul Congres 
mondial pentru pace, inde
pendență națională și dezar
mare generală de la Helsinki. 
Alături de întregul nostru po
por .— a spus vorbitorul — oa
menii muncii din regiunea 
Argeș înfierează intervenția 
agresivă a imperialismului a- 
merican în Vietnam. Vorbito
rul s-a referit în continuare 
la acțiunile întreprinse de co
mitetul regional de luptă pen
tru pace ca simpozioane, con
ferințe, seri literare și alte 
forme de propagandă, în 
scopul popularizării politicii 
de pace duse cu consecvență 
de partidul și guvernul țării 
noastre, de respectare strictă 
a independenței și suveranită
ții tuturor țărilor și popoa
relor.

în cadrul plenarei au fost a- 
leși noi membri în comitetul 
regional de luptă pentru pace.

între 25 și 29 iunie 1965, la 
Leningrad, a avut loc cea de-a 
XVIII-a ședință a Comitetului 
Executiv al Consiliului de A- 
jutor Economic Reciproc.

La ședință au participat S. 
Todorov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Bulgaria, O. Simunek, vicepre
ședinte al guvernului R. S. Ce
hoslovace, H. Meiser, vicepre
ședinte al Comisiei de stat a 
planificării a R. D. Germane, 
D. Gombojav, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Mongole, P. Jaroszewicz, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Polone, G. 
Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Române, A. Apro, vicepre
ședinte al Guvernului Revolu
ționar Muncitoresc Țărănesc 
Ungar, V. Novikov, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

Ședința Comitetului Execu
tiv a fost prezidată de A. Apro.

Comitetul Executiv a ascul
tat informarea Biroului Co
mitetului Executiv privind 
sinteza considerentelor preli
minare ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. în legătură cu dez
voltarea economiei lor națio
nale și a relațiilor lor econo
mice în perioada 1966—1970, 
precum și sinteza rezultatelor 
consultărilor bilaterale efec
tuate între țările membre ale 
C.A.E.R. Consultările bilatera
le efectuate, cu privire la co
ordonarea planurilor econo
miei naționale pe anii 1966— 
1970, au permis țărilor membre 
ale C.A.E.R. să cadă prelimi
nar de acord asupra schimbu
rilor reciproce de mărfuri, 
precum și asupra altor proble
me de colaborare economică 
ce au o importanță deosebită 
pentru elaborarea în continua
re de către acestea a planuri
lor lor de dezvoltare economi
că. Totodată, Comitetul Exe
cutiv a constatat că au fost 
create condițiile necesare pen
tru încheierea de acorduri co
merciale pe termen lung și de 
alte acorduri economice.

Comitetul Executiv a exami
nat informarea Comisiei per
manente a C.A.E.R. pentru 
probleme valutar-financiare 
privind activitatea Băncii in
ternaționale de colaborare e- 
conomică pe anul 1964. Acesta 
a fost primul an al aplicării 
sistemului decontărilor multi
laterale în ruble transferabile 
între țările membre ale 
C.A.E.R., în cadrul activității 
Băncii internaționale de cola
borare economică. Banca a de
venit centrul decontărilor mul
tilaterale în ruble transferabi
le între țările membre ale 
C.A.E.R. și a asigurat în anul 
1964 decontări pe linia schim
burilor comerciale externe și 
a altor plăți, în sumă de a- 
proape 23 miliarde ruble trans
ferabile. Banca a început să

desfășoare operații de atrage
re și plasare a depunerilor, 
precum și operații de credit în 
valută liber convertibilă.

Comitetul Executiv a reco
mandat țărilor membre ale 
C.A.E.R. ca reprezentanții lor 
în Consiliul Băncii să ia mă
surile necesare pentru îmbu
nătățirea și dezvoltarea conti
nuă a activității Băncii, ținîn- 
du-se seama de experiența 
primului an al activității ei.

Comitetul Executiv a exami
nat propunerile Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru con
strucții de mașini, în domeniul 
specializării producției și al li
vrărilor reciproce, în anii 
1966—1970, de mașini și utila
je pentru industria textilă și 
pentru lucrările în exploatări
le forestiere. Recomandările 
privind specializarea produc
ției, adoptate de Comitetul E- 
xecutiv, cuprind peste 200 ti
puri de mașini și utilaje pen
tru industria textilă și peste 
30 tipuri de mașini pentru ex
ploatările forestiere.

Examinînd informarea pri
vitoare la îndeplinirea reco
mandărilor celei de-a XV-a 
sesiuni a Consiliului privind 
problemele tipizării flotei ma
ritime prevăzută a fi construi
tă în țările membre ale 
C.A.E.R. pînă în anul 1970, 
Comitetul Executiv a consta
tat, că, în perioada 1962—1964, 
Comisiile permanente C.A.E.R. 
pentru construcții de mașini 
și pentru transporturi au des
fășurat o activitate importantă 
în domeniul tipizării flotei 
maritime a țărilor membre ale 
C.A.E.R., activitate care a per
mis să se stabilească princi
palii parametri tehnici și de 
exploatare a tuturor navelor 
maritime de transport reco
mandate pentru tipizare și să 
se elaboreze documentația ne
cesară construirii navelor ma
ritime de transport tipizate. 
Au fost adoptate principalele 
tipuri de nave maritime de 
transport prevăzute a fi con
struite în țările membre ale 
C.A.E.R. în perioada pînă în 
anul 1970.

La ședința Comitetului Exe
cutiv au fost examinate, de a- 
semenea, unele probleme cu
rente ale colaborării economi
ce în legătură cu care au fost 
adoptate recomandări și hotă- 
rîri corespunzătoare.

Ședința Comitetului Execu
tiv s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie frățească 
și deplină înțelegere.

