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Un factor important in întrecerea socialistă:

RÂSPÎNDIREA
EXPERIENȚEI FRUNTAȘILOR

n întreprinderile ra
ionului „23 August” 
din Capitală lucrea
ză un mare număr 
de tineri. Mobilizați 
de organizațiile 
U.T.M., aceștia mun

cesc sîrguincios, sînt preocupați 
de găsirea unor noi căi care să 
ducă la realizarea în mai bune 
condifiuni a sarcinilor de plan, la 
îmbunătățirea calității produse
lor și reducerea prețului lor de 
cost. Anul acesta, în fiecare între
prindere s-au obfinut succese în
semnate |a realizarea cărora, fi
rește, tineretul și-a adus și el con
tribuția. Există însă suficiente po
sibilități ca aceasta contribuție să 
fie și mai mare. Acest lucru de
pinde de felul în care organizații
le de bază U.T.M. mobilizează ti
neretul în producție, îl ajută 
în descoperirea și valorificarea 
rezervelor interne existente la fie
care loc de muncă etc. Aceasta 
depinde în mare măsură și de fe
lul în care comitetul nostru raio
nal U.T.M. îndrumă și ajută orga
nizațiile de bază U.T.M.

Principala problemă care stă în 
fafa organizațiilor U.T.M. în pre
zent este mobilizarea tuturor tine
rilor la îndeplinirea planurilor de 
producție ale întreprinderilor la 
tofi indicii, la îndeplinirea anga
jamentelor luate în întrecerea so
cialistă privind realizarea unor pro
duse de calitate superioară. Bi
roul comitetului raional U.T.M. a 
indicat tuturor organizațiilor de 
bază U.T.M. din întreprinderi, în 
instruirile care au avut loc, să 
desfășoare o asemenea muncă po
litică și organizatorică, îneît în 
cadrul întrecerii socialiste tofi 
utemiștii să-și îndeplinească sar
cinile de plan, angajamentele, să 
crească numărul tinerilor care ob
țin titlul de fruntaș în producție. 
In munca desfășurată de comitetul 
nostru raional U.T.M. am folosit 
numeroase forme de îndrumare 
și ajutorare a organizațiilor de

iri regiunea București

A început prașila a lll-a
Colectiviștii din regiunea 

București au hotărît ca 
pînă la începerea recol

tărilor de vară să execute 
cite 3—4 prașile la porumb. 
Pînă acum, ei au efectuat cea 
de-a doua prașilă pe mai 
mult de jumătate din cele 
411000 ha cultivate cu po
rumb. Fruntași sînt colecti
viștii din raioanele Călărași, 
Drăgănești-Vlașca și Zimni- 
cea, care au terminat această 
lucrare și au început prășitul 
porumbului pentru a treia 
oară.

O atenție deosebită este a- 
cordată îngrijirii porumbului 
de pe Ioturile destinate a se 
obține cel puțin 5 000 kg de 
boabe la hectar. Pe aceste te
renuri au fost executate pra

La Universitatea din București

Decernarea titlului de Doctor Honoris 
Causa în științe matematice, acad. I. G. 

Petrovski, rectorul Universității 
„M. V. Lomonosov" din Moscova

Relatarea festivității în pag. a IlI-a

Universitatea de Stat „M. 
V. Lomonosov” din Mos
cova, cea mai veche și 
cea mai mare instituție de 
învățămînt superior din U- 
niunea Sovietică, unul din 
centrele culturii mondiale, 
joacă un rol deosebit în 
pregătirea de cadre de înal
tă calificare științifică ne
cesare construirii comunis
mului. L-am rugat pe acad. 
Petrovski. rector al acestei 
universități de mai bine de un 
deceniu, să ne spună cîteva 
cuvinte despre activitatea ce 
se desfășoară în această ce
tate a științei și culturii.

bază U.T.M. astfel ca ee să fad 
față cu succes sarcini or ce e re
vin în mobilizarea tineret.; J in 
procesul de producție.

Elementul esențial în —>rca 
noastră este sa ajutăm concret or
ganizațiile de bază U.TJA să-și 
organizeze mai bine nenea. Și, în 
această direcție foîos - —e 
variate. Una din acere fc~ne o 
constituie repartizarea membrilor 
biroului și ai comMuka raional 
U.T.M., a activiștilor noștr ce 
grupe de întreprinderi. Acer a 
merg periodic în întreprinderi, 
discută cu tineri:, cu conducer. e 
administrative, ajută cor- -ete e 
U. T. M. în mod concret, 
cu sprijinul organizat or ce 
partid și al comitete or smei- 
cale, să stabilească cele mai bane 
măsuri care să ducă a creș-e-ea 
contribuției tineretului în produc
ție. Obișnuim, de -e-e2. ca
periodic în ședințe de birou să a- 
nalizăm activitatea ir*or comitete 
U.T.M. din întreprinderi priv ~d 
mobilizarea tinere*- - la îndes >• 
nirea sarcinilor de plan e’e *—e- 
prinderilor respect ve. în acest 
fel avem posibilitatea să aroaș- 
tem unele lipsuri și greutăți din 
activitatea lor, să generalizăm ex
periența înaintată. In ultima vre
me am analizat rrrjica comitetelor 
U.T.M. de la Uzinele de tuburi 
„Republica", Uzinele ,.23 August", 
„Filatura Romînească de Bumbac”, 
Uzina ce pompe și mașini agri
cole.

Paralel cu aceste forme de în
drumare, organizăm odată pe lună, 
„Ziua secretarilor” la care parti
cipă toți secretarii comitetelor 
U.T.M. din întreprinderi. Cu pri
lejul unei asemenea zile, de 
exemplu, tovarășul Radu Gheor
ghe, secretarul comitetului U.T.M. 
de la Uzinele de tuburi „Repu
blica", a vorbit despre formele 
și mijloacele folosite de comi
tetul U.T.M. pentru mobilizarea 
tineretului la îndeplinirea sar
cinilor de producția, iar fo

șile la timp și în multe gos
podării s-au aplicat îngrășă
minte suplimentare.

La executarea lucrărilor de 
întreținere a culturilor colec
tiviștii aplică în practică re
comandările oamenilor de 
știință. în acest scop, au avut 
loc schimburi de experiență 
în diferite gospodării colecti
ve din regiune, specialiștii 
împărtășind cu acest prilej 
colectiviștilor din experiența 
stațiunilor de cercetări. De 
asemenea, grupuri de colecti
viști au vizitat stațiunile ex
perimentale și gospodăriile a- 
gricole de stat fruntașe, au 
asistat la demonstrații prac
tice pe loturile experimentale.

(Agerpres)

Cu acad. I. Q. Petrovski
despre activitatea științifică

a Universității din Moscova
— Universitatea din Moscova, 

ne-a spus acad. I. G. Petrovski, 
a dat științei și culturii ruse 
și sovietice nenumărate perso
nalități de renume, cunoscute 
departe peste hotarele țării 
noastre. Tot aici a fost pregă
tită o mare parte din cele 
peste 400.000 de cadre științi
fice de care dispune în prezent 
Uniunea Sovietică.

Ritmul activității noastre di
dactice și științifice este însă 
pe an ce trece din ce în ce 
mai susținut, întrucît sarcinile 
dezvoltării științei și tehnicii 
în perioada construirii desfă
șurate a comunismului, impun

varășul Dim’rtru Făd-'e, se
cretarul comte U. T. M. de
la Uzinele ,,23 August”, a vorbit 
desore colaborarea cu comitetul 
sindicatului in ecț unea de ridicare 
a calificării tinerilor muncitori și 
de imbogăt.re a cxnoșt~țexx pro- 
fes ona.e a inginerilor, maiștrilor și 
tehn'oerukx. .7-a secretarilor" 
const tuîe, după exoerența dobîn- 
drtă, ir- mijloc e* cace ce îndru
mare, de c-erfare a crganizafiilor 
de bază U.TJA. privind sarcinile 
pe care « au de îndeplinit pe li
nia creșterii contribuții tineretu- 
ka la rea zarea sarcm.'or de plan 
la toți indcî, la realizarea anga
jamentelor luate de întregul co- 
'ecrv in cadnd întrecerii socia
lista.

Ar- pomi! de la datoria noas
tă de a cunoaște bine munca 
fiecărei organizații de bază U.T.M. 
în parte, a fiecărui utemist și tî- 
năr. Or, acest lucru se poate face 
numai in condițiile unei temeinice 
analize desfășurate în întreprin-

VASILE ȚÎRDEA 
prim-secretar 

al Comitetului raional 
„23 August" al U.TM.

(Continuare In pap. a Il-a) 

TELEGRAME
Președintele Consiliului de Stat al R. P. Romîne, Gheorghe 

Gheorghiu-Dej, a adresat președintelui Republicii Argentina, 
Jose Maria Guido, o telegramă în care sînt exprimate sincere 
felicitări cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Argentina 
și cele mai bune urări pentru progresul și prosperitatea po
porului argentinean.

In răspunsul său, președintele Jose Maria Guido a mulțumit 
profund pentru amabilele felicitări primite cu ocazia sărbă
torii naționale a Argentinei.

Bulugea Mihai, Mafel Aurel și MihSescu Ștefan, studenți tn anul 
IV al Institutului agronomic din Timișoara, pregăfindu-și, în came

ra de la cămin, proiectele de an.

Foto t S. NICULESCU

o intensificare a acestei activi
tăți și o ridicare permanentă a 
calității pregătirii cadrelor.

In prezent, în fața științei 
sovietico se ridică sarcini din 
ce în ce mai mărețe și mai de 
răspundere. Trebuie să desfășu
răm cercetări cît mai ample și 
cit mai profunde în toate do
meniile științei. In această acti
vitate vor fi atrase zeci de mii 
de cadre științifice tinere, pen
tru ca țara noastră să poată 
ocupa primele locuri în toate 
ramurile principale ale științei 
și tehnicii contemporane.

In cele 14 facultăți ale uni
versității învață, în prezent.

Pe șantierul 
furnalului 

de 1000 mc 
de la Hunedoara

Constructorii de la Combinatul 
siderurgic Hunedoara luptă pen
tru a pune în funcțiune înainte 
de termen furnalul de 1000 mc. 
Lucrind sub lozinca : „Să reali
zăm planul fiecărei săptămîni în 
numai 5 zile", montorii au ier- 
minat cu jumătate de lună înain
te de data stabilită lucrările de 
montaj la hala de turnare, con
ducta de gaz brut, sacul de pral 
și ciclonul de gaze. La rîndul lor, 
zidarii șamotori au terminat cu 
cîteva zile mai devreme zidăria 
refractară la vatra furnalului și au 
început lucrările la părțile inte
rioare.

Schimburile de noapte au sudat 
jos în ansamble mari, construcți
ile metalice, ca apoi în schimbu
rile de zi să fie ridicate și mon
tate cu ajutorul macaralelor. La 
un alt important obiectiv, unde 
lucrările se execută acum din 
plin — podul înclinat al schipu- 
lui de încărcare a furnalului — 
trebuie ridicate și montate peste 
180 tone de construc|ii metalice. 
Pentru aceasta constructorii au 
confecfionat cu resurse de pe 
șantier o macara funicular. A- 
ceasfa permite executarea lucră
rilor în confifii bune și cu chel
tuieli minime fără a mai fi nevoie 
de podul de sprijin pentru care 
trebuiau să se consume însemnate 
cantități de material lemnos.

(Ăg.rprti)

studenți, din 
cursurile 
studiază 
și fără 

asigura

epocii 
lucrea- 
didac- 
dintre 
dețin

circa 25 000 de 
care 15 000 urmează 
de zi, iar alte 10 000 
la cursurile serale 
frecvență. Pentru a 
viitoarelor cadre o pregătire co
respunzătoare cerințelor 
noastre, în universitate 
ză circa 3000 de cadre 
tice și științifice. Mulți 
profesorii universității 
titlul de academician sau mem
bru corespondent al Academiei 
de Științe a U.R.S.S., peste 500 
sînt doctori în științe, iar alți 
2000 sînt candidați în științe.

Cele 270 de catedre, zecile de 
mari laboratoare ale universi-

SPECIALIST! BINE PREGĂTIT! 
PENTRU AGRICULTURA SOCIALISTA

Telegrame ale adunărilor studenților 
de la institutele agronomice din Cluj și Timișoara

Comitetului Central Comitetului Central
al Partidului Muncitoresc Romîn, 

tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej
al Partidului Muncitoresc Romîn, 

tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej
Exprimînd sentimentele de 

bucurie și mîndrie pe care le 
trăim, noi, studenții Institu
tului agronomic „Dr. Petru 
Groza “ din Cluj, întruniți 
pentru dezbaterea hotărîrilor 
plenarei’ C.C. al P.M.R. și ale 
sesiunii extraordinare a Ma
rii Adunări Naționale, adu
cem Partidului Muncitoresc 
Romîn, Comitetului său Cen
tral, mulțumirea și recunoș
tința noastră fierbinte pentru 
grija cu care înconjoară ti
neretul, pentru condițiile de 
studiu pe care le avem, pen
tru minunatele perspective de 
viitor ce ne sînt deschise.

Sub conducerea încercată a 
partidului, a Comitetului său 
Central, poporul nostru a în
cheiat cu succes colectivizarea 
agriculturii, obținînd astfel 
victoria definitivă a socialis
mului la orașe și sate.

Pentru noi, viitorii ingineri 
agronomi și medici veterinari, 
această victorie are o deose
bită însemnătate, deoarece 
vom lucra în agricultura so
cialistă, pe ogoarele înfrățite. 
De aceea, ne exprimăm cu 
atît mal mult profunda noa
stră adeziune la importantele 
hotărîri adoptate, dorința 
noastră fierbinte de a contri
bui cu toate puterile la apli
carea în viață a acestor hotă
rîri.

Plecînd la sate după termi
narea facultății, vom munci 
neobosiți pentru consolidarea 
economico-organizatorică a 
gospodăriilor colective, pentru 
sporirea producției agricole 
și a productivității muncii.

