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artidul a încredințat învățămîntului superior agricol sarcini sporite privind pregătirea cadrelor de specialiști care să lucre
ze în agricultura socialistă a patriei, să lupte pentru a transpune în viață măsurile din noua etapă în care a intrat agricultura, odată cu evenimentul de importanță istorică a încheierii procesului de colectivizare. Astfel-, pînă în 1970, învățămîntul superior agricol are sarcina să pregătească cel puțin 9 400 de specialiști.Hotărîrea partidului și a guvernului privind dezvoltarea și îmbunătățirea învățămîntului agricol cuprinde toate indicațiile referitoare la nomenclatorul de specialități în care se vor pregăti cadrele pentru agricultură, precum și sarcinile acestor specialiști în producție. Se dă, în acest mod, o orientare clară conținutului procesului de învățămînt și se asigură viitorilor specialiști însușirea cunoștințelor în concordanță cu cerințele vieții.Astfel, inginerul agronom este specialistul cu profil larg pentru agricultură, bun cunoscător al agrotehnicii înaintate și al mașinilor agricole, avînd și cunoștințe de creșterea animalelor; inginerul horticultor este un inginer agronom specializat în legumicultura, pomicultură și viticultură ; medicul veterinar trebuie să cunoască metodele raționale de creșterea animalelor, precum și prevenirea și tratarea bolilor la animale. Inginerul mecanic agricol este specialist în exploatarea, întreținerea și repararea tractoarelor, mașinilor și instalațiilor folosite în agricultură ; inginerul pentru hidrotehnica agricolă este specialist în proiectarea, execuția, întreținerea și exploatarea lucrărilor de irigații, desecări, Îndiguiri, combaterea eroziunii solului, alimentări cu apă.

Pentru rezolvarea problemelor privind latura producției agricole,economi-că a unitățile agricole socialiste vor fi încadrate nomiști cu studii superioare; pregătirea acestor economiști urmează să se facă în cadrul unei secții de economie agrară care va funcționa la Institutul de științe economice „V. I. Lenin".Pentru a stabili toți parametrii dezvoltării și îmbunătățirii învățămîntului agricol, în lumina noilor cerințe aie agriculturii socialiste, a fost constituită — conform hotărî- rii de partid și de stat — o comisie de oameni cadre didactice și din producție, care minat învățămîntul pe baza constatărilor făcute,

cu eco-

de știință, specialiști au reexa- agricol și,

au propus planuri șl programe noi de învățămînt, au dat sugestii pentru o mai bună organizare a pregătirii teoretice și practice a studenților și au indicat măsurile de luat pentru îmbunătățirea materiale.începînd din anul 1962/63, învățămîntul rior agricol va pregăti inginerii agronomi, iginerii horticultori și medicii veterinari; institutele politehnice și de construcții vor pregăti inginerii mecanici agricoli și inginerii hidrotehnicieni agricoli ; iar în Institutul de științe economice vor fi pregătiți economiștii pentru agricultură. De exemplu, Institutul agronomic „Nicolae Băl- cescu“, care în trecut pregătea ingineri agronomi, horticultori, zootehniști și medici veterinari, va pregăti, începînd din acest an universitar, in-

bazeișcolar supe-
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AU TERMINAT
RECOLTATUL ORZULUI

In regiunea Dobrogea s-a 
terminat recoltarea orzului. 
Organizarea mai bună a mun
cii, folosirea rațională a par
cului sporit de mașini și trac
toare de care dispun unități
le agricole, au făcut ca acea
stă lucrare să fie executată 
intr-un timp mult mai scurt 
decît anul trecut.

Acum toate forțele sînt fo
losite la recoltarea griului, lu
crare efectuată pe mai mult 
de jumătate din suprafața

cultivată. Pe terenurile de pe 
care s-a strîns recolta se fac 
arături adinei de vară. Pină 
acum in regiune au fost arate 
aproape 20 000 de hectare. In 
vederea grăbirii acestei lu
crări, s-a organizat munca in 
două schimburi la aproape 
200 de tractoare.

•--

(Agerpres)

a recai-

(Agerpres)

Cartea tehnică

toamnă, 
agricoli

dublu față de anul școlar

Rafinăria Ploiești, 
în fotografia noa
stră : aspect de 
la seefia do dis
tilare sub

nr. 1.