Sesiune 
științifică

Miercuri a avut loc în Capitală 
sesiune științifică a Institutului

Prin același decret au fost 
decorați cu „Ordinul Muncii“ 
clasa a IlI-a, 88 de tovarăși și 
cu „Medalia Muncii“ 126 de 
tovarăși.

★
în cadrul aceleiași solemni

tăți, pentru activitate înde
lungată și merite deosebite în 
dezvoltarea învățămîntului su
perior artistic, a fost conferit :

TITLUL DE „PROFESOR 
EMERIT AL REPUBLICII 
POPULARE ROMANE“ to
varășilor : Ovidiu Drimba
— Conservatorul „C. Porum
bescu“ București; Horia Teo- 
doru — 
plastice 
București; 
servatorul 
București.

A fost
STEAUA

POPULARE ROMÂNE“ CLA
SA A Il-a, profesorului Octa
vian Angheluță de la Institu
tul de arte plastice „N. Gri
gorescu“ din București.

„ORDINUL MUNCII“, CLA
SA A Il-a, s-a acordat tova
rășilor : Pătru Demetrescu — 
conferențiar Institutul de arte 
plastice „N. Grigorescu“ 
București ; Gheorghe Ghițescu
— profesor Institutul de arte 
plastice „N. Grigorescu“ Bucu
rești.

Ordinul „STEAUA REPU
BLICII POPULARE ROMA
NE" clasa a III-a s-a conferit 
profesorului Perlele Capidan 
de la Institutul de arte plas
tice „N. Grigorescu“ din Bucu
rești.

Prin același decret au fost 
decorați cu „ORDINUL MUN
CII" clasa a III-a un număr de 
24 tovarăși, iar cu ordinul 
„STEAUA REPUBLICII 
POPULARE ROMÂNE" clase
le a IV-a și a V-a, 3 tovarăși.

Institutul de arte 
„N. Grigorescu“ 
Ion Vicol — Con- 

„C. Porumbescu“

conferit : ordinul
REPUBLICII

(Agerpres)

A L
zicii, s-a vădit, însă, cel mal preg
nant, în execuția pieselor româ
nești, care au constituit, cum era 
și firesc în cazul unui asemenea 
concert, punctul principal al pro
gramului.

Subliniem Interpretarea „Suitei 
maramureșene' de Viorel Doboș, o 
lucrare de mare bogăție și frumu
sețe melodică, pe aceea a „Doinei 
oltenești" de Paul Constantinescu, 
o adevărată capodoperă a muzicii 
noastre corale, ca și pe aceea a 
„Păstoriței" de Marțian Negrea, 
piesă de o remarcabilă sinceritate 
a expresiei.

VASILE DONOSE

ln grădina (Sopoului din Iași

o
de cercetări forestiere consacra
tă celui de-al IV-lea Congres al 
partidului.

Din referatul prezentat cu a- 
cest prilej de Dumitru Ivănescu, 
directorul institutului, ca și din 
amplele discuții care au avut loc 
la care au participat un mare nu
măr de specialiști din economia 
forestiere, a reieșit preocuparea 
colectivului acestui institut pen
tru rezolvarea unor probleme im
portante legate de introducerea 
tehnicii noi și îmbunătățirea ca
lității produselor. Au fost date 
numeroase exemple de lucrări 
elaborate de specialiștii institu
tului privind diferite sisteme mo
derne de împăduriri, întreținerea 
pădurilor și mecanizarea lucrări
lor în exploatările forestiere, care 
aplicate în practică și-au dovedit 
pe deplin eficiența.

Participantă la sesiune și-au 
manifestat deplina adeziune față 
de noul plan de dezvoltare a eco
nomiei naționale, precum și hotă- 
rîrea de a contribui la realizarea 
lui cu toată capacitatea lor de 
muncă.

slatina proimiœ alimwiv
(Urmare din pag. I)

luminei în aluminiu și oxi
gen, nu e mai puțin ade
vărat că drumul aluminiu
lui este mai lung: între 
etapele sale se numără 
Exploatarea de bauxită și 
instalațiile de preparare a 
minereului din pădurea 
Craiului, Uzina de alumină 
din Oradea și instalațiile 
de cocs, de petrol calcinat 
la Rafinăria din orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

La făurirea uzinei de a- 
luminiu au colaborat, cu 
strădanii demne de laudă, 
oameni ai muncii din ne
numărate orașe ale țării. 
La mîna. întinsă se răs
punde cu mina întinsă. Și 
dacă chesoanele metalice 
ale celor 164 de cuve au 
fost fabricate la „Progre
sul" Brăila, dacă peste 80 
la sută din instalații și a- 
gregate ale uzinei din Sla
tina au fost produse de 
industria noastră, oare 
cîte alte întreprinderi din 
țară, din industria con
structoare de mașini din 
industria electrotehnică, 
din industria bunurilor de 
larg consum, nu vor avea 
în curînd să mulțumească 
Slatinei pentru aluminiul 
furnizat de ea !

Mulți, foarte mulți oame
ni dintre aceia care își de
clară astăzi profesia spu-

nînd cu mîndrie „sînt elec- 
trometalurgist“, erau foarte 
departe de a ști ce în
semna acest cuvînt în 
urmă cu cîțiva ani de zile, 
nu prea .mulți. Ritmul in
dustriei noastre, succesele 
dobîndite în 
regiunii Argeș, 
atragerea spre 
fiilor de țărani din Bre- 
beni, sau Valea Mare, din 
Curtișoara, ori Teslui. Nu
mai o generație îi desparte 
pe Flore» Fileu din Bre- 
beni, sau Constantin Fulga 
din Slătioara, mînuitori ai 
unor agregate complexe — 
de sapa și coasa pe care le 
mînuiau părinții lor. Pen
tru aceasta a fost nevoie 
de o intensă combustie spi
rituală — învățătura. Din 
cei 900 de salariați ai uzi
nei, peste 600 au trecut 
prin cursuri de calificare, 
ridicare a calificării sau 
specializare. Mulți dintre 
ei și-au început învățătura 
pe schelele șantierului; 
cînd faza lucrărilor a per
mis, constructorii au intrat 
în efectivul uzinei. Este ca
zul echipei lui Buzescu, 
care, după ce a lucrat la 
montarea podurilor înalte, 
a rămas să lucreze în uzi
nă la depanare-exploatare.