CITIȚI IN PAGINA A III-A, RELATĂRILE DE LA ADU NARILE STUDENȚILOR DIN CLUJ ȘI TIMIȘOARA

Colectiviștii din satul Plenul 
de Jos, regiunea Hunedoara 
dau o mare atenție lucrărilor 
de întreținere a culturilor 

din grădina da legume.
Foto i AGERPRES

lății, cele trei institute de cer
cetări științifice și cîteva alte 
stațiuni de cercetări aparținînd 
universității, observatoarele as
tronomice, muzeele, grădinile 
botanice și cunoscuta bibliotecă 
cu milioanele ei de cărți, oferă 
din plin cadrelor didactice și 
studenților noștri toate condi
țiile pentru desfășurarea unei 
intense munci științifice. Absol
vind facultățile universității, 
an de an, mii de tinere cadre, 
cu o înaltă pregătire științifică 
și tehnică, încep o muncă rod-

Continuare în pag. a IV-a)
TEOFIL ROLL

Recenta hotărîre a Comite
tului Central al P;M.R. și a 
Consiliului de Miniștri al 
R.P.R. privind dezvoltarea și 
îmbunătățirea învățămîntului 
agricol, care leagă mai strîns 

’învățămîntul cu practica a- 
griculturii socialiste, deschi
de noi posibilități de însușire 
a unor cunoștințe fi mal te
meinice.

Noi, studenții Institutului 
agronomic din Cluj, ne an
gajăm în fața Comitetului 
Central al Partidului să mun
cim fără răgaz pentru a ne 
însuși tot mal profund, mal 
temeinic cunoștințele de spe
cialitate, pe care ni le îm
părtășesc cu devotament ca
drele didactice, învățătura 
marxist—leninistă, politica
partidului nostru, înalta ținu
tă morală comunistă.

Generația căreia îi aparți
nem are fericirea de a parti
cipa la construirea în patria 
noastră a celei mai înaintate 
și mai drepte orînduiri. Idea
lul acesta înălțător ne umple 
inimile de bucurie fi mîndrie. 
Vom face totul pentru a de
veni demni de importantele 
sarcini ce ne revin în munca 
pe ogoarele socialiste, în răs- 
pîndirea cunoștințelor agro
zootehnice în rîndurlle țără
nimii colectiviste.

Trăiască Partidul Muncito
resc Romîn, conducător în
cercat al poporului nostru, în 
frunte cu Comitetul său Cen
tral l

Trăiască scumpa noastră 
patrie, Republica Populară 
Romînă I

Comemorarea Iui I. L. Caragiale

Sesiunea festivă 
a Academiei R. P. Romine 

și Uniunii Scriitorilor
Luni a avut loc în Capitală, la 

Studioul de concerte al Radio- 
televiziunii, sesiunea festivă a A- 
cademiei R. P. Romîne și Uni
unii Scriitorilor consacrată come
morării a 50 de ani de la moar
tea lui I. L Caragiale.

Au luat parte membri ai C.C. 
al P.M.R., reprezentanți ai con
ducerii Ministerului Invăfămîn- 
tului și Culturii, ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
academicieni, scriitori și al fi oa
meni de cultură*. A asistat și Eca- 
terina Caragiale-Logadi, fiica ma
relui scriitor.

Au participat, de asemenea, 
oaspeții de peste hotare invitați la 
manifestările organizate cu pri
lejul comemorării morfii lui I. L. 
Caragiale.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. Athanase Joja, 
președintele Academiei R. P. Ro
mîne.

La sesiune au prezentat comu
nicări acad. George Călinescu, 
directorul Institutului de istorie 
literară și folclor, despre arta li
terară a lui Caragiale, acad. Tu
dor Vianu — „Caragiale în li
teratura universală", criticul Paul 
Georgescu, redactor șef ad
junct al revistei „Viața Romî- 
nească" — „Caragiale și timpul 
nostru" și artistul poporului Radu 
Beligan — „Teatrul lui Cara- 
giale".

In continuare, au adus salutul 
lor Roger Bodard, membru al A- 
cademiei de limbă și literatură

Noi, studenții Institutului 
agronomic din Timișoara, 
participant la ■ adunarea or
ganizată penți~u a dezbate 
sarcinile ce ne revin în lu
mina hotărîrilor Plenarei C.C. 
al P.M.R. șiî ale sesiunii 
extraordinare ia Marii Adu
nări Naționale,, ne exprimăm 
dragostea nețărmurită, recu
noștința fierbinte față de 
Partidul Muncitoresc Romîn 
și Comitetul său Central 
care a condus poporul spre 
încheierea colectivizării agri
culturii ; astfel socialismul a 
învins definitiv în patria 
noastră, la orașe și sate.

împreună cu întregul nos
tru popor muncitor, noi, stu
denții am primit acest eveni
ment istoric cu nemărginită 
bucurie și mîndrie patriotică.

Am studiat cu deosebit 
interes Raportul prezentat 
de dumneavoastră, tovarășe 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, la 
sesiunea extraordinară a Ma
rii Adunări Naționale, hotă- 
rîrile acestui înalt for care 
constituie pentru noi un pre
țios îndreptar, un izvor de 
importante învățăminte.

Exprimîndu-ne satisfacția 
și deplina adeziune la hotă- 
rîrile adoptate, noi le consi
derăm drept programul nos
tru de activitate pentru anii 
ce urmează. Conștienți că în 
satele unde vom merge după 
absolvire ne așteaptă o acti
vitate intensă, plină de răs
pundere, alături de harnica 
noastră țărănime colectivistă, 
sintem hotărîți ca. acum, în 
facultate să nu precupețim 
nici un efort pentru a ne pre
găti să devenim cadrele de 
specialiști de care agricultura 
noastră în plină dezvoltare 

din Belgia, dramaturgul Orlin Va- 
siliev din R. P. Bulgaria, regizo
rul Daynanda Gunawardena din 
Ceylon, dramaturgul Cen Bei-cen, 
secretar al Uniunii scriitorilor din 
R, P. Chineză, Sakari Puruunen, 
directorul Teatrului popular din 
Helsinki, Hans Pfeiffer, membru 
al conducerii Uniunii Scriitorilor 
din R. D. Germană, acad. Spiros 
Melas din Grecia, poetul Vasko 
Popa din R. P. F. Iugoslavia, re
gizorul Emil Chaberski din R. P. 
Polonă, scriitorul Nazim Hikmet, 
membru al Consiliului Mondial al 
Păcii, I. A. Zavadski, prim regi
zor al Teatrului „Mossoviet", ar
tist al poporului al U.R.S.S., și 
dramaturgul Mesferhăzy Lățos, 
membru al conducerii Uniunii 
Scriitorilor din R. P. Ungară. Oas
peții au exprimat prețuirea șl dra
gostea de care se bucură opera 
marelui Caragiale în țările lor, 
ca și în multe alte țări ale lumii, 
aportul pe care l-a adus scriito
rul romîn la îmbogățirea tezau
rului literaturii universale. Ei au 
subliniat, de asemenea, că această 
manifestare, la care au fost invi
tați, contribuie la strîngerea rela
țiilor dintre țări, la cunoașterea 
reciprocă a valorilor țulturale.

In cuvîntul de încheiere, acad. 
Athanase Joja a mulțumit vorbi
torilor, subliniind că sesiunea 
consacrată celei de-a 50-a come
morări a morfii lui I. L. Ca
ragiale s-a desfășurat sub sem
nul umanismului socialist, al pă
cii și al prieteniei între popoare.

are nevoie. Ne angajăm în 
fața partidului și Comitetului 
său Central, în fața poporu
lui, să învățăm cu pasiune, 
zi de zi, să ne însușim temei
nice cunoștințe de speciali
tate — învățătura marxist- 
leninistă.

Prin grija partidului și gu
vernului, a întregului nostru 
popor muncitor, ne bucurăm 
de condiții de studiu și viață 
minunate. De aceea, pentru 
noi nu există satisfacție mai 
mare decît aceea de a ne în
deplini îndatorirea patriotică 
de a învăța, de a răspunde 
astfel grijii cu care sîntem 
înconjurați, încrederii cu care 
sîntem așteptați la sate.

Vom face încă din acest an 
dovada înțelegerii și mai pro
funde a îndatoririlor ce ne 
revin obținînd rezultate bune 
și foarte bune la apropiata 
sesiune de examene.

Iubim cu pasiune profesiu
nea de inginer agronom. Asi
gurăm Comitetul Central al 
partidului că absolvenții In
stitutului agronomic din Timi
șoara vor păși spre ogoare cu 
o pregătire temeinică, însu
flețiți de dorința de a contri
bui la belșugul patriei. Vom 
fi cu toții — așa cum ne cere 
partidul — specialiști de nă
dejde ; ne vom dărui toate 
forțele, vom munci cu pa
siune, mergînd alături de 
toți oamenii muncii sub con
ducerea partidului, pe dru
mul însorit al socialismului și 
comunismului.

Trăiască Partidul Muncito
resc Romîn și Comitetul său 
Central!

Trăiască scumpa noastră 
patrie, Republica Populară 
Romînă I , * |



Raid „CUM ATI PETRECUT
anchetă | ÎN EXCURSI

îmbătă și duminică, Valea Prahovei, Poiana Narci
selor, cabanele din Poiana Brașovului ca și cele din 
Bucegi și Făgărași au cunoscut din nou o mare afluen
ță de vizitatori. Faptul că încă de la începutul se
zonului turistic de vară — zeci și sute de mii de 
oameni ai muncii dovedesc o preocupare deosebită 
pentru petrecerea timpului liber în aerul curat al

munților sau în diferite alte genuri de excursii constituie cea mai 
elocventă mărturie a dezvoltării pe care a luat-o turismul popular.

A crescut considerabil și rolul instructiv-educativ al turismului, 
fiecare excursie însemnînd pentru participanți nu numai un valoros 
mijloc de întărire a sănătății, ci și un neuitat prilej de cunoaștere 
a frumuseților și bogățiilor patriei.

Toate aceste lucruri ne-au îndemnat să facem o largă anchetă 
pe tema „Cum ați petrecut în excursie Cu această ocazie 
am stat de vorbă cu peste 100 de participanți la diferite excursii 
și care ne-au înpărtășit cu drag impresiile lor, adăugind și prețioase 
sugestii.

Iată o parte dintre răspunsurile primite.

TînSrul Dumitru Jinculescu, 
mecanic la întreprinderea 
„Industria tehnico-medica- 

|ă" din București este un statornic 
îndrăgostit de turism, lată ce ne-a 
declșrat după excursia făcută la 
sfîrșitul săptămînii trecute.

„Obișnuiesc să fac în fiecare 
excursie diferite însemnări. De a- 
ceea, în răspunsul pe care îl voi da 
nu mă voi referi numai la excursia 
în circuit pe care am făcut-o prin 
țară sau la o anume excursie fă
cută la cabana ,,Trei Brazi1’ sau 
la Diham, la Bîlea-lac sau la Scă
rișoara, ci la diferite aspecte co
mune, precum și la unele aspecte 
particulare ale mai tuturor zile
lor petrecute în drumeție.

Prin adiționarea lungimii trase
elor am constatat că am străbătut 
pînă acum, cu prilejul diferitelor 
excursii, 13.150 de kilometri.

Fiecare excursie a însemnat 
pentru mine un minunat prilej de 
recreere. Urcînd 
Postăvarului sau 
rucsacul în spate, 
cegi, poposind la 
Foii sau la „Pîrîul 
fit din plin această binefacere a 
turismului. După fiecare excursie, 
mă duc la locul meu de muncă 
și lucrez cu și mai mult entu
ziasm, înregistrînd o productivi
tate sporită. In afară de aceasta, 
excursiile au devenit pentru mine 
și o eficace măsură de prevenire 
a îmbolnăvirilor. In ultimii cinci 
ani — de cînd practic turismul 
cu regularitate — nu am mai 
știut ce înseamnă a fi bolnav și 
a sta în spital. Ba mai mult, 
unde înainte oboseam destul 
repede, acum am ajuns la o 
preciată rezistentă.

Aceste lucruri ca și faptul 
în excursie cunosc afîtea 
și frumuseți noi, mă 
pe mine să mă simt excelent în 
excursie. Mai sînt însă și unele 
aspecte care știrbesc din bucuria 
de a merge în excursie. Și aici 
o să-mi permiteți să răsfoiesc 
puțin caietul de însemnări.

Cu prilejul unei excursii de 
sfîrșit de săptămînă organizată de 
O.N.T.-Carpați, am avut neplăcuta 
surpriză ca, odată ajunși — t- 
proap» de miezul «opțn —
la cabana „Tre( Braz?*, unde tre
buia să fim cazați — să 
răspunsul : „Nu avem nici

spre culmile 
străbătînd, cu 

platoul Bu- 
cabana Plaiul 
Rece" am sim-

de 
de 
a-

că 
locuri 

determină

prhnim 
un loc.

Cabana este ocupată de o tabără 
turistică. Unii s-au culcat pe 
unde au apucat, alfii au por
nit-o din nou la drum, prin 
noapte. De aici, propunerea 
ca la cabane, care au, și mai ales 
trebuie să aibă o destinație pre
cisă, să nu se admită cazarea 
pentru o perioadă mai lungă de 
o zi sau două.

Cu prilejul unei excursii simila
re făcute la cabana Diham, ni 
s-a rezervat o altă... surpriză : în 
sufrageria cabanei s-a încins o pe
trecere ~are a durat pînă în zori. 
Cum cabana este din lemn, zgo
motele urcau ușor in camere, ne- 
lăsîndu-ne să ne odihnim. Ar tre
bui odată pentru totdeauna să se 
ia măsurile necesare pentru res
pectarea orei de stingere în ca
bane.

o sugestie. Am avut prilejul 
să fac o excursie la Cheia. Sînt 
locuri de un pitoresc rar întîlnit, 
cu condiții bune de cazare și cu 
interesante trasee turistice. Sînt 
tot atitea motive pentru o popu
larizare mai largă a acestor locuri 
și pentru organizarea unui număr 
mult sporit de excursii la Cheia 
și Muntele Roșu. Participanta vor 
rămîne cu impresii de neuitat".

Pe colectivista Ionescu Ane
le, de la G-A.C. 
belșugului” din 

Cîmpineanca, regiunea 
am întîlnit-o sîmbătă în excursie 
Ia Sinaia.