Foto : AGERPRES

O nouă promoție

Inginerul agronom Armând Co- 
lumb lucrează de patru ani 
în gospodăria agricolă colec
tivă „Lampa lui llici“ din Ovi- 
diu-Constan|a. lată-l, împreu
nă cu brigadierii de cîmp, in 
lanurile de grîu în care intră 

combinele.

Foto: S. NICULESCU

Citiți pagina a li-ai

de mecanizatori
ln primele zile ale lunii iulie o nouă pro

moție de absolvenți ai școlilor profesionale 
mecanici agricoli și-a început activitatea 
producție. Repartizați în plină campanie 
recoltare a cerealelor păioase, în stațiuni 
mașini și tractoare și în gospodării agri

cole de stat, cei peste 3 400 tineri mecaniza
tori din această promoție s-au alăturat cu 
însuflețire 
strîngerea 
tei.

In noul 
în școlile 
vor fi pregătiți 40.000 de mecanizatori, nu
măr aproape 
1961—1962.

muncii ce se desfășoară pentru 
la vreme și fără pierderi

an școlar care începe în 
profesionale de mecanici

în mina tînăruhri muncitor !

Unde mergem să învățăm?PROFESIUNEA
Utilaje moderne 

productivitate sporitâ
în minele de cărbuni din țara 

noastră au fost introduse anul 
acesta numeroase utilaje moder
ne de mecanizare a muncii, cum 
sînt : combine, haveze, perfora
toare etc., precum și noi mijloa
ce de transport al cărbunelui. 
Datorită preocupării minerilor 
pentru folosirea cit mai depli
nă a capacității noilor mijloace 
de mecanizare, a crescut simți
tor productivitatea muncii la o- 
perațiile de tăiere, încărcare și 
transport, realizîndu-se pe aceas
tă cale un important spor de 
producție. Astfel, minerii au ex-

tras peste planul stabilit pe pri
mele șase luni din acest an mai 
mult de 184 000 de tone de căr
bune cocsificabil și energetic.

Colectivele exploatărilor car
bonifere au obținut în perioada 
amintită și alte rezultate econo
mice importante. Printr-o mai 
atentă gospodărire a materiale
lor de susținere și prin pune
rea în valoare a altor rezerve 
interne ele au realizat numai în 
primele 5 luni ale anului în curs 
economii suplimentare în valoa
re de peste 11 840 000 de lei.

(Agerpres)Interesante descoperiri arheologice

DE INGINER AGRONOM
TELEGRAMĂTovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului de Stat al R. P. Romîne, a primit următoarea telegramă din partea lui B. R. Sen, director general al Organizației pentru alimentație și agricultură a O.N.U. (F.A.O.), care a vizitat recent țara noastră.

In numele meu personal și al organizației doresc să ex
prim mulțumirile mele 
create cu prilejul vizitei

Am fost deosebit de 
prezint respectele mele.

Doresc să vă exprim cele mai
prosperitate pentru țara dv.

Primiți, domnule președinte, asigurarea înaltei mele consi- 
derațiuni.

cele mai 
noastre, 
fericit de a

sincere pentru condițiile

fi avut privilegiul să vă

bune urări de succes și

a biblioteca tehnică a Combinatului siderurgic a sosit un grup de oțelari. Printre ei se aflau și tânărul inginer Gheorghe Șerban; maistrul Gheorghe Croitoru, maistrul lăcătuș A- dam Toma, tinerii Niea Teodor; Marin Gigileanu și alții.— Vrem să împrumutăm cîteva cărți, s-au adresat ei bibliotecarului. Ne-ar interesa : „Termodinamica tehnică"; „Mișcarea fluidelor“; „Teoria mecanismelor“...Tinerii despre care este vorba se preocupau de cîtva timp de realizarea unei instalații automate pentru gudro- narea lingotierelor. Numai cunoștințele pe care le posedau nu erau însă suficiente. Iată de ce n-au întârziat să bată la ușa bibliotecii tehnice. Au urmat zile și nopți de studiere perseverentă a diferitelor cărți și reviste de specialitate, analize în laborator, încercări care de care mai îndrăznețe. în cele din urmă; inovatorii au izbutit: a fost concepută și construită instalația amintită.Studiul temeinic al literaturii tehnice dă roade în producție. Multe sînt exemplele care dovedesc aceasta. La laminorul de 650 mm, de e- xemplu, se aplică cu succes laminarea tuturor profilelor la toleranțe negative, care a adus secției importante economii de metal peste plan. Laminoriștii de aici și-au în