Pentru calificarea elec- 
trometalurgiștilor au fost 
întreprinse eforturi deose
bite. Însușirea 
lor teoretice în 
nei; efectuarea

dezvoltarea 
au impus 
tehnică a

cunoștințe- 
școlile uzi- 
practicii și

acomodarea cu condițiile 
de lucru la „Carbid“ Tîr- 
năveni și alte uzine din 
țară cu profil apropiat ; 
specializarea unui nume
ros grup de muncitori, 
maiștri și ingineri în străi
nătate. Toate acestea au 
avut ca efect faptul că încă 
de la nașterea noii uzine, 
colectivul ei posedă cuno
ștințele tehnice necesare în 
producția de aluminiu. Așa 
cum un om adevărat este 
apreciat nu după numărul 
anilor săi, ci după valoa
rea și eficiența muncii sale, 
tot astfel acest colectiv, 
care a îmbrățișat o profe
sie fără tradiții în țara 
noastră, va fi judecat după 
rezultatele obținute în pro
ducție.

Va trece timpul și pe 
șoseaua care leagă Piteș- 
tiul de Craiova sute de 
mii de oameni se vor opri 
și admira halele electroli
zei cu cele două panglici 
de sticlă verde îngropate 
în beton; castelul de apă, 
înalț de 60 m și avînd for
ma grațioasă a unei cupe 
de șampanie; masivitatea 
secției de anozi și silueta 
zveltă a turnului de pastă. 
Dar puțini vor ști atunci, 
filă cu filă, cronica șantie
rului acestei uzine. Foarte 
pe scurt, cu regretul de a 
renunța la multe lucruri 
notabile (dar și cu hotărî-

rea de a reveni cîndva a- 
supra lor), spicuim:

Cîteva cifre concludente 
pentru amploarea lucrări
lor efectuate aici. Un vo
lum de peste 120 000 mc 
beton turnat în corpurile 
uzinei, peste 25 000 tone 
utilaj mecanic și tehnolo
gic. Întinse unul după al
tul, cablurile ar acoperi 
lungimea de peste 350 000 
km. Terasamentele au pre
supus deplasarea a 800 000 
mc de pămînt.

La Uzina de aluminiu 
din Slatina și-au făcut pio
nieratul o serie de metode 
înaintate de construcție. E 
adevărat că metoda glisării 
cofrajelor a început să fie 
tot mai larg cunoscut în 
construcția de locuințe; 
este însă pentru prima oară 
cînd un castel de apă s-a 
înălțat astfel. In plus, la 
cofa 60 m, rezervorul pro- 
priu-zis, de formă evazată, 
a fost construit prin eșafo
daj suspendat fără schelă
rie, economisindu-se 600 
mc lemn. Foarte specta
culoasă a fost și montarea 
celor două silozuri de 4 000 
tone, precum și a unui de- 
eantor. Această montare 
s-a efectuat prin metoda 
derulării: rezervoarele ci
lindrice din tole sudate la 
sol, au fost derulate întoc
mai ca o panglică de pe un 
mosor. Rezultatul ? Suduri 
perfecte de calitate supe
rioară. Numai trei țări din 
lume mai folosesc un ase
menea procedeu înaintat. 
Caracteristica generală a 
construcției uzinei: prefa
bricate. Activitatea de con-

(Agerpres)
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strucție a devenit de fapt 
una de montaj. Toate struc
turile de rezistență ale ha
lelor sînt din prefabricate, 
fie din beton (chesoane, 
panouri de pereți, plăci de 
acoperire), fie metalice 
(ferme, stîlpi, grinzi de ru
lare).

Va trece timpul, și oame
nii, în trecere pe la porțile 
Slatinei, nu vor ști că, a 
existat un moment cînd 
prezentul și viitorul uzinei 
se puteau confrunta în spa
țiu. Da, ați citit bine, în 
spațiu. Pentru că alături de 
prima hală de electroliză, 
care produce astăzi șarja 
nr. 1, se întinde simetrică, 
geamănă, o a doua hală de 
electroliză în care actual
mente se montează utilajul, 
în această din urmă hală 
lucrările de montaj au loc 
în flux continuu, astfel in
cit. dacă la 10 m de la in
trare în dreptul ultimei 
cuve zidurile sînt încă des
chise, la 530 m de la intra
re toate utilajele sînt gata 
de producție.

Oricum, ziua de 30 iunie 
1965 rămîne înscrisă în is
toria uzinei și nu ne-am 
mira dacă vreodată electro- 
metalurgiștii Slatinei o vor 
turna și în metalul alb ar
gintiu pe care îl produc. 
Data aceasta va străluci 
însă în primul rînd pentru 
că primește lumină de 
mărețul 
preajma 
produs: cel de al IV-lea 
Congres al partidului. Lui 
îi închină constructorii și 
muncitorii uzinei prima 
șarjă.

la 
îneveniment

căruia șarja s-a



pe ,f Războiul țărănesc"

o t a r e
din Peru

• in spatele marii cortine a Anzilor • Țăranii părăsesc

angle—vest-germană

iotograiie : 
de la o ast- 
manifestație.

entuziasm-

După înțelegerea financiară

Cu satisfacție,

latifundiile • Lupta pentru reforma agrară
n spatele marii cortine a Anzilor, se con
sumă drama țăranilor din Peru. De la 
platourile înalte și pînă la oazele ce ră
sar din loc în loc în pustiu, țăranii au pă
răsit „haciendele“ (latifundiile) pe care 
lucrau, și au luat drumul junglei, pentru 
a-și face singuri dreptate, pentru a-și re- 
dobîndi păminturile.