,J)in inițiativa comitetului o- 
rășenesc al femeilor din Focșani 
s-a organizat o excursie cu 50 de 
participante pe traseul Rîmnicu- 
Sărat—Buzău—Ploiești —Brașov 

—Bușteni—Sinaia.
Este prima excursie la care 

particip ; dar ea mi-a lăsat în 
inimă atitea amintiri plăcute in
cit nu o voi uita niciodată. Am 
văzut frumuseți mai vechi și 
mai noi ale patriei, care mi-au 
umplut inima de bucurie. La 
Ploiești va căzut minire- 
le csMurmeta, dxa eesmd ar** 
miau, te a-wr om raucs 
Csznefa raw* l> Uzi
nele de tmcxnere. Caua ai aa-p 
tresalte iaiw da Weavw ciad 
re» die Ineruri n'TiwTi ba-

„Calea 
comuna
Galați,

făptuiește harnicul noștru po* 
por! Seara am ajuns la Bușteni, 
unde tovarășii de la biroul de 
cazare al stațiunii ne-au întîm- 
pinat cu drag. Totul era pregă
tit. In cîteva minute fiecare ne 
aflam în camera repartizată. 
Apoi ni s-a oferit o masă de 
seară cu mîncăruri gustoase și 
bine pregătite. A doua zi am 
vizitat Sinaia și castelul „Pe- 
leș”. La poarta de intrare in 
muzeu ne am întîlnit cu alte 
grupuri de colectiviști, veniți 
din diferite sate și regiuni ale 
țării.

De-abia aștept să mă reîntorc 
în mijlocul tovarășilor de la 
gospodăria noastră și și le po
vestesc toate cite le-am văzut. 
Nu știu cit voi putea de bine să 
le descriu frumusețile acestor 
locuri”.

brogea), școli care să stea Io dis
poziția participanfilor la excursiile 
școlare. In felul acesta s-ar re
zolva multe din dificultățile pe 
care le înfîmpinăm uneori vara 
în diferite acțiuni turistice".

La Focșani am avut prilejul 
să stăm de vorbă cu eleva 
Apostu Dorina, din clasa 

a Xl-a A, de la Școala medie 
„Unirea44.

„Elevilor le plac mult excursiile, 
și măsurile luate de Ministerul 
Jnvățămînfului și Culturii pentru 
intensificarea acestei activități în 
timpul vacanțelor au fost întîmpi- 
nate cu multă bucurie.

Vreau să mă refer la excursia 
organizată de școala noastră pe 
traseul Focșani—București—Sinaia 
—Bușteni—Brașov—Onești—Foc

șani în urmă cu cîtva timp.
Am călătorit cu un frumos au

tobuz romînesc fabricat de colec
tivul Uzinelor 
rescu” 
ne-am 
prilej, 
ții de 
naturii 
mai bogat material documentar. 
Intr-adevăr, toate cele văzute au 
contribuit din plin la completarea 

din ca- 
diferite 
admirat 
în con- 

caiete

_____  „Tudor Vladimi- 
din București. In excursie 
simțit admirabil. Cu acest 

am asistat la numeroase lec- 
istorie, geografie, științele 
și socialism, bazate pe cel

și fixarea cunoștințelor 
drul lecțiilor. Am urmărit 
procese tehnologice, am 
tehnica modernă folosită 
strucfii și am completat
întregi cu interesante observații.

Această excursie a contribuit 
din plin și la adoptarea unei ho- 
tărîri definitive în legătură cu o- 
rienfarea profesională a noastră. 
Vizitarea Fabricii de hîrtie din 
Bușteni a constituit un îndemn în 
plus pentru mulfi colegi de a ne 
îndrepta către facultății» 
dustrializarea lemnului și 
industrială. De asemenea, 
rea unor mari șantiere a
buit ca unii dintre colegii noștri 
să se hotărască să se specializeze 
în acest domeniu.

Aș avea și o propunere. Inten
sificarea excursiilor școlare pres^ 
pune și o mai buM coordonare a 
Apr. Cred U ar fi Me dacă e-ar 
FaM pe Mp* lecee'ai ©e 
vâri rxrnrte școfi cu im 
d?n reg im.Te și local dă*'e cete 
ma. vizitate (și mă refer In spe
ciei te B’așov, Geteh, teși fi Do-

de in- 
chimie 
vizita- 
contri-

Tînărul inginer Bonciu loan 
de la IPROMET filiala
Galați, este cunoscut în

instituție și prin marea sa pa
siune pentru turism. De aceea i
se încredințează deseori și res
ponsabilitatea de conducător de 
excursii.

,J)uminică noaptea ne-am în
tors dintr-o excursie efectuată 
pe traseul Galați—Predeal—Po
iana Narciselor—Dîmbul Morii— 
Sinaia—Dojtana—Cîmpina—Plo
iești—Galați.

Ne-am simțit excelent în a- 
ceastă excursie datorită faptului 
că într-un timp relativ scurt, am 
avut prilejul să vizităm atitea 
locuri interesante și frumoase, 
in plus, pe traseu am organizat 
și un concurs de verificarea cu
noștințelor proaspăt însușite cu 
prilejul vizitării primelor obiec
tive din excursia noastră. A fost 
o acțiune plăcută și instructivă. 
Pretutindeni, am fost întimpi- 
nați cu amabilitate și cei 50 de 
muncitori, tehnicieni și ingineri 
din instituția noastră, care au 
participat la excursie, nu au 
decît cuvinte de laudă pentru 
cazare și masă.

Succesul acestei excursii .se 
explică și prin faptul că noi am 
alcătuit din timp un program a- 
mănunțit, program care a fost 
respectat cu strictețe.

Vreau să fac și o propunere. 
In regiunile și localitățile cu o 
intensă activitate în acest dome
niu, să existe diferite puncte de 
orientare turistică dotate cu ma
terialele necesare și conduse de 
persoane competente. In timpul 
verii circulă mulți turiști indi
viduali, care odată ajunși într-o 
localitate își pun fireasca în
trebare : ce locuri mai intere
sante pot vizita? Din păcate nu 
au încă de unde să primească 
cele mai competente și comple
te răspunsuri”.

★

La sfîrșitul săptâminii tre
cute, numai la cabanele 
și vilele de pe văile 

Prahovei și Timișului au fost 
găzduiți peste 22.000 de tu
riști. E o nouă mărturie a pa
siunii cu care tot mai mulți 
oameni ai muncii îndrăgesc 
drumeția. Cu toții au petrecut 
zile și ore de neuitat în mirrs- 
natul decor al munților. Unii 
dintre ei — după cum reiese 
și din eele de mai ra — aa 
avut și motive să se sfcnsâ 
mai puțin bine in exrursule 
făcme. E necesar ca ergiBrtr 
de rtwt să te ■tînrOe ce 
se taupo ca Seear»
tanstied să kuemne peșin 
Mi particapaașii, prilej de sa
tisfacții depline.

IOAN N. CHIȚU

In Poiana Narciselor. Foeo : AG€Rr<£5

(Urmare din pag. I-a)

deri. în acesf sens am organizat o 
comisie formată din membri ai bi
roului, activiști ai comitetului ra
ional. Membrii comisie au fost re
partizați pe întreprinderi cu sarcina 
de a studia foarte amănunțit mun
ca organizațiilor și comitetelor 
U.T.M., a grupelor U.T.M., munca 
tinerilor, de a ajuta la stabilirea 
unor măsuri concrete care să aibă 
ca efect creșterea contribuției ti
neretului în procesul de producție. 
Mergînd în întreprinderi, mem
brii comisiei au creat la rîn- 
dul lor colective în fiecare secție 
și sector care au analizat amă
nunțit participarea tineretului la 
îndeplinirea sarcinilor de plan, 
în ședințe s-au expus sarcinile ce 
revin organizațiilor în legătură cu 
mobilizarea tineretului în întrece
rea socialistă, pentru sporirea con
tribuției în producție. Timp de 10 
zile s-a studiat, cu ajutorul con
ducerilor secțiilor, a maiștrilor, in
ginerilor și tehnicienilor, activita
tea organizațiilor U.T.M., munca 
tinerilor, s-au tras concluzii, s-au 
stabilit măsuri concrete pentru îm
bunătățirea lor.

Membrii comisiei repartizați la 
Uzinele „23 August" au constatat 
că deși s-au obținut rezultate 
bune în activitatea tineretului, e- 
xisfă în munca unor organizații 
U.T.M. o seamă de lipsuri. Așa, de

exemplu, vreme îndelungată aten
ția și eforturile multor organizații 
U.T.M. nu au fost îndreptate spre 
antrenarea tuturor tinerilor la în
trecerea socialistă, la îndeplinirea 
sarcinilor de plan. Unele organi
zații de bază U. T. M. nu cunosc 
exact munca tinerilor, comporta
rea lor în producție, că grupele 
U.T.M. s-au ocupat prea pufin de 
întărirea disciplinei în producție, 
de dezvoltarea simțului gospodă
resc, că putini tineri au fost cu
prinși în întrecerea socialistă. In

privind mal .zarea de produse de 
calitate superioară etc. S-e «te- 
blit ca grupe-a U. T. M. 
să analizeze periodic munca 
tineretului, să te măsuri pen
tru ca utemiștii și toți tinere să 
respecte procesul tehnologic, să 
aibă o atitudine civilizată în pro
ducție, să aplice mifiativete tine
retului la specificul condițiilor lor 
de muncă. De asemenea, s-a sta
bilit ca să se urmărească în per
manentă cu comitetul sindicatului 
felul în care-și îndeplinesc tinerii

Trwb-e să sptn că teeie aceste 
•r-s ia au test ifcure cu «futorul 
corcjcer or jc’-rrr-e ți al 
cor-_-e:eior sirxLcatetor, cu spri- 
pnto maștr'or, inginerilor, tehni- 
caeruîor, tmmtitoruor vârstnici cu 
muhă exper.errâ sub directa în
drumare a comitetelor de partid.

Ce concluzii generale s-au 
desprins în urma activității comi
siei î în primul rînd, numărul ti
nerilor cuprinși în întrecerea so
cialistă esre încă mic, iar anga
jamentele luate nu exprimă înfot-

De cîteva zile la bazinul din Oradea funcționează un curs de învățarea înotului la care participă copii între 6—12 ani« In 

fotografie: elevii se pregătesc pentru „primul start”. Foto: S. SPIREA

CAMPIONATELE
MONDIALE DE FOTBAL

SANTIAGO 4 (Ager
pres). — Cu meciu
rile disputate dumini
că s-a încheiat etapa 
a doua a prelimina
riilor campionatului 

de fotbal. 
Pr., nd clasamentele, 
se vede că numai 
do-ă ten pe — Chile 
și R.P. Unga-ă — sînt 
vîrhjal cal f cate. Alte 
trei formații, Mexic 
Elveția ș. Bulgaria 
au fost e m'nafe de
finitiv, in timp ce 12

Hal

GRUPA I
(Arica)

PE SCURT

echipe, printre care 
Brazilia, Cehoslovacia 
și U.R.S.S., au cele 
mai mari șanse, conti
nuă lupta pentru a 
intra în sferturile de 
finală.

Marea surpriză în
registrată în cea de-a 
patra zi a competijiei 
o constituie meciul 
egal obținut de echi
pa Columbiei în fața 
selecționatei U.R.S.S., 
care la un moment 
dat conducea cu 4— 1.

Echipa R. P. Ungare 
a surclasat selecțio
nata R. P. Bulgaria, 
dovedindu-se pînă a- 
cum cea mai eficace 
dintre cele 16 parti
cipante. în schimb, 
Spania și R. F. Ger
mană au cîștigat greu 
cite două puncte în 
partidele cu Mexic 
și Elveția.

lată o scurtă rela
tare a desfășurării 
celor patru meciuri 
de ieri.

din Santiago au asistat

UJt.S^.—Columbia 
4—4 (3—1)

In minutul 14, fotbaliștii 
bc conduceau cu 3—0 și 
nu ș.-ar fi închipuit că 
mec< va avea un deznodămint 
errî de neeșreptai. Scorul a fost 
oesen^s de nteru| dreapta Ivanov, 
in mjnuhd 9. După două minute, 
Cus.enko, care l-a in.ocj.i pe Me-

. în postul ce extremi, 
create, marenează al doilea got 

*rea co-".c arte pa'e cott- 
Z s' cer«x*te in taja atacurilor ra- 
z ee a « sdv e*c or și in minutul 
14 prAiepe «s a got. in-
tcra ce -vaaos. cqpă o ccracxn»-

sovie- 
nimeni 

acest

ni se 5—<. cs. _r-c er reap să 
ccrr- i* - per. g.' ol in mnutei 
20. Aceroj merenează primji gol 
pentru Coiumo.a. Jocul se poartă 
foarte rapid dintr-un teren în al
tul, însă nici una din echipe nu 
reușește să marcheze.

După pauză, în minutul 51, 
Ponedelnik ridică scorul la 4—1, 
trăgînd prin surprindere de la 16 
metri. In minutul 53, Ivanov ra
tează de la 4 m. Meciul părea 
jucat. Dar de abia acum va începe 
o uimitoare răsturnare a situației. 
Fotbaliștii columbieni dezlănțuiesc 
atac după atac și >n minutul 68 
interul dreapta Coli înscrie de la 
16 metri. Apărarea echipei 
U.R.S.S., din care lipsește funda
șul dreapta Dubinski, este sur
prinsă de viteza fotbaliștilor co
lumbieni. In minutul 71, Rada 
marchează a| treila gol, iar în 
minutul 77 centrul atacant Klin
ger egalează. In ultimele 10 mi
nute, sovieticii presează, dar nu 
reușesc să obțină victoria.

Arbitrul Filho (Brazilia) a con
dus următoarele formații :

U.R.S.S. : lașin — Ciokeli, Mas- 
lenkin, Ostrovski — Voronin, 
Netto — Cislenko, Ivanov, Pone
delnik, Kanevski, Meshi.

Columbia : Sanchez — Janfobj 
Alzate, Ethevery — 
pez — Aceros, Coll, 
da, Gonzalez.