deplinit, de asemenea, planul semestrial la toți indicii, cu mult înainte de termen. Este explicabil succesul dacă vom arăta că mulți laminatori și-au însuși^ prin studierea cărților tehnice, un înalt nivel profesional. Emeric Papol, Negrità Mlron, Gheorghe Didoiu, Ion Șerban și alții sînt numai cîțiva dintre cititorii pa-

cenzll asupra cărților de specialitate.Se pune însă întrebarea : sînt oare folosite de către organizațiile sindilcatului din secții, de către organizațiile U.T.M., de către biblioteci și bibliotecari toate posibilitățile pentru răspîndi- rea cărții tehnice ? In ce măsură se citește literatura
Cum este popularizată cartea tehnică 

la Combinatul siderurgic din Hunedoara

sionați al acestei secții, tineri cu un nivel profesional ridicat.Pentru ca fiecare muncitor din combinat să citească literatură de specialitate, este necesar să se popularizeze larg cartea tehnică, să se desfășoare o acțiune susținută pentru răspîndirea ei în toate secțiile. în acest sens, biblioteca tehnică, cu sprijinul organizațiilor U.T.M., a întreprins unele acțiuni. Se editează' un buletin de documentare tehnico-științifică, prin paginile căruia sînt popularizate cărțile care interesează în mod deosebit pe side- rurgiști etc. Organizația UTM a inițiat, de asemenea, un concurs „Cine știe, răspunde“ cu tema : „Oțelul — în literatura tehnică“, iar în programul „joilor tineretului" s-au inclus uneori scurte re-

de specialitate de către muncitorii, inginerii și tehnicienii de la combinatul rean ?Bibliotecile C.S.H. circa 16.000 de cărți Pe lingă acestea, lunar sosesc 185 de reviste și publicații de specialitate. Un vast material documentar! Dar cîți cititori sînt ? O statistică făcută cu tovarășii da la biblioteca tehnică arată că; deși abonații bibliotecii sînt numeroși, numărul celor care împrumută cărți de specialitate este foarte redus.Care sînt cauzele 7O primă constatare: ■Urnele biblioteci de secții sesc tocmai acele cărți de muncitorii secției respective ar avea mal multă nevoie. Astfel; în biblioteca secției I furnale, cu greu poți găsi o carte de specialitate, în timp

hunedo-cuprind tehnice.

încă
din lip- care

ce cărțile de care ar avea nevoie fumaliștu se găsesc în biblioteca laminorului de 800 mm („Funcționarea și exploatarea cauperelor", s,Fonta armată“, „Tehnologia fontei’’ etc.)., în același timp, cărți care interesează pe laminoriști se găsesc în bibliotecile altor secții. Bunăoară; trei exemplare din „Tehnologia laminării“ sînt în biblioteca oțelăriei nr. 1. Tot aici se mai află și manualul „Maistrul la furnalele modeme“, sau „Scule-mi- neri“ care, de asemenea, interesează mai puțin pe oțelari. Comitetul sindicatului și comitetul U.T.M. din combinat s-au preocupat în mică măsură ca în bibliotecile tehnice din secții să fie repartizate, în. primul rînd, cărțile tehnice care răspund direct cerințelor producției.Organizațiile U.T.M., împreună cu organizațiile sindicatului din secții au datoria să stăruie pentru a face ca literatura de specialitate să pătrundă larg în rîndurile tinerilor, tuturor muncitorilor, să fie citită și studiată temeinic. Trebuie arătat însă că organizațiile de bază U.T.M. din combinat au inițiat încă puține acțiuni în acest sens, că problema răs- pîndirii cărții tehnice este lă-
LAL ROMULUS 

corespondent 
al „Scìnteti tineretului“ 

pentru regiunea Hunedoara

(Continuare în pag. a IlI-a)
Săpăturile și cerce

tările întreprinse 
ultima vreme de 
zeul de istorie a 
șului București, 
sprijinul secției 
turale a Sfatului Popu
lar, pentru cunoaște
rea dezvoltării așeză
rilor omenești de pe 
aceste locuri, au dus 
la noi descoperiri ar
heologice.