Sub numele indiene
Tupac Amaru‘ și „Pumacachua", acționează cele 

■*---- * -”~i departamentele

„Pachacutec",

trei* grupuri de partizani din 
Cuzco, Junin și Huancavelica.

din viata 
tineretului 

lumii
Procesul

de la Berkeley
La Berkeley se desfă

șoară procesul inten
tat unui grup de apro

ximativ 800 de studenti ai 
Universității din California, 
care la sfîrșitul anului tre
cut au participat la mișcarea 
pentru libertatea cuvintului. 
Ei au cerut să li se permită 
organizarea, pe teritoriul o- 
rășelului universitar, de a- 
dunări și mitinguri în cadrul 
cărora să se poată exprima 
liber păreri In probleme po
litice.

Acțiunea 
„1 iulie“ 

Vorbind la München, 
cadrul

in 
unei reuniuni 

studențești, Waldemar 
von Knoeringen, membru în 
conducerea Partidului social
democrat din Germania oc
cidentală, a criticat măsurile 
guvernului federal de a re
duce fondurile alocate pen
tru știință și cercetări pe a- 
nul bugetar 1965.

De asemenea, el a cerut o 
înțelegere mai mare din 
partea partidelor politice 
pentru problemele culturale.

Reuniunea la care a vorbit 
Knoeringen se încadrează in 
acțiunea „1 iulie“, organiza
tă de studenții din Germa
nia occidentală în sprijinul 
revendicărilor lor privind 
Invățămîntul superior.

Mitingul prieteniei sovieto iugoslave
MOSCOVA 30 (Agerpres). — 

Luînd cuvîntul la mitingul prie
teniei sovieto-iugoslave care a a- 
vut loc miercuri după-amiază în 
sala de la Kremlin, Anastas 
Mikoian a declarat că „relațiile 
dintre Uniunea Sovietică și Iu
goslavia se întăresc neîncetat“. 
„Avem mari rezerve și posibili
tăți reale pentru lărgirea conti
nuă a colaborării reciproce avan
tajoase. pe baza acordurilor de 
lungă durată“. Abordînd proble
ma particularităților dezvoltării 
celor două țări și a construcției 
socialiste, vorbitorul a subliniat 
necesitatea studierii reciproce a 
experienței țărilor socialiste.

Referindu-se, în continuare la 
unele probleme actuale ale situa
ției internaționale, Anastas Miko
ian a declarat că, în prezent, 
„este deosebit de necesară coezi
unea țărilor socialiste, unirea tu
turor celor ce luptă împotriva po
liticii imperialiste a reacțiunii și 
războiului“.

„Acțiunile agresive ale puteri
lor imperialiste în Asia, Africa și 
America Latină au intensificat 
încordarea în situația internațio
nală. S.U.A. nu numai că și-au 
îndreptat forțele armate spre 
înăbușirea mișcării de eliberare 
națională a patrioților Vietnamu
lui de sud, dar comite o agresi
une fără precedent împotriva 
R. D. Vietnam — stat pașnic, 
suveran. Uniunea Sovietică și ce
lelalte țări socialiste au acordat 
și vor acorda ajutorul necesar 
Republicii Democrate Vietnam, 
poporului vietnamez“. în conti
nuare, vorbitorul a demascat pre
tinsa „dragoste de pace“ a S.U.A.

Referindu-se la necesitatea co
existenței pașnice între state cu 
sisteme social-politice diferite, 
vorbitorul a subliniat că „Uniu
nea Sovietică militează pentru 
crearea în Europa a unei situații 
în condițiile căreia să fie posibilă 
o colaborare generală europeană

între toate statele mari și mici, 
socialiste și capitaliste“. „Sîntem 
fericiți să constatăm că politica 
externă a Iugoslaviei are aceeași 
orientare“.

In legătură cu poziția U.R.S.S. 
și Iugoslaviei privind interzice
rea și distrugerea totală a arme
lor nucleare, A. Mikoian a decla
rat că „ele sprijină propunerea 
Conferinței de la Cairo a țărilor 
neangajate și propunerea R. P. 
Chineze în această direcție“.

La începutul cuvîntării sale, 
Iosip Broz Tito s-a ocupat de 
problemele internaționale actuale, 
subliniind că în prezent „cauzele 
principale ale agravării încordă
rii internaționale le vedem în în
cercările forțelor imperialiste și 
reacționare de a-și menține pozi
țiile lor colonialiste șubrede în 
diferite regiuni ale lumii, în ten
dința lor irațională însă încăpățî
nată de a opri procesele istorice 
ale eliberării politice și economice 
a națiunilor“. I. B. Tito a spus 
că exemplul cel mai grăitor al a- 
cestei politici este intervenția ar
mată a S.U.A. în Vietnamul de 
sud, bombardamentele asupra 
R. D. Vietnam. Forțele neocolo- 
nialiste își continuă activitatea în 
Africa și în Orientul Apropiat 
unde este amenințată indepen
dența țărilor eliberate.

Președintele R.S.F. Iugoslavia 
a subliniat că în ultimii ani rela
țiile iugoslavo-sovietice, „se în
tăresc treptat în interesul general 
și spre satisfacția reciprocă“. Re
lațiile prietenești și colaborarea 
dintre Iugoslavia și U.R.S.S., a 
spus în încheiere vorbitorul, s-au 
îmbogățit cu un nou conținut. 
Sistemul social-socialist în accep
țiunea căruia intră și relațiile de 
egalitate în drepturi, constituie 
baza trainică și cea mai de nă
dejde, precum și legătura cea mai 
puternică a înțelegerii noastre re
ciproce, a prieteniei și colaborării 
multilaterale între noi“.