National . ,
la un joc anost, de slab nivel teh- 
nic. Selecționata R. F. Germane 
a cîștigat la limită împotriva El- 
vej.ei, care a jucat practic în 10 
oameni, începînd din minutul 12, 
cînd cenirui atacant Eschmann a 
fost lovit de Szymanniak. Ca de 
obicei, elvețienii s-au repliat în 
apărare la începutul jocului, con- 
traatacînd rar pe extreme. Echipa 
vest-germană joacă lent și nu 
poate să treacă de sistemul de
fensiv al elvețienilor. In minutul 
12, Eschmann scapă pe centru, 
pătrunde în careu, dar cînd se 
pregătea să tragă este blocat de 
Szymanniak. Jucătorul elvețian 
părăsește terenul pentru 10 mi
nute, reintră, dar în repriza a 
doua nu va mai juca de loc de
oarece medicul se temea de o 
fracturi a pttioruiui, confirmată 
«nor te redtograM Echpeger- 
~«arte ksscre praaut gc « cv-

44 prn 5r_eAI oo ea 
p^rcr este ntareaf Ir minutul 60 
oe Seeior. La 2—0, etvefiemi, ne- 
avînd ce mai pierde, se hotărăsc 
să joace totul pe o carte și ies 
din apărare. Acțiunile lor ofen
sive sînt foarte periculoase. An- 
tenen ratează două ocazii foarte 
bune, apoi în minutul 75 Schnei- 
ter reduce scorul.

Formațiile; R. F. Germană i 
Fahrian — Erhart, Schultz, Wil- 
den — Schnelinger, Szymanniak— 
Kostovski, Haller, Seeler, Bruelles, 
Schaefer.

Elveția ; Elseer — Morf, Schnei- 
ter, Grobeti — Takela, Weber — 
Alleman, Pottier, Eschmann, Weu- 
trich, Antenen.

Arbitru Galba 
slovacă).

GRUPA a IV-a
(Rancagua)

R. P. Ungară—R. P. Bul
garia 6—1 (4—O)

(R. S. Ceho-

I

GRUPA a lll-a
(Vina del Mar)

GRUPA a

Serano, Lo- 
Kl înger, Ra-

ll-a
(Santiago)

R. F. Germană—Elveția
2—1 (1—0)

Cei 60.000 de spectatori pre- 
zenfi In tribunele stadionului

activul U.T.M. 
și sectoare, ti- 

maiștri. In afară 
sus.

partxspat 
ce secții 
ingineri, 
măsj.e re atate mai 
prevăzut următoarele : aciivi-

neri 
de 
s-eu 
zarea grupelor U.T.M. și crearea 
unor noi grupe acolo unde sînt 
condiții, aisiruirea birourilor 
U.T.M., a organizatorilor de 
grupă U.T.M. cu sarcinile și meto. 
dele ce bebute folosite pentru 
mobilizarea tuturor tinerilor la în
deplinirea sarcinilor de plan, pen
tru ca toți utemiștii, toți tinerii să

Răspîndirea experienței fruntașilor
secfia construcții mecanice, de 
pildă, din 500 de tineri, aproape 
200 nu erau cuprinși în întrecere. 
Unele angajamente luate erau for
male. în general, îndeplinirea an
gajamentelor nu se urmărea în 
mod permanent. S-au constatat 
lipsuri și în ce privește cuprinde
rea tinerilor l.a formele de ridicare 
a calificării profesionale. Analizînd 
această situație, membrii comisiei 
au ajutat colectivele formate în 
secții și sectoare, comitetul uzinal 
U.T.M. să ia măsuri care să ducă 
la lichidarea acestor neajunsuri și 
să sporească contribuția tineretu
lui la îndeplinirea planului la toți 
indicii, la îndeplinirea angajamen
telor luate în întrecerea socialistă

angajamentele, să fie consultați și 
reprezentanții organizației U.T.M. 
atunci cînd se desemnează frun
tașii în întrecere, să se intensifice 
munca de popularizare la stația 
de radioamplificare, gazetele de 
perete, adunările generale a meto
delor de muncă folosite de frun
tași etc. Putem spune că în aceste 
10 zile s-a discutat cu fiecare tî
năr în parte. Cu prilejul acestor 
discuții s-a constatat că la între
prinderea „Electroaparataj”, mai 
există tineri care nu sînt cuprinși 
în întrecerea socialistă, la Uzinele 
de tuburi „Republica” dăinuie 
unele lipsuri mai ales privind des
fășurarea cursurilor de ridicare a 
calificării profesionale.

deauna posibilitățile existente. Nu 
toți tinerii au angajamente con
crete. Activitatea unor posturi ute
miste de control nu s-a ridicat la 
nivelul cerințelor și nu toți ti
nerii se ocupă cu perseverență de 
ridicarea calificării. La mișcarea de 
inovații participă un număr de ti
neri relativ mic.

In baza acestor concluzii, în 
majoritatea întreprinderilor din ra
ionul nostru au fost organizate 
adunări generale U.T.M. în care 
s-a discutat despre contribuția 
tinerilor la realizarea sarcinilor 
de plan, s-au stabilit măsuri con
crete. In urmă cu cîfva timp a 
avut loc o asemenea analiză la 
Uzinele „23 August” la care

participe la întrecere, la îndepli
nirea angajamentelor întregului 
colectiv, pentru ca un număr tot 
mai mare de utemiști să devină 
fruntași ; crearea de noi posturi 
utemiste de control și întărirea 
activității celor existente, extinde
rea aplicării inițiativelor ținerești, 
cum sînt cele de la Uzinele de 
autobuze și troleibuze, Combinatul 
metalurgic Reșifa etc. în colabo
rare cu comitetul sindicatului și 
conducerea tehnico-administrafivă, 
sub conducerea comitetului 
partid, s-a organizat, 
menea, 
ginerii, 
privind 
la

de
de ase- 

cu 
maiștrii 

acestora 
introducerea tehnicii noi

o consfătuire 
tehnicienii ți 

participarea

in-

Spania—Mexic 
1—0 (0—0)

Victorie în extremis a echipei 
spaniole prin golul înscria de 
Peiro în ultimul minut de joc. Ca 
și în meciul cu Brazilia, fotbaliștii 
mexicani au jucat cu multă ambi
ție și puteau chiar să obțină vic
toria dacă Hernandez nu trăgea 
peste bară în minutul 86 de la 
numai 6 metri. O altă mare oca
zie a mexicanilor a fost 
minutul 57 de Rayes. 
demarcat, acesta a șutat 
de» la 10 metri. Portarul 
Carbajal a făcut din nou 
dă foarte bună. Spaniolii
ficat un joc individual, destul de 
lent și foarte puțin eficace.

ratată în 
Complet 
în bară 
mexican 
o parti

al» prac-

și sprijinirea acțiunii de 
ridicare a calificării profesio
nale a muncitorilor. In adunarea 
organizată la Filatura Romînească 
de Bumbac s-au stabilit măsuri 
privind ridicarea calificării munci
torilor nou veniți în fabrică. Am 
dat numai cîteva exemple. Așa 
s-a procedat în toate întreprin
derile unde au avut 
nea adunări.

Acestea sînt 
suri luate de 
raional pe linia 
ganizațiilor de bază U.T.M. înfăp
tuirea lor va avea drept rezultat 
sporirea contribufiei tinerilor în
procesul de producfie, ridicarea
unui număr tot mai mare de ti
neri la nivelul celor mai buni 
muncitori.

După cele 10 zile de studiu! 
în întreprinderi, membrii comi
siei nu și-au încetat activitatea 
ci răspund în continuare de orga
nizațiile U.T.M. din întreprinderile 
care le-au fost repartizate.

Socotim ce am făcut pînă acum 
un început bun și sîntem hotărîfi 
să-l îmbogățim cu noi mijloace 
de îndurmare și ajutorare a or
ganizațiilor de bază U.T.M., pentru 
ca fiecare tînăr să fie un partici
pant activ la întrecerea socialistă 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan, pentru îmbunătățirea calității 
produselor și realizarea de cît 
mai multe economii.

loc aseme-

numai 
biroul 
întăririi muncii or-

cîteva mă- 
comitetului

Meciul dintre echipele R. P. 
Ungare și R. P. Bulgaria a început 
cu un veritabil foc de artificii al 
fotbaliștilor maghiari. După nu
mai 50 de secunde de la înce
perea partidei, centrul atacant 
Albert înscrie direct din corner. 
Tot el marchează al doilea gol 
în minutul 6, iar după alte două 
minute Tichy ridică scorul la 3—0, 
pentru ca în minutul 12 tabela 
de marcaj să indice 4—0 în ur
ma punctului înscris de mijloca
șul Sollinossy.tf w Jucătorii unguri 
iac domons*r»ție pînă te sfîrșrtj! 
rnprze.. Parana a ooua a meciu
lui era ceva mei ecr. braiă. In 
mrnutul 53 Albert, ce. mai bun 
jucător a| echipei maghiare și 
deocamdată golgeter al campio
natului mondial (4 puncte), în
scrie un nou gol.

Apoi contraatacă fotbaliștii bul
gari, care obțin punctul de onoa
re în minutul 63 prin Sokolov. 
Interul stînga Tichy pecetluiește 
scorul la 6-—1 în minutul 67.

Formațiile : R.P. Ungară: llku— 
Matrai, Meszoey, Sarosi — Soli- 
mossy, Sipos — Sandor, Gorocs, 
Albert, Tichy, Fenyvessy.

R. P. Bulgaria: Naidenov — 
Rakarov, Dimitrov, Kitov — Kos
tov, Kovacev — Sokolov, Velici- 
kov, Asparuhov, Kolev, lakimov.

Arbitru ; Gardazabal (Spania).
★

Clasamentul după etape, a doua 
(toate echipele avînd disputate 
cîte două meciuri): Grupa 1: 1. 
U.R.S.S. 3 puncte; 2. Iugoslavia 
2 puncte ; 3. Uruguay 2 puncte; 
4. Columbia 1 punct. Grupa a 
ll-a: 1. Chile 4 puncte; 2. R. F. 
Germană 3 puncte; 3. Italia 1 
punct; 4. Elveția 0 puncte. Grupa 
a lll-a: 1 .Brazilia 
R. S. Cehoslovacă 
Spania 2 puncte; 
puncte; Grupa a 
Ungară 4 puncie;
puncte; 3. Argentina 2 puncte; 4. 
R. P. Bulgaria 0 puncte.

Campionatul se reia miercuri 
eu meciurile : Uruguay—U.R.S.S., 
Chile—R.F. Germană, Brazilia— 
Spania și R. P. Ungară—Argen
tina.

3 puncte ; 2. 
3 puncte; 3.

4. Mexic 0
IV-a: 1. R.P.

2. Anglia 2

• Duminică, in ziua de închide
re a „Dinamoviadei" de atletism de 
la Praga, reprezentantul nostru C. 
Grecescu a cîștigat detașat proba 
de 10 900 m cu timpul de 
30'06" 4/10.

Alte rezultate Înregistrate: 800 
m plat ' ‘ '
l'53"5/10, .....................
lași timp cu învingătorul. 200 m: 
Zielinski (R.P.P.) 21"5/10l 80 m 
garduri: I. Press (U.R.S.S.) 10 '7/10; 
greutate (l): Kuznețova (U.R.S.S.) 
16,15 m. A. Sălăgean a 
locul trei cu 15,35 m.

9 Tînărul atlet sovietic 
mir Trusenev a stabilit în 
unui concurs de atletism . 
șurat la Leningrad un senzațional 
RECORD MONDIAL în proba de 
aruncarea DISCULUI cu un rezul
tat de 61,04 m. Vechiul record 
mondial aparținea din luna mai a 
acestui an americanului Oerter cu 
61,10 m. In urma performanței 
stabilite, Truseev este primul dis
cobol sovietic care-și înscrie nu
mele pe tabelul recordmanilor 
mondiali la această probă.
• Etapa a 23-a a campionatu

lui categoriei A de fotbal a pro
gramat la Ploiești meciul „derbi” 
Petrolul—Dinamo București. Con
fruntarea dintre cele două echipe 
fruntașe s-a încheiat nedecis 1—1
— rezultat ce favorizează însă 
formația Dinamo București, lidera 
clasamentului, care păstrează a- 
vansul de 4 puncte față de Pe
trolul. Scorul a fost deschis de 
Dridea I, în urxna unei pase pri
mite de la Zaharia. DinamoviștH 
au egalat în minutul 65 prin 
Nunweiller.

Din întîlnirile disputate Iu Ca
pitală pe stadionul „23 August” 
surprinde victoria realizată cu 
5—3 (1—1) de U T Arad, asupra 
echipei Rapid. Cu această victorie 
fotbaliștii de la U T Arad »i-au 
mărit șansele de a evita retrogra
darea. In celălalt med desfășurat 
In Capitală, Steaua a obținut cea 
de-a treia victorie consecutivă, 
intrecind cu 4—2 (4—0) pe Stea
gul roșu. Formația din Brașov în
registrează astfel cel de-al treilea 
eșec.

Progresul București a cîștigat la 
Pitești cu scorul de 3—2 (0—0) 
în întîlnirea cu echipa din locali
tate, Dinamo. Jiul Petrila a obți
nut două puncte prețioase, învin- 
gînd la Petroșani cu 4—0 (1—0) 
pe Știința Timișoara.

Celelalte rezultate : Știința Cluj
— Dinamo Bacău: 3—1 (1—0), Me- 
talul Tîrgoviște—Minerul Lupeni 
1—0.

In clasament Dinamo București 
conduce cu 32 de puncte, urmată 
pe Petrolul — 28 de puncte, Stea
gul roșu — 27 de puncte, Pro
gresul — 26 de puncte.
• Turneul final al campionatu

lui republican de handbal în 7 
s-a Încheiat cu succesul echipei 
Dinamo București, care cîștigă 
pentru a patra oară consecutiv 
titlul de campioană a țării. In 
ultimul meci Dinamoviștii au în
vins echipa Steaua cu 21—8.

1. Qrywal (R.P.P.) —
2. Vamoș (R.P.R.) ace-

ocupat

Vladi- 
cadrul 
desfă-

O Competiția de rugbi, organi
zată de federația de specialitate 
a fost cîștigată de echipa Grivița 
Roșie, care a învins în ultima e- 
tapă pe Metalul cu 5—0.