De curind, pe șan
tierul Băneasa—Bucu
reștii Noi a fost des
coperită o așezare da
tină din secolele 
VI—VII era noastră. 
Obiectele descoperi
te aci aduc o contri
buție însemnată la 
dovedirea continuită
ții populației băștina
șe în perioada de 
după părăsirea Daciei 
de către romani, pînă 
în vremea pătrunderii 
triburilor slave.

în 
Mu
oia- 

cu 
cul-

Pe șantierul din a- 
propierea magistralei 
nord-sud se execută 
săpături pe locul bă
tăliei din 1632, dintre 
Leon Vodă și Matei

Basarab, pentru des
coperirea criptei în 
care au fost înmor- 
mîntaji ostașii căzu/l 
in această luptă.

B. R. SEN
Director general al F.A.O. Zila de vaaanfă la Palatul pionierilor din Capitală

Foto AGERPRES SERBAREA ABSOLVENȚILOR

DE LA UNIVERSITATEA
(Agerpres)

(Agerpres)
Maramureș

(Agerpres)

campaniei agricole de varăÎn aceste zile, peste 50.000 de artiști 
amatori din regiunea Ploiești desfă
șoară o bogată activitate cultural-ar- 

tistică în sprijinul campaniei agricole de 
vară. Corurile, echipele de dans și brigă
zile artistice de agitație au pregătit în a- 
cest scop noi cîntece populare și dansuri 
romînești, scenete, pe care Ie prezintă la 
colțurile roșii din gospodării colective, la 
căminele culturale, precum și pe cîmp, la 
arii.

Noi unități medico-sanitare

în regiuneaLa exploatarea minieră „Petre Gheorghe“ din Baia Mare a fost dată în folosință, de curind, o policlinică de întreprindere. Noua unitate este bine utilată și deservită de peste 10 cadre medicale. A- ceasta s-a adăugat la numeroase alte unități medico-sanitare create în regiunea mureș în anii puterii lare.în prezent, pe lingă prinderile industriale și
Mara- popu-între- mi.

niere, în unitățile forestiere, pe șantierele de construcții din regiune funcționează 23 de dispensare, 55 de puncte sanitare, 12 cabinete stomatologice și 3 policlinici.Continua îmbunătățire a a- sistenței medicale a permis să fie lichidate urmările trecutului, cînd mii de muncitori din această parte a țării, lipsiți de asistență medicală, cădeau pradă bolilor profesionale.

DIN BUCUREȘTI

I
Aseară, la Baza sportivă studențească „Lacul Tei“ din Capitală, a avut loc o festivitate dedicată noii promoții de absolvenți ai Universității din București. Sărbătoriții nu mai sînt tinerii sfioși care, în urmă cu cinci ani, se prezentau la e- xamenele de admitere. Ei sînt acum oameni formați, posesori ai unor diplome de geologi, biologi.Luînd tovarășuluniversitar Jean Li- vescu, rectorul niversității, i-a felicitat călduros absolvenți,du-le spor la mun.

profesori, chimiști,cuvîntul, profesor
u-pe urîn-

că în noua lor activitate. Vorbitorul și-a exprimat convingerea că absolvenții din promoția 1962 vor răspunde cu cinste încrederii acordate și sarcinilor mari ce le stau în față.Din partea corpului didactic, tinerii absolvenți au fost felicitați de prof, univ. Caius Iacob, membru corespondent al Academiei R.P.R. Au luat apoi cuvîntul absolvenții Cota Constantin și Rusu Maria. Ei s-au angajat să răspundă printr-o vie activitate, la locurile de muncă, grijii părintești cu care au fost înconjurați de-a lungul celor cinci ani de

studenție. La fel ca ei gîndesc și ghel Ion, în urmă cu cîțiva ani muncitor, azi absolvent al Facultății de științe naturale, geograful Luca Constantin, Tudor E- caterina, chimistă, și toți ceilalți absolvenți. Peste scurt timp, cu toții vor merge la locurile lor de muncă, vastul șantier desăvîrșirii strucției mului, unde vor fi primiți cu încredere de cei în mijlocul cărora vor lucra. Acum ei spun cu satisfacția muncii depuse : — Rămas ție !