In dezbaterea celei de-a 39-a 
sesiuni a Consiliului Economic

La Jackson (Mi
ssissippi) poliția a 
arestat 70 de par
ticipant! la o de
monstrație a popu
lației de culoare 
organizată in semn 
de protest Împo
triva segregației 
rasiale. In ultimele 
trei săptămîni, 
menționează 
ția United 
International, 
cest oraș au 
arestafi 1 000 
demonstranți 
tru drepturile 
vile.

tn 
aspect 
fel de

agen- 
Press 
in a- 

fost 
de 

pen
ei-

ficțiuni ofensive

ale patrioților

sud-vietnamezi

SAIGON 30 (Agerpres). — O- 
perația „cercetare și distrugere“ 
întreprinsă de importante efective 
nord-americane, australiene și 
sud-vietnameze împotriva forțelor 
patriotice sud-vietnameze în zona 
„D“ situată la nord de Saigon a 
luat sfîrșit miercuri.

„Operația — relatează agenția 
France Presse — nu a dat în 
mod practic nici un rezultat. 
Eșecul a fost recunoscut oficial 
la Saigon". _ 
o constituie descoperirea mai 
multor tone de orez ascunse în 
junglă, ceea ce a făcut pe unul 
din corespondenții agenției Fran
ce Presse să comenteze, nu fără 
ironie, că „unicul avantaj al o- 
perației va fi că la baza Bien 
Hoa se va mînca orez“.„

în schimb, exact în momentul 
cînd nu mai puțin de șase bata
lioane îi căutau pe partizani, a- 
ceștia au lansat un atao putemio 
împotriva pozițiilor guvernamen
tale la 20 km nord de Saigon, 
chiar la linia de demarcație cu 
zona „D“.

Corespondenții occidentali din 
Saigon menționează și înrăutăți
rea situației trupelor guverna
mentale din centrul Vietnamului 
de sud. „Partizanii — transmite 
agenția France Presse — nu nu
mai că continuă să ocupe orașul 
Tou-Parong, dar se pare că un 
regiment Vietcong a reușit să în- 
cercuiască o unitate sud-vietna- 
meză și să cucerească orașul 
Than Mon, capitală do district 
situată la 370 km nord-este de 
Saigon. în plus, o unitate de pa- 
rașutiști, trimisă ca întărire, este 
la rîndul ei încercuită".

„Diferendul anglo-(vest) 
german asupra cheltuielilor 
de intrefinere a trupelor 
britanice de pe Rin a fost re
glementat in mod satisfăcă
tor", a declarat la sosirea 
sa la Londra secretarul șef 
britanic pentru finanțe, Jack 
Diamond. Referindu-se la a- 
cordul intervenit între cele 
două părți, Diamond a rele
vat că guvernul vest-ger- 
man a acceptat să avanseze 
pînă la sfîrșitul lunii iulie 
suma de 42 de milioane lire 
sterline pentru finanțarea 
comenzilor de armament in 
Anglia. Totodată, R. F. Ger
mană a promis să cheltuias
că in 1966 54 milioane de 
lire sterline pentru cumpă
rarea de armament britanic, 
împreună cu cele 22 milioa
ne lire sterline, cheltuite 
pînă la 31 martie a.c., a spus 
Diamond, Germania occiden
tală va plasa în viitorii trei 
ani comenzi militare in An
glia In valoare de 150 mili
oane de lire sterline.

în cercurile britanice noul 
acord Intervenit Intre An
glia și R. F. Germană, scrie 
flgenț-ia FRÂNGE PRESSE, a 
fost primit „cu satisfacție, 
dar fără entuziasm". Ziarul 
„DAILY TELEGRAPH“ scrie 
că „rămîne de văzut dacă 
acest acord anglo-(vest) ger
man va fi aplicat in așa fel 

■ lncît să mulțumească An
glia".

Singura „captură“

Ocuparea temporară a minei 
Santa Roșa, atacurile temerare 
întreprinse împotriva unor gar
nizoane militare, au fost urma
te de ambuscade în cursul că
rora au fost scoși din luptă un 
mare număr de militari din rîu- 
dul trupelor guvernamentale. 
Paralel cu folosirea unui sistem 
ingenios de capcane și a unor 
metode de dezorientare a ata
catorilor, țăranii au angajat 
lupte directe cu forțele guver
namentale, obligîndu-le deseori 
să bată în retragere.

Acțiunile spectaculoase între
prinse de aceste grupuri au pus 
în dificultate autoritățile milita
re locale, care au fost nevoite 
să-și recunoască incapacitatea 
de a face față situației și au 
cerut guvernului să trimită de 
urgență noi întăriri. în regiunile 
unde acționează partizanii au 
fost expediate forțe importante 
de poliție, împreună cu o unita
te special instruită pentru lupta 
tn junglă. Dar și unitățile ar
mate trimise în urmărirea răs- 
culaților au întîmpinat dificul
tăți, deoarece mai multe poduri 
au fost aruncate în aer chiar 
cu explozibilul capturat din 
garnizoanele cucerite. Pentru 
a-și masca eșecurile, detașa
mentele de pedepsire trimise în 
regiunile unde acționează cele 
trei grupuri de răsculați au 
procedat la evacuarea forțată a 
familiilor indigene.