• Cu ocazia Întrecerilor de 
natație din cadrul etapei 1 a cam
pionatelor republicane, Cristina 
Balaban și Zoe Reznincenco au 
stabilit 3 recorduri republicane, 
in proba de 400 m mixt indivi
dual, Balaban a realizat timpul de 
6'10"l/10. Aceeași Înotătoare a 
parcurs distanfa de 200 m mixt 
individual în timpul de 2'55"6/10. 
Tînăra Reznincenco a cîștigat pro
ba de 100 m bras în 1'25'2/10, 
timp ce reprezintă un nou record 
de junioare categoria a ll-a.

(Agerpres)

i
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Citește-o, o să-ți placă. Eu am terminat-o ieri. Astfel de reco
mandări se aud zilnic în biblioteca clubului Uzinelor „Steagul 
roșu44 din Brașo^, care de la începutul anului a fost frecventată 

de peste 3.000 de cititori.
Foto; N. STELORIAN



specialiști bine pregătiji
PENTRU AGRICULTURA SOCIALISTĂ

Adunarea studenților 
de la Institutul agronomic 
„Dr. Petru Groza“ din Cluj

Adunarea studenților 
de la Institutul agronomic 

din Timișoara
utele de studenți 
clujeni care se 
pregătesc pentru 
nobila muncă de 
agronom sau me
dic veterinar, ca și

profesorii lor, și-au dat în- 
tîlnire de curînd în sala Ca
sei de cultură 
din Cluj pentru 
sarcinile ce le revin din ho- 
tărîrile Z.~.
P.M.R. și ale sesiunii extraor
dinare a Marii Adunări Na
ționale din aprilie a.c. Adu
narea a constituit o impresio
nantă manifestare a senti
mentelor de dragoste și re
cunoștință pentru partid, pen
tru poporul muncitor, a în
semnat o expresie vie a en
tuziasmului cu care studenții 
și corpul didactic din Institu
tul agronomic „dr. Petru Gro
za" au primit măsurile sta
bilite de partid pentru dez
voltarea continuă a agricul
turii noastre socialiste.

Subliniind faptul că victo
ria definitivă a socialismului 
la sate — măreață realizare a 
poporului condus de partid, 
precum și măsurile aprobate 
de cel mai reprezentativ 
sfat din întreaga istorie a ță
rii noastre, deschid psrspec- 
tive minunate și ridică înalte 
îndatoriri pentru specialiștii 
din agricultură, toți vorbito
rii și-au exprimat, de la tri
buna adunării, hotărirea de a 
munci cu și mai multă per
severență, de a ridica întrea
ga lor activitate pe o treaptă 
superioară — corespunzător 
noilor cerințe ale vieții, ale 
producției.

Ampla expunere a tovară
șului prof. univ. Emil Negru- 
țiu, rectorul Institutului agro
nomic „dr. Petru Groza“ 
ținută în prima parte a lucră
rilor adunării, a subliniat 
excepționala importanță a în
cheierii colectivizării agricul
turii pentru toate domeniile 
vieții social-economice, pre
cum și profunda semnificație 
a înfăptuirii acestui istoric 
obiectiv cu 4 ani înainte de 
termenul stabilit de Con
gresul al III-lea al PM.R.

Prezentînd tabloul realtză- 
Zărilor, al .. . 
care dispune astăzi agricul
tura noastră ‘ “
tare și mai ales imaginea in- 
suflețitoare a sarcinilor vii
toare, a puternicei baze ma
teriale cu care va fi înzestra
tă în continuare agricultura, 
vorbitorul s-a oprit asupra 
rolului și sarcinilor ingineru
lui agronom și medicului ve
terinar în noile condiții create.

Concomitent cu preocu
parea continuă pentru crește
rea producției agricole, pen
tru reorganizarea conducerii 
agriculturii corespunzător eta
pei noi de dezvoltare a ace
steia, partidul a manifestat și 
manifestă o grijă deosebită 
pentru asigurarea agriculturii 
cu specialiști cit mai bine 
pregătiți, așa cum reiese și 
din ultimele hotăriri de partid 
și de stat. Dezvoltarea Institu
tului agronomic din Cluj este 
o ilustrare vie a acestei preo
cupări In lumina hotăririlor 
plenarei C.C. al P.M.R. și ale 
sesiunii extraordinare a Marii 
Adunări Naționale din apri
lie a.c. Institutului agrono
mic clujean îi revin sarcini și 
mai mari. Vorbitorul a stă
ruit asupra schimbărilor a- 
duse de recentele hotăriri 
în procesul de învățămint, 
subliniind importanța stabi
lirii profilului specialiștilor 
din agricultură, precum și în
semnătatea deosebită a efec
tuării practicii în unități a- 
gricole socialiste, în stațiuni 
experimentale complexe, in 
spitale și dispensare veteri
nare, în funcție de calendarul 
muncilor agricole. Toate ace
ste măsuri creează premisele 
cele mai favorabile unei ac
tivități rodnice. Sarcina stu
denților este de a înțelege pe 
deplin îndatorirea patriotică 
ce le revine, de a folosi con
dițiile create pentru dobîndi- 
rea unei înalte pregătiri pro-

a studenților 
a dezbate

plenarei C.C. al

tabloul realiză- 
mijloacelor de

în plină dezvol-

fesionale, Analazind aspectele 
principale ale activității stu
denților : participarea la for
mele procesului de învăță- 
mînt in cadrul institutului, 
practica de producție, activi
tatea științifică, exprimindu- 
și satisfacția pentru faptul că 
tot mai mulți studenți se si
tuează în toate aceste domenii 
la nivelul fruntașilor, tovară
șul rector s-a referit apoi la 
rolul pregătirii ideologico-po
litice in formarea viitorului 
specialist, scoțînd în eviden
ță că în condițiile satului so
cialist, inginerul agronom tre
buie să fie un profund cunos
cător, un propagandist neobo
sit al politicii partidului.

Studenții Ion Molnar, Atti
la Kolozsvori, Dumitru Mqtei, 
Anton Pop, Doina Vulcu, Fi- 
lofteia Codreanu, Alexandru 
Chișu au dat expresie, de la 
tribuna adunării, sentimente
lor de recunoștință profundă 
ale studenților din institut, 
pentru întregul popor munci
tor, pentru partid |i Comite
tul său Central în frunte cu to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, care înconjoară genera
ția tinără cu dragoste de pă
rinte, care transformă cu fie
care zi, patria socialistă in
tr-un ci mp tot mai vast de 
activitate rodnică, creatoare.

^intern hotăriți să muncim 
cu toate forțele pentru a de
veni buni specialiști. Ultimele 
hotăriri de partid și de stat 
pe care le-am primit cu en
tuziasm și pe care le susținem 
cu toată hotărirea, reprezintă 
nu numai pentru lucrătorii 
din agriculturi, dar și pentru 
noi, studenții institutelor a- 
gronomice, un program con
cret de activitate pe care-l 
vom urma neabătut" — a spue 
Doina Vulcu, studentă frun
tașă din anul IV, in numele 
colectivului din care face 
parte.

„După numai două luni de 
activitate nemijlocită inlr-o 
gospodărie colectivă, pot afir
ma cu tărie că nu există sa
tisfacție mat mare pentru un 
specialit din agricultură, de- 
cît aceea de a lucra direct in 
procesul producției agricole, 
în mijlocul țăranilor — cu a- 
ceste cuvinte s-a adresat a- 
dunării, studentul Alexandru 
Chișu, din anul V. Pentru 
mine, pentru colegii mei, nu 
se mai pune problema locului 
de muncă: vom merge acolo 
unde va fi mai multă nevoie 
de priceperea și forțele noa
stre. Problema care ne-o pu
nem acum, în pragul absolvi
rii, este aceea a unei cit mai 
bune pregătiri pentru a fi 
demni de dragostea |i încre
derea eu care ne așteaptă 
țărănimea colectivistă"■

Rină pe rind, sttxdenfii fi-au 
exprimat satisfacția pentru 
faptul că vor fi specialiști cu 
un larg profil, că vor putea 
cunoaște și aprofunda tainele 
profesiei intr-o mai strinsd 
legătură eu practica agricolă. 
Fdofteia Codreanu. studentă 
In anul III, a extit versuri 
originale închinate muncii pe 
ogoarele socialiste.

Paul Kereki, președintele 
Gospodăriei agricole colective 
„Mihai Viteaxu" a adresat 
studenților cuvinte calde, în
chinate frumoasei activități 
ce-i așteaptă după absolvire.

Au mai luat cuvîntul prof, 
univ. Francisc Pal fi, Pop 
Emil, secretar al comitetului 
de partid din institut, Victor 
Mielăuș, secretar al comitetu
lui U.T.M., precum și tovară
șul Aurel Pop, director gene
ral în Ministerul Invățămin- 
tului și Culturii.

In încheierea adunării, în- 
tr-o atmosferă entuziastă, 
participanții au adoptat o te
legramă adresată C. C. al 
P.M.R., tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Minute in șir 
studenții, cadrele didactice, 
invitații prezenți la adunare 
au ovaționat pentru Partidul 
Muncitoresc Romîn, pentru 
Comitetul său Central, pentru 
victoriile obținute in construc
ția socialistă.

mgk

M

n sala cinema
tografului „Ma
xim Gorki" din 
Timișoara, simbă- 
tă, 2 iunie, intr-o 
atmosferă însu
flețită, studenții

și corpul didactic din Insti
tutul agronomic au dezbătut 
sarcinile ce le revin în lu
mina hotăririlor plenarei 
C.C. al P.M.R. și ale sesiunii 
extraordinare a 
nări 
1962-

în 
care 
studenți, profesori sau invi
tați din rîndul maeștrilor re
coltelor bogate — au subliniat 
mind, r ia de a trăi asemenea 
vremuri de mărețe înfăp
tuiri istorice, satisfacția pen
tru încheierea colectivizării 
agriculturii, dragostea și de
votamentul față de partid și 
Comitetul său Central in 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

în prima parte a adunării, 
tovarășul rector Iulian Dri- 
cea, membru in Consiliul Su
perior al Agriculturii, a Pre
zentat o expunere cu privire 
la sarcinile ce revin studen
ților și cadrelor didactice din 
Institutul agronomic Timișoa
ra, in lumina hotăririlor ple
narei CJC. al P.M.R, și ale 
sesiunii extraordinare a Merii 
Adunări 
lie 1962

Țăranii 
sublinia 
sini hotăriți

Marii Adu-
Naționale din aprilie

cuvintările lor, toți cei 
au urcat la tribună —

Național* din apri-

colectiviști — se 
in expunere — 

să muncească 
neobotit pentru consol darea 
econom iro-orpanîaatoricâ a 
gotpodăriilor agricole colec
tive. ad-și inrușecroă ftiința 
agricolă pentru a putea smul
ge pămintuiui r:cde tot mai 
bogate Un sprijin important 
le poate fi — și trebuie să le 
fie — tn această muncă, tină- 
rul inginer agronom, horti
cultor, mecanic agricol sau 
medic veterinar. Institutul 
nostru are sarcina si pregă
tească, pini in anul 1970, 
peste 1200 de ingineri agro
nomi »i aproape 1 000 medici 
veterinari. Conducerea insti
tutului. cadrele didactice iși 
vor spori eforturile ca cele 
două facultăți ale noastre si 
dea agriculturii numai absol
venți cu înaltă pregătire. 
Fiecare student trebuie să 
considere ci a învăța foarte 
bine este o înaltă îndatorire 
patriotică.

Vorbitorul a făcut apoi o 
analiză aprofundată a tutu
ror aspectelor muncii stu
denților din institut, a arătat 
măsurile care vor fi ' 
pentru tmbunitițirea 
nud a procesului de 
mint, a activității de 
tare ^iințifici, a organizării 

desjișuririi practicii
Au urcat, după aceea, la 

tribună, numeroși ttudenți, 
profesori și tnritași.

Jloi, studenții, împreună 
ea întregul popor muncitor, 
ne buc-rim de f\ecare moto
rie obținută pe drumul deși- 
virșirii construcției socialis
mului in patria noastră — a 
spus A'iooiae Lascu, student 
in anul V agriculturi. Simțim 
cu multă răspundere înda
torirea p«nocied de a ne 
prepdri la înălțimea sarcini
lor complexe pe care dezvol
tarea continuă a agriculturii 
noastre socialiste ni le im
pun. Voi invăța cu toată tir- 
guința pentru a promova în 
condiții bune examenul de 
stat iar, după absolvire, mă 
voi prezenta cu dragoste in 
unitatea 
unde vai

Stefan 
tn anul 
bordat In cuvîntul său citeva 
probleme privitoare la învă
țături.

Mihai 
anul IV 
subliniat 
importanță a măsurilor pri
vind organizarea practicii în 
produefie a studenților, a a- 
rătat că: „Încă din această

luate 
conti- 

învăță- 
cer ce-

socialistă agricolă 
fi repartizat".
Jurchescu, student 
V agricultură, a a-

Bulugeo, student In 
zootehnie, după ce a 
justețea și deosebita

Pentru oțeldriiîe patriei
In primele zile din această 

lună, pe rampele oțelăi iilor 
de la I-________
Oțelul roșu s-au 
peste 7 600 tone 
vechi. In luna mai oamenii 
muncii din regiunea Banat 
au expediat oțelarilor în plus 
față de angajamentul luat 
766 tone de fier vechi, iar

Hunedoara, Reșița și 
descărcat 
de fier

cei din regiunea Iași 
de tone.