An-

pe al con-socialis-

bun, studen-
ADRIAN

VASILESCU



Un titlu de cinste
Ghinea Greșii
inginer la G.A.C.- 

Negoi, raionul
Băilești, 

regiunea Oltenia

Cînd, în 1959, ab
solvind Institutul 
agronomic 
dor 
cu“ din Craiova, 
am fost reparti
zat la Negoi, în 
raionul Băilești, 

comună abia se în- 
sfăpînire pe mine :

„Tu-
Vladimires-

a obține o productivitate și mai înaltă. Este o 
cinste pentru mine, agronomul colectivei, să 
lupt alături de comuniștii din comună, care de 
curînd m-au primit în rîndul lor, alături de co
lectiviști, pentru o viață fericită, pentru înde
plinirea sarcinilor stabilite de partid. Nu 
poate fi fericire mai mare pentru un tînăr 
decif să dăruiască totul acestei lupte.

re de aici. Oamenii pe care i-am ajutat și eu 
să descopere tainele belșugului, m-au Invă- 
fat să descopăr adevăratul sens al vieții.

gospodăria colectivă din 
firipase. Un gînd pusese 
cum vor fi noii mei „profesori" și „elevi" — 
colectiviștii ?

Primele impresii au fosf neașteptat de fru
moase. La început, ce-i drept, m-am cam spe- 
riaf de atîfea treburi. Dar apoi am început 
să cunosc oamenii, să lucrăm împreună. At
mosfera de muncă ce se stalornicise deja în 
gospodărie, entuziasmul colectiviștilor m-au 
mobilizat, mi-au întărit hotărîrea de a-mi pune 
toată priceperea în ajutorul lor. Am organizat 
în comună cursuri agrozootehnice, în cadrul 
cărora colectiviștii s-au pus serios pe învăță
tură. M-a impresionat interesul lor mare 
pentru agrotehnică, pentru creșterea anima
lelor. li interesa absolut tot ce le spuneam, 
îmi puneau apoi o sumedenie de întrebări. 
O mare atenție am acordat permanentizării 
brigăzii de tractoare a S.M.T.-ului în gospo
dăria noastră.

Rezultatele muncii în comun, ale aplicării 
normelor agrotehnice s-au concretizat In spo
rirea de două și trei ori a producției la hectar. 
A crescut, de asemenea, numărul de animale 
și păsări, precum și producția lor. Oamenii 
care de cînd se știau erau nevoiți să cumpere 
iarna porumb și grîu duceau acum acasă care 
încărcate cu fot felul de bucate.

Am participat în acele neuitate zile de la 
sfîrșitul lui aprilie, alături de cei 11 000 de in
vitați, la lucrările Sesiunii extraordinare a Marii 
Adunări Naționale. In acele momente, mă gîn- 
deam la colectiviștii mei din Negoi, la oamenii 
care m-au învățat să înțeleg adevăratul sens al 
cunoștințelor dobîndife în anii studenției. în
cercam să-mi imaginez colectiva noastră așa 
cum va arăta în anii ce vin și vedeam întinsele 
pămînfuri dînd rod și mai bogat. Mă gîndeam 
la holdele viitoare care vor fi rodul muncii 
unor țărani învățați să folosească fot mai mult 
recomandările științei agricole, soiuri și hibrizi 
noi, combine și îngrășăminte chimice, pentru

N. Munteanu
inginer la G.A.C. 

„Drum nou“ 
din comuna Plopu, 

raionul Făurei, 
regiunea Galați

îmi amintesc și 
acum cu emoție 

• ziua cînd, pur- 
tînd în buzunar 

’ diploma de proa
spăt absolvent al 
Institutului agro
nomic din lași, 

mea — să iau în pri- 
agronom la G.A.C.

Maria 
Păulescu 

inginer la G.A.C.-
Resighea, 

regiunea Crișana

Nu de mult, la 
începutul lunii 
martie, am sosit 
la G. A. C. din 
comuna 
ghea, 
Crișana 
meu

studenție. Gospo- 
doar doi ani de exis-
de

Resi- 
regiunea 

— primul 
loc de

am venit — la cererea 
mire postul de inginer 
„Drum nou" din comuna Plopu, regiunea Ga
lați.