Coordonarea acțiunilor între
prinse de cele trei grupuri este 
realizată de Luis de la Puente 
Uceda, liderul „Mișcării revo
luționare de stingă“. Făcînd cu
noscute obiectivele mișcării pe 
care o conduce, Intr-un interviu 
acordat trimisului unui ziar din 
Lima, el a insistat asupra unui 
singur punct: realizarea refor
mei agrare. Manifestele răspîn- 
dite In rîndurile populației ru
rale cheamă țăranii să se alătu-

pentru realizarea a-re luptei .
cestui obiectiv. Ziarele peruvie- 
ne au relatat că un mare nu
măr de tineri indieni au răspuns 
acestei chemări și că membrii 
grupurilor de rezistentă se bucu
ră de simpatia și sprijinul mi
nerilor și peonilor. Amploarea 
luptei țăranilor peruvieni pentru 
pămînt a determinat guvernul 
să decreteze drept „zone de re
formă agrară urgentă" departa
mentele Cuzco; Puno, Junin și 
Apurima, principalele focare de 
rezistentă ale țărănimii. Dar or
ganizațiile țărănești au declarat 
că reforma plănuită de guvern 
„nu rezolvă nimic" și au califi
cat-o drept „legea sclaviei a- 
grare". Legea cu privire la re
forma agrară a fost întîmpinată 
cu vii critici încă de anul trecut 
cind a fost adoptată de Congre
sul peruvian. Ineficienta legii 
este reflectată printr-un articol 
care, prevede vinzarea pămîntu- 
rilor către țărani, care însă, se 
știe, sînt lipsiți de orice resurse. 
Pe de altă parte, cele 207 967 de 
hectare, afectate acestui scop 
nu răspund nici pe departe re
vendicărilor țărănești. Confede
rația țăranilor, făcîndu-se ecoul 
„nemulțumirii milioanelor de 
țărani", a declarat că legea nu 
rezolvă „postulatul elementar 
al oricărei reforme agrare — 
lichidarea latifundiilor". Totoda
tă legea are numeroase alte as
pecte negative, lntrucît menți
ne formele indirecte de exploa
tare a pămîntului prin interme
diul regimului de arendări, nu 
satisface revendicările proleta
rilor agricoli. Indienii, care re
prezintă 6 din cei 11 milioane 
de locuitori ai țării, cer să le 
fie retrocedate păminturile de 
care au fost jefuiți Încetul cu 
Încetul, timp de secole.

Văzîndu-și amenințate moșii
le, latifundiarii nu au ezitat să 
trimită detașamente de represi-

une pentru „restabilirea ordi- 
nei" în regiunile unde țăranii 
își împărțeau păminturile. tn 
urma operațiilor întreprinse de 
poliție și armată un mare nu
măr de țărani au fost uciși, alții 
deportați în lagărele din Ama- 
zonia.

Actuala reluare a acțiunilor S 
țărănești dovedește că în ciudj, 
măsurilor represive, lupta pen
tru pămînt a țăranilor peruvieni 
promite 
dată cu 
zuințe.

a nu se sfîrși decît o- 
împlinirea acestei nă-

VICTOR URSU

Duelul de Iu

Leopoldville
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P. BULGARIA. — Unul din noile cartiere de

locuințe ale orașului Pernik, vechi centru minier

al țârii

și Social al O. N. U. ■ . . .——ale economiei mondiale
ooperarea interna
țională dintre toa
te statele, în spiritul 
Cartei Națiunilor U- 
nite, implică rezol
varea a numeroase 
și complexe pro
bleme economice și 
sociale. Pentru a

studia și propune cele mai efici
ente mijloace în vederea realiză
rii acestui țel, în cadrul O.N.U. 
funcționează Consiliul Economic 
și Social (ECOSOC), care se în
trunește de două ori pe an pen
tru a dezbate probleme actuale 
ale economiei mondiale.

în componența Consiliului intră 
18 țări. Dintre statele socialiste, 
fac parte România, Cehoslovacia 
și U.R.S.S. Țările capitaliste dez
voltate sînt reprezentate de către 
Anglia, Australia, Canada, Fran
ța, Japonia, Luxemburg și Statele 
Unite. O largă participare au și 
țările în curs de dezvoltare: Al
geria, Argentina, Chile, Ecuador, 
Gabon, Irak, Pakistan și Peru. La 
dezbateri participă (fără drept 
de vot) 9 membri suplimentari — 
majoritatea din rîndul țărilor în 
curs de dezvoltare: Camerun, Da
nemarca, Ghana, India, Iran, Re
publica Malgașă, Mexic, R.A.LL 
și Tanzania.

Lucrările Consiliului sînt con
duse de către un birou, din care 
anul acesta fac parte — în ca
litate de președinte —- Akira

Matsui (Japonia), iar ca vicepre
ședinți Adrian Pachachi (Irak) și 
Jiri Uajeck (Cehoslovacia).

Republica Populară Română 
participă la lucrări pentru prima 
oară, în urma alegerii sale ca 
membră a Consiliului economic 
și social, la cea de-a 19-a sesi
une a Adunării Generale a 
O.N.U. Delegația R. P. Române 
este condusă de Mircea Ma- 
lița, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

Sesiunea a 39-a a Consiliului 
s-a deschis la 30 iunie la Geneva 
și va dura cinci săptămîni, ordi
nea sa de zi cuprinzînd examina
rea unor chestiuni fundamentale 
ale situației economiei lumii con
temporane și ale cooperării inter
naționale. Importanța deosebită 
acordată actualei sesiuni se poate 
deduce și din faptul că în cursul 
ei se prevede ca secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant, să ia 
cuvîntul în trei rînduri, iar direc
torii instituțiilor specializate ale 
Națiunilor Unite — inclusiv 
Agenția internațională a energiei 
atomice — vor participa la dez
bateri.