De la începutul anului și 
pînă acum în întreaga țari 
au fost 
oțelarilor peste 445 000 
de fier vechi, 
poate realiza o 
proape dublă de

colectate și trimise 
tone 

cu care se 
cantitate a- 
oțel. 
(Agerpres)

In întîmpinarea 
Adunării Reprezentanților mișcării 

pentru pace
In cadrul manifestărilor 

care au loc In întîmpinarea 
Adunării Reprezentanților 
mișcării pentru pace din 
R. P- Romînă, luni dupâ-amia- 
ză, în sala Teatrului „Lucia 
Sturdza Bulandra“ s-a desfă
șurat simpozionul cu tema 
„Problema apărării păcii în 
lumina dreptului internațio
nal”. Au luat cuvîntul 
I. Comănescu, președin
tele Colegiului civil al Tri
bunalului Suprem, C. Paras- 
chivescu-Bălăceanu, vicepre
ședinte al Asociației Juriș
tilor din R. P. Romînă, și Gr. 
Rîpeanu, decanul Facultății 
de științe juridice.

din R.P.R.
O numeroasă asistență a 

întrunit recitalul cu tema 
„Poeții lumii cîntă pacea", 
ținută în sala mică a Pala
tului R. P. Romine- După cu- 
vîntul introductiv rostit de 
artistul poporului Costache 
Antoniu, membru al Comite
tului național pentru apăra
rea păcii, a urmat un pro
gram de recitări la care și-au 
dat concursul artiștii emeriți 
Tanți Cocea, Beate Fredanov, 
Sandina Stan, Septimiu Se
ver, actorii Alfred Demetriu, 
Simona Bondoc, Florin Pier
sic, Elena Sereda și alții.

(Agerpres)

irectivele Congre- 
I sului al III-lea al 
partidului și re- 

I comandările co
misiei pentru po
micultură la Con
sfătuirea pe țară 

a țăranilor colectiviști, tra
sează sarcina sectorului pomi
col din țara noastră ca, pe 
lîngă sporirea suprafețelor 
cultivate cu pomi, să se îm
bunătățească agrotehnica în 
livezi în vederea obținerii de 
recolte mari și de calitate 
superioară, pentru satisface
rea nevoilor de consum de 
fructe în stare proaspătă, ale 
oamenilor muncii și ale in
dustriei alimentare.

In acest an pomii au înflo
rit bogat, au legat rod abun
dent și se întrevede o recoltă 
bună la toate speciile pomi
cole. Avem însă datoria de a 
face totul pentru a hrăni bine 
pomii și pentru a-i apăra 
împotriva bolilor și dăunăto
rilor, deoarece numai astfel 
vom putea obține fructe mari, 
curate, frumos colorate și

vară, vom deputne toate efor
turile pentru a efectua sta
giul de practică muncind 
alături de țăranii colectiviști 
in campaniile agricole".

Cu multă căldură și însu
flețire au fost ascultate cu
vintele adresate studenților 
de Eroul Muncii Socialiste, 
Nicolae Dogaru, directorul 
GAS. din Giarmata. „Ne 
mândrim pe drept cuvînt cu 
rezultatele obținute în creș
terea producției vegetale și 
animale de către inginerii a- 
gronomi, absolvenți ai insti
tutului dumneavoastră, care 
lucrează în gospodăria noas
tră. Acești tovarăși 
deplin satisfacția 
pentru care s-au 
Gospodăria noastră, 
ca și toate unitățile 
socialiste din țară, 
din ce în ce mai bune con
diții pentru ca dumneavoas
tră, studenții, să vă desfășu
rat i practica de producție în 
funcție de calendarul lucră
rilor agricole; vă vom da 
toate posibilitățile să faceți 
cercetare științifică pe ogoa
rele și in fermele noastre"-

Au urcat apoi la tribună 
studenții Maria Vuia (anul 
V), Ana Mutcșcu (anul III), 
Virgil Panduru (anul IV), Io
sif Kovacs (anul V). Tache 
Drăgan (anul IV) și Gheorghe 
Dumitrașcu, președintele Con
siliului asociației studenților 
din institut. De asemenea, au 
mai vorbit Marin Albu, ingi
ner mecanic la S-M.T. Frei- 
dorf, prof. univ. Cristache 
Oprea, conf, univ. loan Mar
tin și Vichente Baia, secre
tar al comitetului de partid 
din institut.

Au luat apoi cuvîntul to
varășii Constantin Ionescu — 
Bujor, Director general al Di
recției invățămîntului supe
rior din Ministerul învăță
mântului și Culturii și Stana 
lancu, vicepreședintă a Con
siliului UA.S.R

lntr-o atmosferă însufleți
tă, adunarea a luat sfîrșit 
prin adoptarea hotărîrii de a 
trimite o telegramă Comitetu
lui Central al P.M.R., tova
rășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Uratele care au izbucnit 
din piepturile celor peste 
1 000 de participant după ci
tirea telegramei, ovațiile pre
lungite pentru Partidul Mun
citoresc Romîn și Comitetul 
său Central au constituit an
gajamentul unanim al stu
denților Institutului agrono
mic din Timișoara de a se 
pregăti să devină specialiști de 
nădejde, de a-și dărui, acum 
și după absolvire, toate for
țele, toată puterea de muncă 
și priceperea lor cauzei desă- 
vîrșirti socialismului in scum
pa noastră patrie.

simt pe 
profesiei 
pregătit, 
întocmai 
agricole 
va crea

Scenă din „Procesul domnului 
Csragiale", comedie de Mircea 
Șiefănescu, a cărei premieră are 
loc la Teatrul de Comedie. în fo
tografie : Jules Cazaban, artist al 
poporului (Caragiale) și Mircea 

Șepfilici (Delavrancea).
Foto : AGERPRES

Spectacol de gală 
cu filmul american 
„Bătrînul și marea" 
Luni seara a avut loc la cine

matograful „Patria" din Capitală 
un spectacol de gală cu filmul 
artistic american „Bătrînul și ma
rea-.

Au asistat reprezentanți ai con
ducerii Ministerului Invăfămîntu- 
lui și Culturii, Ministerului Aface
rilor Externe, I.R.R.C.S., conducă
tori ai unor instifufii centrale, oa
meni de artă și cultură, ziariști, 
un numeros public.

Au fost de față Willian A. 
Crawford, ministrul S.U.A. la 
București, și membri ai legației, 
precum și alfi. membri ai corpu
lui diplomatic.

Cu acest prilej au luat cuvln- 
tul V. Dumitrescu, adjunct al mi
nistrului Afacerilor Externe, și 

București, V/il-
nistrului 
ministrul S.U.A. la 
Ham A. Grawford.

Producătorul de 
Frank McCarthy a 
blicului pe actorii 
ne și Jack Lemmon, care au mul- 
fumit pentru primirea ce li s-a 
făcut în fara noastră.

A rulat filmul 
trînul și marea”, 
cunoscuta 
american 
Scenariul 
Viertel și 
Rolul principal este interpretat de 
Spencer Tracy.

In completare a fost prezentat 
filmul american de scurt metraj 
„Urmăriji soarele”.

★
In cursul zilei de luni, ci

neaștii americani care se află In 
fara noastră au vizitat studioul 
de filme „București", precum șl 
noile cartiere ale Capitalei.

(Agerpres)

filme american 
prezentat pu- 

Shirley McLai-

artistic ,BS- 
realizat după 

a scriitorului 
Hemingway.

povestire 
Ernest 

este semnat de Peter 
regia de John Sturges.

Sesiunea Comisiei romîno-sovietice
de colaborare tehnico-științifică

Recent a avut loc la Mos
cova cea de-a XVII-a sesiu
ne ordinară a Comisiei ro- 
mîn o-so vi etice de colaborare 
tehnico-științifică între Repu
blica Populară Romînă și U- 
niunea Sovietică, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
prietenie frățească . și deplină 
înțelegere reciprocă.

Ambele părți au constatat 
cu satisfacție că colaborarea 
tehnico-științifică între R. P. 
Romînă și U.R.SS. continuă 
să se dezvolte cu succes.

Schimbul reciproc de ex
periență a ‘ permis ambelor 
țări să rezolve o serie de pro
bleme importante în dome
niul științei și tehnicii : asi
milarea unor noi mașini, a- 
parate, instrumente, materiale 
și procese tehnologice de 
înaltă productivitate.

La sesiune au fost analizate 
rezultatele îndeplinirii hotă- 
rîrilor adoptate la sesiunea 
precedentă, au fost examinate 
problemele referitoare la con
tinuarea schimbului reciproc 
de realizări tehnico-științifice 
în diferite ramuri ale econo
miei naționale a ambelor țări 
și a fost semnat protocolul 
sesiunii.

în conformitate cu proto
colul semnat, organizațiile 
sovietice, spre exemplu, vor 
transmite R. P Romîne docu
mentația tehnologică privind 
producția burlanelor de foraj 
pentru industria petrolieră, 
proiectele tehnice ale ansam- 
blelor principale de laminoa
re, proiecte tip ale fabricilor 
de panouri mari pentru con
strucții de case și a elemen
telor din beton armat pentru 
construcții industriale, precum 
și alte documentații impor
tante pentru nevoile indus
triei chimice, petrochimice și 
electrotehnice. Totodată, spe
cialiștii romîni se vor docu-

menta în U.R.S.S. asupra pro
blemelor producției de cupru 
electrolitic, oțel pentru trans
formatoare, Izolatoare de înal
tă tensiune, rășini schimbă
toare de ioni, cauciuc și în 
alte probleme

La rîndul său R. P. Română 
va transmite organizațiilor 
sovietice documentații tehni- 
ce privind industria petrochi
mică, construcții de clădiri 
prin folosirea cofrajelor gli
sante, noi modele de mobilă 
și alte probleme. Specialiștii 
sovietici se vor documenta în 
R. P. Romînă asupra unor 
probleme ale industriei petro
chimice și de gaze.

In perioada desfășurării ce
lei de-a XVII-a sesiuni, mem
brii părții romîne a comisiei 
au vizitat o serie de între
prinderi industriale. unde 
s-au documentat asupra unor 
realizări mai 
producție-

comemorării 
lui I.L. Caragiale

In sala de marmură a Corn, 
binatului poligrafic „Casa 
Scinteii" s-a deschis, dumini
că dimineața, expoziția come
morativă „I. L Caragiale" or
ganizată cu prilejul împlinirii 
a 50 de ani de la moartea ma
relui scriitor.

La festivitatea de deschi
dere au participat tovarășii 
I. Murgulescu, ministrul în
vățămîntului și Culturii, A. 
Joja, președintele Academiei 
R. P. Romîne, V. Dumitrescu, 
adjunct al ministrului Aface
rilor Externe, M. Benluc, pre
ședintele Uniunii scriitorilor, 
membri ai C.C. al P.M.R., re
prezentanți ai unor instituții 
centrale, numeroși scriitori și 
ailți oameni de cultură.

Au fost de față oaspeți de 
peste hotare, invitați la mani- 
testările consacrate lui I. L. 
Caragiale, precum și membri 
ai corpului diplomatic.

Cuvîntul de deschidere a 
expoziției a fost rostit de 
acad. Zaharia Stancu, directo
rul Teatrului național „I. L. 
Caragiale”.

Asistența a vizitat apoi ex
poziția. Folosind documenta 
păstrate la Academia R. P. 
Romîne, .
național _
Muzeul literaturii romîne. Ar
hivele statului, expoziția în
fățișează momente din viața 
de muncă și de luptă a lui 
Caragiale. Sînt prezentate 
manuscrise și obiecte care au 
aparținut marelui nostru cla
sic, documente privind activi
tatea sa de scriitor, publicist 
și director de teatru, opere 
editate în țară șl peste hotare, 
afișe, fotografii, costume și 
machete ale spectacolelor de 
teatru prezentate în țară și 
pe numeroase scene ale lumii, 
imagini din filmele turnate 
după lucrări ale marelui scri
itor, personaje caraglalești 
văzute de artiștii noștri plas
tici.

Muzeul Teatrului 
„I. L. Caragiale”,

importante in

•ir
tn cadrul „Sdplămlnii Ca- 

ragiale", la Teatrul Național 
„I. L. CaragMe" l-a prezen
tai luni ieara. In sala Come
dia, un spectacol alcătuit din 
piesele „O noapte frutunoasă' 
Și „Conu Leonida față cu 
reacțiunea“.

(Agerpres)

Acad. I. G. Petrovski 
Doctor Honoris Causa

Studenfi de la Institutul agronomic din Craiova b lucrări practice pe teren.
Foto: N. STELOMAN

La Universitatea din Bucu
rești a avut loc luni diminea
ța festivitatea decernării titlu
lui de Doctor Honoris Causa 
în științe matematice, academi
cianului profesor Ivan Gheor- 
ghievici Petrovski, rectorul Uni
versității „M. V. Lomonosov” 
din Moscova.

La festivitate au luat parte 
llie Murgulescu, ministrul Invă- 
țămîntului și Culturii, Vasile 
Dumitrescu, adjunct al mini
strului Afacerilor Externe, Ște
fan Bălan, adjunct al ministru
lui Invățămîntului și Culturii, 
academicieni, membrii Consiliu
lui științific al universității 
bucureștene, profesori, cercetă
tori științifici, studenți.

An participat I. K. Jegalin, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București și membri ai Am
basadei.

Salutînd prezența oaspetelui, 
prof. dr. Jean Livescu, rectorul 
Universității din București, a 
relevat personalitatea acad, 
prof. I. G. Petrovski, om de 

cercu-

relevat personalitatea 
prof. I. G. Petrovski, 
știință binecnnoscut în 
rile mondiale de specialitate 
prin crearea teoriei moderne a 
ecuațiilor cu derivate parțiale, 
prin numeroasele și valoroasele 
sale opere în discipline mate
matice legate de interpretarea 
fundamentală a numeroase fe
nomene ale fizicii moderne cu 
importante laturi aplicative. 
Amintind roadele prieteniei și 
colaborării dintre popoarele ro
mîn și sovietic, reflectate fn 
dezvoltarea învățămîntului de 
toate gradele din țara noastră, 
vorbitorul a arătat că, sub sem
nul acestei mari prietenii, po
porul romîn se pregătește cu 
entuziasm să primească apro
piata vizită a delegației 
partid ți guvernamentale 
Uniunii Sovietice.

In continuare, prof. dr. 
eolae Teodorescu, decanul 
eultății de matematică și fizi
ci,

de
a

Ni-
fi-

a dat citire raportului pri-

vind acordarea titlului. Preten- 
tînd principalele lucrări, perio** 

•avanat și 
pedagog și

nalitatea marelui 
totodată eminent 
cetățean, vorbitorul a spus prin
tre altele : Parcurgînd, ori cîț 
de sumar, opera științifică a 
oaspetelui, nu poți să nu fii 
impresionat de deosebita sa 
putere de analiză, de ingenio
zitatea și de varietatea meto
delor întrebuințate pentru ata
carea problemelor puse, de spi
ritul său de generalizare creator.