Ce m-a adus la Plopu 7 Dorința fierbinte de 
a lucra într-o gospodărie colectivă, de a pune 
cunoștințele dobîndife în anii facultății, price
perea și puterea mea de muncă în slujba oa
menilor care, sub îndrumarea comuniștilor, 

începuseră să semene belșugul în brazda adîn- 
că a tractorului. Aveam convingerea că locul 
inginerului agronom nu poate fi decît aici, pa 
ogor, unde se hotărăște soarta producției.

începutul însă n-a fost tocmai ușor. Gospo
dăria abia se înfiripase. Printre colectiviști mai 
dăinuiau încă vechi deprinderi, vechi obiceiuri.

Era în toamna anului 1958. Cine trecea 
printre tarlalele cu porumb ale gospodăriei 
noastre colective nu putea să nu observe 
că, înfr-un loc, pe vreo citeva hectare, plante
le erau mai înalte, iar știuleții foarte mari. 
Ceea ce se vedea pe această tarla încredin
țată colectivistului Ciucă Dumitru era un fel de 
laborator în aer liber. Experimentam cultivarea 
științifică a porumbului. Vara fusese secetoasă. 
Oamenii rîdeau de Ciucă:—„O să ți se usuce 
porumbul”, îi spuneau ei. Dar a venit toamna 
și colectiviștii au avut cei vedea. De pe lotul 
experimental Ciucă a cules peste 
grame porumb boabe la hectar, în 
celelalte loturi s-au realizaf numai 
grame.

Acum viața mea se 
gospodăriei colective,

5000 kilo- 
timp ce pe 
2.400 kilo-

muncă după cinci ani 
dăria e tînără, numără 
tenfă. Eu sînt primul ei inginer agronom. Am 
primit cu bucurie repartizarea, știind că aici, 
pe ogoare e nevoie de cunoștințele mele, aici 
e locul de muncă pentru care m-am pregătit. 
Oamenii m-au primit cu dragoste, cu încre
dere. Din primele zile și pînă acum am făcut 
totul să nu le dezmint încrederea.

Mi-am dat seama că murtea mea, aici, în 
mijlocul colectiviștilor, e plină de răspundere, 
care-ți cere o dăruire totală, fără rezerve.

Era mult de lucru în aceste zile. După ce 
am însămînțat culturile din urgența I, ne-am 
concentrat toate forțele spre însămînțarea po
rumbului pe cele 150 de hectare planificate, 
din care de pe 50 ha vom recolta cîte 5000 kg 
porumb boabe la ha, în condiții de neirigare. 
Primele satisfacții, primele rezultate ale mun
cii noastre comune le-am cunoscut atunci cînd 
gospodăria a raportat terminarea însămînță- 
rilor la timp și în condiții optime. Gos
podăria mi-a solicitat prezența și în alt sector 
unde lucrările se desfășurau într-un ritm ra
pid — grădina de legume, care ocupa 39 ha. 
Am început amenajarea răsadnițelor calde din 
primele zile bune de lucru, pe o suprafață de 
2 500 m.p., am pregătit terenul cu îngrășă
minte și am iarovizat semințele.

Acum, străbătînd ogoarele de pe care ță
ranii colectiviști au strîns recolta, mă cuprin
de un sentiment de bucurie. Aici, pe aceste 
pămînfuri soarta recoltei a fost decisă prin 
munca comună a colectiviștilor : este bogată, 
și partea mea de contribuție o întrezăresc în 
succesul campaniei. Colectiviștii sînt și ei 
mulțumiți și mă înconjoară cu și mai multă 
încredere și dragoste.

Studenji de la Institutul agronomic „Tudor Vladimirescu“ din Craiova pe terenul experimenta: 
al institutului.

Institutul agronomic 
„T Madimire sau66 

din Craiova(Str. Al. I. Cuza nr. 31 — telefon 28 66).
Institutul are două ia- 

cultăți cu cursuri de zi cu 
durata de școlarizare de 
cinci ani.