O primă problemă înscrisă în 
rîndul celor ce așteaptă o amplă 
analiză este aceea a rezultatelor 
concrete obținute în „Deceniul 
Națiunilor Unite pentru dezvol
tare“. Adoptată în 1960 de către 
Adunarea Generală a O.N.U., 
hotărîrea care instituia acest ..De

ceniu pentru dezvoltare", preve
dea o serie de acțiuni — coordo
nate pe plan internațional — 
destinate să stimuleze creșterea 
producției în țările în curs de 
dezvoltare, într-un ritm mediu a- 
nual de cel puțin 5 procente. în 
cei cinci ani scurși de la începu
tul acțiunii comune, rezultatele 
nu s-au arătat a fi prea favora
bile, ceea ce solicită o intensifi
care considerabilă a eforturilor 
în vederea accelerării dezvoltării 
economice a țărilor rămase în 
urmă.

Tendințele ce se manifestă în 
cadrul economiei lumii contem
porane vor face, de asemenea, 
obiectul unei analize, la baza dis
cuțiilor stînd „Studiul asupra e- 
conomiei mondiale, 1964“. Diferi
tele părți ale studiului cuprind 
ca probleme principale: obiecti
vele și progresele realizate în 
țările în curs de dezvoltare pe 
baza planurilor; conjunctura și 
problemele economice actuale ale 
țărilor din Europa, Asia și Ocea
nia, America Latină, Africa.

O serie de rapoarte se vor o- 
cupa de examinarea chestiunilor 
legate de coordonarea și concen
trarea eforturilor ce se depun (în 
cadrul O.N.U. și în instituțiile 
sale specializate) în domeniul e- 
conomic, social și al luptei pen
tru apărarea drepturilor omului.

Consecințele economice și so
ciale ale dezarmării, ca și —

strîns legate de aceasta — pro
blemele finanțării dezvoltării e- 
conomice, figurează ca puncte im
portante în dezbaterile Consiliu
lui. Discutarea acestor probleme 
se așteaptă să pună în evidență 
rolul favorabil pe care l-ar pu
tea juca dezarmarea în găsirea 
unor surse suplimentare de fi
nanțare internațională a progra
melor de dezvoltare mai rapidă 
a economiei țărilor în curs de 
dezvoltare. Implicațiile pe care 
le are finanțarea dezvoltării sînt 
deosebit de multiple și contradic
torii, unele puteri încercînd să 
transforme ajutorul financiar in
ternațional într-un instrument de 
întărire a pozițiilor capitalului 
particular în economia țărilor în 
curs de dezvoltare. De aceea, 
aspecte ale problemei vor fi dez
bătute și cu prilejul discutării 
rapoartelor Consiliului pentru co
merț și dezvoltare (a cărui înfiin
țare a fost hotărîtă la Geneva a- 
nul trecut în cadrul Conferinței 
O.N.U. pentru comerț și dezvol
tare), al Comitetului dezvoltării 
industriale, al Consiliului de ad
ministrare a Fondului special al 
O.N.U., a programelor de coope
rare tehnică etc.

Progresele obținute în diverse 
țări ale lumii în ce privește e- 
fectuarea de reforme agrare vor 
face, de asemenea, obiectul dez
baterilor. Plecînd de la consta

tarea că progresul social, econo
mic și cultural în numeroase țări 
este frînat de structura agrară în
vechită, dominată de latifundii 
și moșii, raportul ce va fi dezbă
tut de către Consiliu va pune în 
evidență eforturile depuse în u- 
nele state ale lumii pentru a mo
difica această structură, pentru 
a moderniza agricultura, pentru 
a spori veniturile populației agri
cole muncitoare.

Un loc de seamă îl va ocupa 
și raportul Comisiei pentru popu
lație, în care se fac largi consi
derații asupra evoluției demogra
fice în ultimii ani, ca și o serie 
de prospecțiuni în ce privește 
perspectivele creșterii populației 
în viitoarele decenii.

Ordinea de zi a Consiliului cu
prinde și alte probleme de mare 
importanță pentru cooperarea in
ternațională, dar care nu an am
ploarea și implicațiile celor pe 
care le-am enumerat mai înainte.

în ansamblul ei, sesiunea Con
siliului Economic și Social, prin 
problematica dezbătută, ca și 
prin larga participare de care se 
bucură, are condiții pentru a de
veni una din cele mai importante 
sesiuni, putînd crea premise pen
tru intensificarea eforturilor co
mune în vederea obținerii unui 
avînt economic general.

P. nicoara

• OFICIALITĂȚILE FRANCEZE, 
anunfă agențiile de presă au con
firmat miercuri că Franța și-a re
tras reprezentantul din comanda
mentul Organizației Națiunilor 
Unite în Coreea.

• FILMUL DOCUMENTAR RO
MANESC „Memoria trandafirului" 
a primit premiul II și medalia de 
argint, în cadrul expoziției interna
ționale a florilor care a avut loc 
la Triest.

• AGENȚIA M.E.N., anunță că 
la Cairo a avut loc .miercuri o în- 
tîlnire între Gamal Abdel Nasser, 
președintele R.A.U., Ciu En-Iai, 
premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze și dr. Sukarno, pre
ședintele Indoneziei. Președintele 
Pakistanului, Ayub Khan, a fost 
reprezentat de ministrul pakistanez 
al afacerilor externe. Zulfikar 
Bhutto.

La 30 iunie a fost dat publici
tății comunicatul comun asupra 
convorbirilor care au avut loc

• AGENȚIA V.N.A. anunță că 
la 29 iunie mai multe formații de 
avioane americane au bombardat 
și mitraliat localități populate din 
provincia Son La din R. D. Viet
nam. A fost doborît un avion de 
vînătoare cu reacție ; mai multe 
avioane au fost avariate. Agenția 
menționează că numărul avioanelor 
americane doborîte de la 5 august

l_________________________________________

1964 pe teritoriul R. D. Vietnam 
se cifrează la 357.