Sîntem convinși că prin acor
darea titlului de Doctor Hono
ris Causa contribuim la sțrîn- 
gerea și desăvîrșirea călduroase
lor legături de prietenie și co
laborare cu grandioasa școală 
matematică sevietieă la ale că
rei realizări pe plan mondial, 

prof. I. G. Petrovski a 
o valoroasă contribuție, 
luat apoi cuvîntul acad. 
I. G. Petrovski, care a mul- 
pentru

aead. 
adus

A 
prof, 
țumit 
arătînd că in 
rează această 
tații pe care 
porului său. 
cuceriri științifice la baza că
rora stă matematica, vorbitorul 
a arătat că, din păcate, unele 
dintre acestea sînt folosite de 
cercurile imperialiste pentru a 
crea noi arme de exterminare 
în masă, care pun in primej
die pacea omenirii. Este o ade
vărată fericire pentru noi că 
trăim in lagărul socialismului, 
că partidele marxist-leniniste, 
guvernele noastre ne creează po
sibilități optime necesare acti
vității fecunde în slujba popoa
relor noastre, a întregii uma
nități, eă guvernele noastre au 
proclamat ca lozincă : pacea, 
fericirea popoarelor, dezvoltarea 
economiei și cultnrii. c .

Sînt fericit — a încheiat oas
petele — să mă consider mem
bru al colectivului Universită
ții din București. Doresc să se 
extindă și să se consolideze co
laborarea dintre universitățile 
din Moscova și București.

acordarea titlului* 
mare parte dato- 
cinstire uuiverri- 

o conduce, po- 
Amintind marile

parfumate. Astfel, în cursul 
acestei săptămini trebuie să 
efectuăm fără întârziere ur
mătoarele lucrări:

— pentru păstrarea umezelii 
din sol, distrugerea crustei si 
a buruienilor este bine să dis- 
cuim arătura din livadă sau 
să dăm cu cultivatonil, 

, — odată cu discuirea. să 
încorporăm în sol îngrașă-

apă, dindu-se la fiecare pom 
dte 10-12 - -

Trebuie 
teze fără 
timpurii 
exemplu 
se găsesc 
de coacere.

Soiurile de cireșe cu coacere 
mai tirzie ca Pietroasele de 
Leordeni, Pietroase negre,

găleți.
apoi să se recol- 
mtîrziere soiurile 

de cireșe, ca de 
Ramon oliva, care 
in momentul optim

Lucrări de sezon
în livezile de pomi
șef de

Ing. D. Cvasnii
laborator la Secția de pomicultură dtn I.CJf.V.

mintale 
de 100 
amoniu 
creșterea fructelor, în special 
a merelor și perelor, precum 
și la menținerea lor pe pom. 
In lipsă de îngrășămînt azotes 
chimic, cultivatorii pot folosi 
cu multă eficacitate urina de 
grajd diluată cu 4-5 părți de

azotoase în cantitate 
de kg de azotat de 
la ha, care ajută la

Germersdorf, Boambe de Cot
nari și altele, care abia intră 
tn pîrgă, este necesar să fie 
stropite cu zeamă bordel-eză 
în concentrație de 0,75—1,0 la 
sută pentru combaterea ciu
percilor care provoacă putre
zirea fructelor și ciuruirea 
frunzelor. In această zeamă 
sa poate adăuga și „Detox

25“ 0,7 la sută sau „Lindatox 
20“, 0,6 la sută care nim.cesc 
Musca cireșelor, care depre- 
ciază mult calitatea fructelor-

In livezile de cais, este bine 
să se facă o stropire cu zea
mă bordeleză 0.75—1,0 Ia sută 
sau cu Carbaxin 0,3 la sută, 
pentru a preveni pătarea 
fructelor care sînt in plină 
dezvoltare.

In livezile de măr și păr, 
se va stropi cu zeamă borde
leză 0,75 la sută sau cu Mer- 
fazin 0,08 la sută, pentru a 
preveni îmbolnăvirile cu ra
păn.

în livezile de piersic, se 
stropește cu sulf muiabil 0,4 
la sută sau cu zeamă sulfo- 
calcică 2 la sută, pentru a 
combate ciuruirea frunzelor 
și făinarea.

Peste tot unde se menține 
seceta și unde există posibili
tăți, este timpul să înceapă 
irigarea pomilor, calculin- 
du-se 300-400 de mc de apă 
la ha, sau dînd cîte 500-600 
litri de apă la fiecare pom.

Procedînd astfel, ajutăm 
buna dezvoltare a fructelor, 
menținem sănătatea pomilor 
și asigurăm, pe 1-îngă un rod 
bogat și de calitate superioa
ră, formarea mugurilor de 
rod. chezășia recoltei din 
anul ce vine-

Sesiunea științifica 
a Institutului pentru 

proiectări de laminoare
In sala mică a Palatului 

R.P.R. din Capitală au înce
put duminică lucrările sesiu
nii științifice a Institutului 
pentru proiectări de laminoa
re, avînd tema : „Realizări și 
tendințe în construcția lami
noarelor în industria siderur
gică din R. P. Romînă’'.

La lucrările sesiunii iau 
parte reprezentanți ai unor 
ministere economice, institu
ții centrale, institute de pro
iectări și cercetări științifice, 
profesori universitari, specia
liști din exploatare, din con
strucția de utilaje și instalații 
pentru laminoare și din alte 
întreprinderi colaboratoare.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de tovarășul Con
stantin Tuzu, ministrul in
dustriei metalurgice și con
strucțiilor de mașini. In nu
mele conducerii ministerului, 
el a urat succes deplin lucră
rilor sesiunii care va dezbate 
probleme din domeniul pro-

iectării laminoarelor ce ur
mează să intte în funcțiune 
în anii următori.

Participanții la sesiune au 
fost apoi salutați de tovară
șul P. Wechsler, directorul 
Institutului pentru proiectări 
de laminoare, care a subli
niat în cuvîntul său principa
lele sarcini ale institutului 
decurgînd din directivele ce
lui de-al III-lea Congres al 
P.M.R.

Tovarășul Nicolae Rusu, di
rector tehnic al Institutului 
pentru proiectări de laminoa
re, a făcut apoi o expunere 
asupra realizărilor obținute 
în construcția de laminoare 
in țara noastră și măsurilor 
care trebuie luate în conti
nuare în vederea proiectării 
și executării noilor laminoare 
la nivelul tehnicii celei mai 
înaintate.

Lucrările sesiunii continuă 
pe secții de specialitate.

(Agerpres)



DE PESTE de C.C. al P.C.U.S. și de Consiliul

de Mi-

al U.R.S.S. 
asupra ne- 
îmbunătăți 
de pescuit,

de Miniștri al U.R.S.S

O hotărire adoptata

i Scrie

dăunătoare

Ordjonikidze-Tbilisi (R.S.S. Gruzină). Conducta 
va avea peste 200 km.

ma in a 
corespcn

hotar: »
Declarația guvernului sovietic 
cu privire la exploziile nucleare 
americane la mare altitudine

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
Agenția TASS a transmis 
textul declarației guvernului 
sovietic cu privire la explo
ziile nucleare americane la 
mare altitudine.

Guvernul sovietic, se spune 
în declarație, consideră nece
sar să atragă atenția tuturor 
statelor și popoarelor asupra 
intenției S.U.A. de a între
prinde noi acțiuni extrem de 
periculoase care, extinzînd a- 
supra Cosmosului cursa înar
mărilor nucleare, vor afecta 
și mai mult interesele între
gii omeniri.

Efectuarea de către Statele 
Unite ale Americii a expe
riențelor cu arma nucleară la 
mare altitudine poate avea 
urmări extrem de dăunătoare 
— perturbarea pe mari întin
deri a păturilor superioare 
conducătoare ale atmosferei 
terestre, apariția unor regiuni 
de absorbire a undelor de 
radio și apariția în spațiul 
periterestru a unei noi cen
turi de radiații.

Perturbarea ionosferei și a- 
pariția unor zone absorbante 
pot atrage după sine înceta
rea temporară a legăturilor 
radio pe mari întinderi, fiind 
imposibil să se spună astăzi 
cu certitudine cit va dura 
acest fenomen.

întreruperea pe o perioadă 
îndelungată a radiocomunica- 
țiilor poate tulbura viața nor
mală a unei serii de regiuni 
de pe Pămînt, în special 
poate crea greutăți serioase 
pentru transporturile mariti
me și aerine în zona Pacificu
lui. Exploziile nucleare ameri
cane la mare altitudine pot 
avea repercusiuni și mai gra
ve pentru cosmonauți — eroi 
ai epocii noastre, pionieri ai 
pătrunderii omului în spațiile 
Universului.

Trebuie subliniat, de ase
menea, că exploziile nucleare 
de altitudine, avînd o mare 
putere, pot duce la o serie de 
urmări grave. Condițiile vie
ții pe Pămînt sînt determi
nate de o serie de procese 
care intervin în păturile su
perioare ale atmosferei și ru
perea echilibrului în aceste 
pături va atrage după sine 
în mod inevitabil fenomene 
noi de lungă durată pe Pă
mînt, a căror studiere prezin
tă greutăți, în special schim
bări ale timpului care pot 
avea urmări negative.

Toate acestea arată în mod 
absolut evident că efectuarea 
de către guvernul S.U.A. a 
experiențelor nucleare la 
mare altitudine lezează inte
resele tuturor statelor, se poa
te răsfrînge nemijlocit asupra 
vieții multor oameni și crea 
dificultăți considerabile în 
ceea ce privește studierea și 
explorarea continuă a Cosmo
sului.

(Urmare din pag. I-a)

în 
ale

mediu și iu- 
diferitele corn- 

economiei na*

domenii alenoi

nică în institutele de cercetări, 
în învățămîntul 
perior, sau 
partimente 
ționale.

— Ce
științei vor constitui obiecte 
de studiu, sau specializare^ 
în cadrul universității ?

— Se știe că în permaoențâ 
apar noi și noi domenii de cer
cetare. Aceste ramuri ale știin
ței moderne necesită cadre de 
specialitate pentru a putea a- 
sigura astfel dezvoltarea lor în 
viitor. De aceea, universitatea 
noastră prevede organizarea pe 
lingă unele facultăți, a unor noi 
secții, sau catedre. Va lua fiin
ță, de pildă, secția de ciberne
tică de pe lingă Facultatea de 
mecanică și matematică, secții o 
de biofizică și biochimie in 
cadrul Facultății de chimie «i 
biologie. La Facultatea de știin
țe economice va funcționa sec
ția de metode matematice apli
cate în planificarea economiei 
naționale și a activității econo
mice a întreprinderilor.

— Ce forme noi de cola
borare au fost organizate 
între universitate și alte in
stituții de cercetări științi
fice, în scopul unei cit mai 
bune pregătiri a viitoarelor 
cadre de cercetători 
fici ?

— Intr-adevăr aceste 
de colaborare constituie 
blemă nouă a invățămîntului 
superior. Ele au și dat primele 
rezultate deosebit de prețioase. 
De pildă, a luat de curînd fiin
ță filiala Facultății de fizică a 
universității noastre, care func
ționează pe lîngă Institutul 
unificat de cercetări nucleare 
de Ia Dubna. Aici își pregătesc 
lucrările de diplomă mulți din
tre studenții noștri, iar o parte 
din aspiranți și cadrele didac
tic* desfășoară o rodnică acti
vitate de cercetare. In viitor, 
prevedem să organizăm o filia
lă a Facultății de chimie, care 
să funcționeze pe lîngă comple
xul de institute chimice ale A- 
cademiei de Științe a U.R.S.S. 
și o filială cu profil biologic pe 
lîngă viitorul orășel al acade
miei de la Serpuhovo.

ftiinți-

forme 
o pro-
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Nu încape îndoială că gu
vernul S.U-A știe bine toate 
acestea. El știe, de asemenea, 
că împotriva intenției lui de 
a efectua explozii nucleare U 
mare altitudine se pronunță 
astăzi eminenți ssvanți dm 
multe țâri, care își dau sea
ma de forțele naturii distruc
tive și dăunătoare pentru 
omenire, care pot fi descătu- 
șate ca urmare 
explozii.

în declarație se 
că savanțj americam cu re
nume mondial sint pr>f_nd 
neliniștiți de piazur-e gu
vernului SJLA-

Uniunea Astrocomică Inter* 
națională, care gr-pează 
tronomi și astrofizx-gfr.i 
întreaga lume, a adoptat 
cent o hotărire specială, 
virtutea căreia nânesu 
are dreptul de a rmcihca cit 
de cit simțitor mediul care 
înconjoară Pâm:rtuL

Cu toate acestea, guvernul 
S.U.A. nu numai ci ta 1 re
nunțat la intenția sa de a 
efectua experiențe nucleare 
la mare alutodine, dar a 
reafirmat zilele trecute că •- 
ceste experiențe, care dețin 
un loc deosebit în planurile 
americane de perfecțiocare a 
armei nucleare, vor fi efec
tuate în viitorul cei mai apro
piat.

Popoarele capătă, așadar, o 
nouă confirmare a faptu-ui 
că în politica lui de pregăure 
a unui război nuclear gu
vernul S-U.A- nu se dă înlă
turi și nu intențioDeazÂ să se 
dea înlături de ia fnril. 
carea flagranti a celor mai 
elementare norme de drept 
internaționaL

In continuare, în declarație 
se spune: Nu poate, de aseme
nea, să fie trecu: cu vederea 
faptul că guvernul S.UA pre
gătește efectuarea experiențe
lor nucleare la mare altiui- 
dine — în spațiul periterestru 
— tocmai într-un moment in 
care între Uniune» Srr.ehră 
și S.U-A se poartă matauve 
cu privire la c>. avrama m 
domeniul folosiru Cosmosuhn 
în scopuri pașnice In vorbe 
guvernul S.U-A se praeunță, 
prin urmare, pentru colabo
rare, pentru aefiuri cqobbc 
cu UJLS-S, avînd ea scop să 
accelereze explorarea 
lui cosmic in mteresul între
gii omeniri.