1. Facultatea do agri
cultură(Str. Libertății nr. 27 — telefon 14 75).

2. Facultatea de horti
cultura(Str. Al. I. Cuza nr. 31 — telefon 24 27).

despre inginerul lor
A y ici nu s-a lu- 

minat bine de 
ziuă și, în 

curtea 
agricole 
„Lazăr 
din comuna Valul 
Traian, oamenii au 
și început să vină la 
lucru. Printre pri
mii, ca întotdeauna, 
e inginerul agronom 
Ion Badea. Nu de
geaba, Toma Răcea- 
nu, președintele gos
podăriei, obișnuiește 
să spună :

— Agronomul nos
tru este un exemplu 
de conștiinciozitate 
și punctualitate în 
muncă.

Ion Badea e foar
te tînăr. Abia acum 
3 ani a absolvit 
Institutul agronomic 
din Craiova și, îm
preună cu soția sa, 

■Elena Badea, au 
fost repartizați aici, 
în regiunea Dobro- 
gea.

— Mi-a plăcut de 
la început gospo
dăria, mărturisește 
dînsul. Colectiviștii 
ne-au asigurat con
diții bune de trai, 
am o locuință fru
moasă, nouă, cu 
grădină. M-am a- 
tașat foarte repede 
de oamenii aceștia, 
atît de receptivi la 
tot ceea ce e nou. 
Nu mi-a fost de loc 
greu să aplic me
todele de muncă 
științifice, necesare 
și eficiente: schim
burile de experiență 
cu stațiunea expe
rimentală de aici, 
culturile interca-

și, m 
gospodăriei 

colective 
Cernescu“

late (porumb cu 
fasole și dovleac), 
care au adus multe 
foloase colectiviști
lor. In anul 1961, 
am reușit să obți
nem 3.000 kg po
rumb boabe ia 
hectar și 1 600 kg 
de floarea-soarelui 
la hectar, cifre con
siderabil mai mari 
decît în anii pre- 
cedenți. In primă
vara aceasta, la se
mănatul porumbu
lui ne-am situat pe 
primul loc pe raion. 
Și raionul nostru e 
de fapt fruntaș pe 
țară...

Inginerul Badea 
vorbește cu pasiune. 
Povestește despre 
tinerii din sat, des
pre munca entuzia
stă a acestora, 
pre priceperea 
lectiviștilor.

Agronomul 
totdeauna atent 
propunerile și suge
stiile colectiviștilor, 
chibzuiește asupra 
lor și le respectă. 
Acest lucru, adău
gat muncii și spiri
tului său de iniția
tivă, veșnic viu, 
i-au cîștigat stima 
și dragostea celor în 
mijlocul cărora lu
crează. Și, deși mun
ca cîmpuiui consti
tuie activitatea sa 
de bază, căreia i se 
dăruie cu tot atașa
mentul, inginerul 
Ion Badea nu-si 
uită nici celelalte 
îndatoriri. Atît el, 
cît și soția sa, ingi
ner zootehnician în 
aceeași gospodărie,

des-
co-estela

își îndeplinesc cu 
conștiinciozitate sar
cinile de lectori la 
cursurile agrozoo
tehnice.

— In comitetul 
U.T.M. al gospodă
riei, tovarășul Ion 
Badea desfășoară o 
muncă multilatera
lă. Pe lingă faptul 
că răspunde de sec
torul de agitație și 
propagandă, dînsul 
participă la acțiuni
le noastre, ocu- 
pindu-se de activi
tatea culturală din 
cadrul căminului 
cultural al comunei. 
Veșnic e în mijlocul 
nostru, discută cu 
tinerii, se intere
sează de munca lor, 
pe unii îi ajută la 
învățătură. Aceste 
cuvinte sînt rostite 
de secretarul orga
nizației V.T.M. din 
gospodărie.

Inginerul agro
nom Ion Badea e 
foarte tînăr. Dar nu 
vîrsta exprimă ade
vărata sa tinerețe, 
ci ea izvorăște din 
dragostea sa de 
muncă, din senti
mentul înalt al da
toriei, din priceperea 
cu care rezolvă pro
blemele complexe 
și variate ale satu
lui în care s-a în
cadrat atît de firesc. 
Succesele gospodă
riei „Lazăr Cerne- 
scu" și stima colec
tiviștilor constituie 
pentru 
mai de 
pensă.