• LA PRAGA au început convor
birile cu privire la colaborarea e- 
conomică între Cehoslovacia și 
R. D. Vietnam. La convorbiri par
ticipă J. Pilier, vicepreședinte al 
guvernului cehoslovac, și Le 
Thanh Nghi, vicepreședinte al gu
vernului R. D. Vietnam.

• LA 29 IUNIE, a fost semnat 
la Fraga acordul comercial pe 
termen lung între R. S. Ceho
slovacă și Franța. S-a semnat, de 
asemenea, un acord de colabora
re tehnico-științifică între cele 
două țări.

• ALEXEI KOSÎGHIN, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., l-a primit la 30 iunie pe 
Reginald Maudling, locțiitor al li
derului Partidului conservator, 
membru al parlamentului englez, 
cu care a avut o convorbire.

Reginald Maudling se află la 
Moscova la invitația grupului par
lamentar al U.R.S.S.

• DUPĂ CUM TRANSMITE a- 
genția A.D.N. între reprezentanți 
ai Ministerului Transporturilor din 
R. D. Germană și ai căilor ferate 
vest-germane s-a ajuns la o în
țelegere privind reglementarea 
traficului de mărfuri pe căile fe
rate între cele două state germa
ne. în baza acestei înțelegeri pen
tru scurtarea distantelor începind 
de la 5 fulie transporturile din Ger
mania occidentală spre Berlinul 
occidental și invers, vor putea li
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eci, presupusul com
promis nu s-a putut 
realiza. Cel puțin 
așa reiese din con
fruntarea cuvîntări- 
lor pe care le-au 
rostit în ultimele 
zile Kasavubu și 
Chombe. Cei doi

s-au contrazis și în ultimă in
stanță au demonstrat că punctele 
de divergență au rămas aceleași. 
Chombe afirmase că nu sînt de 
așteptat modificări în componen
ța formației ministeriale înainte 
de alegerea noului președinte al 
țării. Kasavubu a afirmat cu to
tul altceva : „După alegeri este 
datoria șefului de stat să numea
scă un nou prim ministru și să 
prezinte parlamentului noul gu
vern“. Ceea ce înseamnă o cate
gorică punere la punct; forma
rea guvernului nu poate fi în 
nici un fel condiționată de alege
rile prezidențiale.

Observatorii au desprins con
cluzia că duelul Kasavubu— 
Chombe continuă. Ambițiile lui 
Chombe n-au fost domolite, iar 
Kasavubu își apără șansele. Dar 
disputa celor doi pentru fotoliul 
prezidențial se consumă pe fun
dalul agravării situației interne 
din Congo, mai ales, sub aspect 
economic. Agenția „REUTER“ 
se referă la o „criză economică 
zdrobitoare“. Deficitul bugetar 
pentru prima jumătate a anului 
trecut atingea cifra de 5 miliarde 
franci congolezi. Anul acesta, în 
aceeași perioadă, deficitul promi
te a fi de... trei ori mai mare 
(15 miliarde franci congolezi). 
Proporțiile astronomice ale fon
durilor care lipsesc din bugetul 
congolez sînt explicabile dacă ne 
gîndim că numai întreținerea 
mercenarilor costă într-un singur 
an... 77 miliarde franci congolezi. 
Un corespondent al ziarului vest- 
german „FRANKFURTER 
RUNDSCHAU" constata la Leo
poldville „corupția, specula, hao
sul și mizeria“. Bursa neagră func
ționează nestingherită. Din Africa 
de sud sînt aduse prin contra
bandă mărfuri care lipsesc din 
mazagine. Negustorii belgieni se 
îmbogățesc cu rapiditate. „Albii 
se comportă ca și cind n-ar fi 
existat ziua de 30 iunie 1960 — 
ziua proclamării independenței 
Congoului“ — subliniază cores
pondentul. în aceste împrejurări 
30 iunie 1965 s-a sărbătorit în- 
tr-o atmosferă de tensiune. A- 
bundență de drapele pe străzile 
centrale și ghirlandele așezate cu 
zel de slujbașii guvernului n-au 
înviorat orașul. încordarea care 
plutește în atmosfera politică a 
capitalei congoleze face ca vii
torul să se găsească plasat sub 
semnul incertitudinilor.

M. RAMURĂ

preluat» sau predate la alte trei 
gări de cale ferată de frontieră, în 
afara celor existente.

AGENȚIA M.T.I. anunță că la 
30 iunie a avut loc la Budapesta 
o ședință a Prezidiului Adunării 
de Stat a R. P. Ungare, care a 
aprobat propunerile C.C. al 
P.M.S.U. și a Prezidiului Consi
liului Frontului Popular patriotic 
din Ungaria cu privire la schim
bările în guvern.

• agențiile de presă anunță 
că la 30 iunie a fost semnat la 
Delhi și Caraci un acord privind 
încetarea focului în regiunea Kutch 
de la granița indo-pakistaneză.

Acordul intră în vigoare la 1 
iulie.

• PREȘEDINTELE Tanzaniei, 
Nyerere, care se află la Paris in
tr-o vizită de trei zile, a fost pri
mit mărfi de președintele Franței, 
de Gaulle. După întrevedere, pre
ședintele Tanzaniei a afirmat că 
discuțiile s-au referit la relațiile 
dintre Franța și tara sa. Ziariștii 
l-au cerut lui Nyerere să-și spună 
părerea în legătură cu misiunea 
inițiată de Wilson cu prilejul Con
ferinței Commonweal th-ului, meni
tă să discute în unele capitale pro
blema vietnameză. Președintele 
Tanzaniei a calificat această misi
une ca „inoportună".