Este regretabil că în pro
blema colaborării in dome
niul folosirii tpațâihd eosmie 
în scopuri pașnice faptele 
guvernului S-U-A nu cores
pund cu vorbele hzL

Dacă guvernai S-U-A- iși va 
aduce la îndeplinire intenția 
și va înfăptui experientele

plănuite de eL el iși va a- 
sunu. implicit întreaga 
pondere pentm agra 
considerabili a otaipei

Cu acad. L G. Petrovski
despre activitatea științifica
a Universității din

9

drele didactice, cercetătorii, 
sau studenții ei ?

— La această întrebare este 
foarte greu de răspuns ia pu
ține cuvinte. Am putea începe 
ca amintirea faptului că dai 
mari oameni de ftiințâ de la 
universitatea noastră, împreună 
ca colaboratorii lor. au fost 
distinși de enrind eu premiul 
Lenin, pentru o serie de lu
crări remarcabile. Este vorba 
de academicienii Lev Pontria- 
ghin și Lev Landau. Primul 
dintre ei, cunoscut în iwnea 
întreagă pentru lucrările sale 
in domeniul topologiei, a dat 
în lucrările unificate sub titlul 
„Teoria matematică a procese
lor optimale” soluțiile teoreti
ce ale realixârii optime a ce
lor mai complexe sisteme teh
nice. Acad. Lev Landau, care 
conduce în prezent catedra de 
fizică teoretică a universității, 
a fost distins, împreună cu co
laboratorul său Lifșiț, pentru o 
serie de lucrări în domeniul fi-

Conferința 
pentru dezarmare

Geneva

citii 
d sc

La Moscova

Adunarea comemorativă 
închinată împlinirii a 50 de ani 
de la moartea lui L L. Caragiale
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Pa* opi din Angola jînt supuși unei crunt» reprimări din ordinul 
colonial iști lor portughezi

rila csoditcr. 
xe de eerretari

PE SCURT iaa

$. r. A. au încercat 
să efectueze o 

cipiozic nucleară 
la mare altitudine
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Beaîci baosri ct • 
■ — răi Ba.r~K.rn re-

suuețs și exm- 
AH peoee m *« 

preeot- 
piriler tirirt croue-
creț fi csaa nJtși celeben- 
rea rî< aitar es re-
presexztKțzi alter fuusșe?

— Atx predat u prWeaar 
anele ftacipîiat ale nateaaatîcii 
txsp ce apraapc trei decenii la 
VniveniiaSea ce Stat din Maa- 
eava. M-an pariaait, ta apeciaL 
preble»dt iecate de tearia 
eenațiilar diferențiale cn deri
vate parțiale, tearia c-alitatrvâ 
a lor, teoria probabilităților, fi 
altele. In ultimul ti=p im lu
crat, împreună eu colaboratorul 
meu Landie, Ia studiul topolo
gic al structurii soluțiilor com
plexe ale ecuațiilor diferențiale

Cedocument al Comitetului 
kxr 18 pentru dezarmare.

O mare parte din ședința 
din 4 iunie a fost consacrată 
ir-să discutării măsurilor în 
recerea dezarmării generale 
s. totale și, inclusiv, discută
ri proiectului de lucru al 
primului capitol din tratatul 
eu privire la dezarmarea ge- 
Deralâ și totală, supus exami- 
nirii comitetuluL La discuții 
«u luat parte reprezentanții 
TM^*™**, Angliei, Bulgariei, 
S-U-A- și UJLS.S.

A i-r*. ee asemenea, cuvîntul 
K Gu xl ambasadorul R. P. Ro-
~ - r - . . i . , ■ .• :e
« ao-s nițumiri organizatorilor 

s-s referit la stima și 
care er*e înconju- 

lui Caragia.'e în

0 nouă scădere a cursului acțiunilor 
la bursa din New York

ta'aberuta 
Te to? In-

ih.
ri prietenia nasatrâ 
țâri fi mai

In ce privește 
■sde de câlâtarie. 
timpul viritâru Eu rărești ui ai,
na literalului Mirii Negre fi a 
Viii Prahovei, pet fi vi «pun 
că ele »iat deoaebite. Nu pot 
*i 3u-=: exprim admirația față 
de grațioasa »: ’nm:noa«a dum
neavoastră arhitectură. care te 
integrează atât de perfect în 
specificul peitajului romîneae și 
corespunde totodată cerințelor 
omului xilelor noastre.

la Festivalul de la Helsinki
NEW YORK 3 (Agerpres). — 

50 de reprezentanți de seamă ai 
opiniei publice, oameni de cul
tură și reprezentanți ai biseri
cii din S.U.A. au dat publicită
ții o declarație în sprijinul 
participării tineretului american 
la cel de-al 8-lea Festival mon
dial al tineretului și studenților 
pentru pace și prietenie, care 
va începe la sfîrșitul lunii iulie 
la Helsinki.

In declarație se spune, prin
tre altele: în vară, tineretul 
din întreaga lume se va întîlni

„Tineretul luptă 
drepturile sale"pentru

Sub deviza „Ti
neretul luptă 
pentru dreptu

rile sale”, la Viena 
s-a desfășurat o con
ferință de două zile 
a tineretului progre
sist austriac. La ea au 
participat peste 1000 
de tineri din toate 
colțurile țării.

Participanfii la con
ferință au ascultat cu 
mare interes si aten-

tie raportul lui Franz 
Muhri, membru al Bi
roului Politic al C.C. 
al P.C. din Austria, 
care a chemat tinere
tul să lupte p6nfru 
dezarmare generală 
și totală, pentru pace, 
pentru menținerea șl 
consolidarea neutrali
tății austriece( pen
tru democrație și so
cialism.

MOSCOVA 4 (Agerpres) — 
ASS transmite: La 4 iunie 
avat loc la Kremlin o in- 
mre între N. S. Hrușciov. 
lm->e-:retar al C.C. al 

PjCJLSl, președintele Consi- 
ni de Miniștri al U-R.S^L 
Walter UIbricht, nrim-se- 
ar al CC. al PS.U.G„ 
ședințele Consiliului de 

Stat al R D-G-. care a sosit 
!a Moscova pentru a parti
cipa la consfătuirea repre- 
zentan^lor partidelor comu
niste și muncitorești ale ță
rilor membre ale C-A.E.R.

între N. S- Hrușciov și 
Waiter UZbricht a avut loc 
•un schimb de păreri care a 
decurs intr-o atmosferă 
cordialitate și prietenie 
țească.

de
M-

PRAGA. — Sub conducerea 
maestrului George Georgescu, Fi
larmonica din Brno a încheiat în 
seara zilei de 4 iunie, în sala 
Smetana, Festivalul muzical inter
național „Primăvara la Praga" in- 
terpretînd Simfonia a 9-a de Beet
hoven și poemul simfonic „Monu
ment pentru Lidice" de B. Mar
tin u.

MOSCOVA 4 (Agerpres). 
— TASS transmite : C.CL al 
P.C.U.S. și Consiliul

' U.R.S.S. au luat o 
măsuri în vederea 
contității de pește 
și de produse din

niștri al 
serie de 
sporirii 
pescuit 
pește. Se prevede ca pînă în 
anul 1965 să se pescuiască 
50 000 000 chintale de pește, 
animale marine șl alte pro
duse marine.

In hotărîrea adoptată de 
C.C. al P.C.U.S. și de Consi
liul de Miniștri 
se atrage atenția 
cesității de a se 
conducerea flotei 
de a se intensifica activitatea 
organizatorică în vederea spo- 

la Helsinki pentru a analiza 
cum poate să contribuie la cauza 
păcii... Țelul său va fi pacea șl 
prietenia pentru întreaga ome
nire.

Sperăm că învățămintele des
prinse din contactele cu tinere
tul din alte țări și energia ge
nerată de acestea vor contribui 
la schimbarea situației din pa
tria noastră iubită. Fie ca ti
nerii să-și alăture glasurile pu
ternice cererilor tot mai viguroa
se 
ia

sâca prietenia internațională 
locul războiului rece.

Participanfii la con
ferință, împărțifî în 
comisii, au luat în 
discuție problemele 
actuale ale tineretu
lui austriac : ^Tinere
tul și politica", „Pro
fesiunea", „Salariul și 
posibilitatea angajării 
la lucru'1 * *, „Tînăra fa
milie", „Invățămînful", 
„Știința și cultura'*, 
„Sportul și turismul".

C AR AC AS 4 (Agerpres), — 
După trei zile de lupte vio- 
lente, în cursul cărora forțe
le guvernamentale au suferit
pierderi grele, guvernul Ve-
nezuelei a anunțat la 4
iunie că răscoala trupelor 
de infanterie marină din 
Puerto Cabello îndreptată
împotriva regimului antipopu
lar al președintelui Betan
court a fost reprimată. Cu 
toate acestea, potrivit relată
rilor agențiilor occidentale de 
presă, numeroși civili 
s-au alăturat
continuă să tragă 
restrele clădirilor 
locuințelor asupra 
lui Betancourt, în
parte a răsculaților a reușit 
să părăsească orașul și se 
îndreaptă spre munții din 
sudul țării.

în Valea Ulcioarelor pentru a 
discuta cu el și cu prințul Sufa- 
nuvong problema formării unul 
guvern de coaliție.

PARIS. — Curtea supremă a 
Franței, întrunită luni după-amia- 
ză, a respins apelul prezentat de 
avocații apărării în numele fos
tului general Edmond Jouhaud, 
care a fost condamnat la moarte 
pentru activitatea sa de conducă
tor al organizației teroriste O.A.S.

COPENHAGA. — La 3 iunie și-a 
încheiat lucrările Congresul al 
XXI-lea al Partidului Comunist 
din Danemarca.

Congresul a aprobat în unani
mitate propunerile cu privire la 
modificările în programul și sta
tutul Partidului Comunist din Da
nemarca, rezoluția cu 
politica și sarcinile 
precum și un manifest

Congresul a ales
Central, Comisia centrală de 
trol și Comisia de revizie.

BRUXELLES. — Potrivit < 
lor oficiale, în Belgia s-au ’ 
gistrat 40 370 șomeri totali 
20 829 de șomeri parțiali.

Business Machines, Polaroid, 
American Tabacco, General 
Foods. După cum transmite 
agenția, noua scădere a lovit 
în special acțiunile societăți
lor producătoare de automo
bile, benzină, chimicale, oțel, 
precum și căile ferate. „Ac
țiunile societăților producă
toare de avioane, materiale 
de construcții, precum și ace
lora de cosmetice — adaugă 
agenția — se află de aseme
nea sub presiune*4 * * * * *.

DAMASC. — în orașul La
takia (Republica Arabă Si
riană), în sala Centrului cul
tural, sub patronajul genera
lului Ezzedine Karaman, pre
fectul regiunii, s-a deschis la 
2 iunie expoziția de fotografii 
„Rominia azi“.

La deschiderea expoziției 
eu participat generalul Ezze
dine Karaman, directorul 
Centrului cultural, oficialități 
locale, ziariști-

ANKARA. — Cemal Giirsel, 
președintele Turciei, a însărcinat 
din nou cu formarea guvernului 
pe Ismet Indnii, președintele Parti
dului popular-republican, care a 
demisionat la 31 mai. Indnii a ac
ceptat misiunea.

VIENTIANE. — După cum a- 
nunță corespondentul din Vientia
ne al agenției A.P., la 4 iunie prin
țul Suvanna Fumma s-a întîlnit 
la Luang Prabang cu regele Lao- 
sului, Savang Vathana.

Suvanna Fumma a declarat re
prezentanților presei că regele i-a 
confirmat din nou mandatul de a 
forma un guvern al unității na- 
ționale.

Suvanna 
continuare 
Boun Oum 

Fumma a declarat în 
că îi va propune lui 
să sosească la 7 iunie

ririi prin toate mijloacele a 
cantității de pește prins și a 
volumului produselor din 
pește. Au fost aprobate măsu
rile pentru sporirea continuă 
a capacității întreprinderilor 
pentru reparații navale, pla
nul de construire a unor noi 
nave de pescuit în perioada 
anilor 1963-1965.

In hotărîre se subliniază că 
în ultimul deceniu cantitatea 
totală de pește, animale ma
rine și de alte produse ma
rine, pescuite, a crescut de 
la 20,2 milioane chintale, la 
36,7 milioane chintale. In a- 
cest timp, flota de pescuit a 
crescut de aproape trei ori.

Nu putem sta 
cu mîinile 

încrucișate1*

La 2 iunie s-a deschis la 
Londra conferința anuală 
a grupului de tineret al 

„Mișcării pentru dezarmare nu
cleară”.

în rezoluțiile discutate se sub
liniază că în ultimul timp nive
lul activității propagandistice în 
rîndul tineretului a crescut con
siderabil.

Delegatul din partea organiza
ției locale din Northern-Island 
a subliniat că, în activitatea sa 
propagandistică, mișcarea tre
buie să pună accentul pe nece
sitatea dezarmării unilaterale 
nucleare a Angliei, ca prim pas 
pe calea spre transformarea An
gliei într-o țară neutră. Com
pletând această declarație, re
prezentantul unei organizații 
departamentale londoneze a sub
liniat : Neutralism nu înseamnă 
poziție de espectativă, ci o 
luptă fermă împotriva războiu
lui rece. Nu putem sta cu mîi
nile încrucișate. Numai prin co
laborare, oamenii muncii din 
toate țările vor obține pacea.

Demonstrații de protest

din Lisabona
La sfîrșitul săptămînii tre

cute studenții din Lisa
bona au organizat o se

rie de demonstrații de protest 
împotriva arestării conducăto
rului lor, studentul în medi
cină Eurico Figueiredo.

Studenții au străbătut stră
zile orașului cîntînd cîntece 
revoluționare și s-au îndrep
tat spre clădirea Ministerului 
învățămîntului. Poliția a îm
prăștiat demanstrația și i-a a- 
restat pe conducătorii ei. 
Cîțiva demonstranți au fost 
răniți.

Reprimarea răscoalei

care 
insurgenților 

de la fe- 
publice și 
soldaților 

timp ce o
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