dînsul cea 
preț recom-

M. FILIMON

Student la agronomie

(Urmare din pag. I)gineri agronomi, ingineri horticultori și medici veterinari. Institutul agronomic din Iași va pregăti ingineri agronomi, horticultori și medici veterinari ; institutele agronomice din Timișoara și Cluj vor pregăti ingineri agronomi și medici veterinari ; iar Institutul agronomic din Craiova va pregăti ingineri agronomi și horticultori.Prin măsurile adoptate, se va ajunge la ridicarea nivelului de pregătire științifică în institutele agronomice și la întărirea legăturii învătămîn- tului superior cu producția. Specialistul ajunge să cunoască din școală problemele ce i se vor pune la viitorul lui loc de muncă. El va stăpîni metodele prin care să rezolve problemele ce i se vor pune, atît teoretic cît și practic. Va avea posibilitatea să dezvolte creator, la locul de producție, cunoștințele căpătate în facultate, traducînd a- ceste cunoștințe, pe teren, în recolte vegetale bogate, în rezultate frumoase în creșterea vitelor. De asemenea, efectuarea de către studenții agro-

cu viața 
clocotitoa-

confundă 
cu munca

Camerele de cămin oferă studenților confortul
aspect dintr-un cămin al Institutului agronomic

necesar pentru odihnă și studiu. în fotografie, 
din Timișoara.

Am ales o profesiune 
moașă. Cînd m-ain 
tărît s-o îmbrățișez 

prea puține despre ea. 
doar că doresc să devin studen
tă la agronomie. Anii de stu
denție, studiul la cursuri și în 
laboratoare, practica pe ogoare 
mi-au confirmat că am 
alegere bună.

Avem profesoti care 
duc pașii pe drumul 
profesiunii. La cursuri, 
tică, sîntem inițiați în 
dele obținerii unor recolte bo
gate.

Vă așteptăm alături de noi pe 
toți acei care îndrăgiți specia
litățile legate de agricultură. 
Poate că acum nu știți prea 
multe despre aceste profesiuni. 
Veniți să vizitați institutul I Noi 
vă așteptăm.

SULTANA PIRIȘ 
studentă

la Institutul agronomic 
„Nicolae Bălcescu“ 

din București

fru- 
ho- 

știam 
Știam

făcut o

ne con- 
însușirii 
Ia prac- 

meto-

Sînt multe profesiuni fru
moase cărora te poți 
dedica, dar cea mai fru

moasă este aceea pe care ți-ai 
ales-o și ai îndrăgit-o de la 
vîrsta adolescenței.

Iubesc natura și caut să cu
nosc cît mai mult din tainele 
ei. Spre sfîrșitul școlii medii, 
fără să stau mult pe gînduri, 
am ales profesiunea de agro
nom.

Acum, după patru ani de 
studii la Institutul agronomic 
„Dr. Petru Groza“ din Cluj, 
privesc cu satisfacție alegerea 
făcută cu ani în ■ urmă.

Pregătirea noastră e multi
laterală, lucru impus de spe
cificul meseriei. In afară de 
specialist în agricultură, in
ginerul agronom trebuie să 
fie și un bun pedagog și pro
pagandist al cuceririlor știin
ței și tehnicii moderne. Pen
tru a studia, partidul și gu
vernul ne creează condiții tot 
mai bune. Locuim în cămine 
moderne, cu săli de lectură

la dispozițiespațioase, avem 
biblioteci mari.

Acum, cînd 
noastră este complet colecti
vizată, cînd fiecare gospodă
rie colectivă are posibilități 
tot mai largi de dezvoltare, 
aștept cu nerăbdare să mun
cesc pe ogoarele patriei, unde, 
prin cunoștințele mele, să fiu 
de folos oamenilor muncii de 
la sate, să răspund astfel 
grijii partidului și guvernului 
pentru minunatele condiții 
create în timpul facultății.

DOINA VULCU 
studentă în anul IV 

la Institutul agronomic 
„Dr. Petru Groza" Cluj

Cu un an în urmă, m-am 
hotărît să urmez cursurile 
----- -• -■—agronomic, 

părinții

agricultura

institut
alături de 
gospodăria agricolă 

cunoscînd

Institutul agronomic Institutul agronomic
„Nicolae Bălcescu“ din București(b-dul Mărăști nr. 59, raionul 30 Decembrie — telefon 18 22 30).

Institutul are trei facultăți cu cursuri de zi cu 
durata de școlarizare de cinci ani.

1. Facultatea de agricultură(bulevardul Mărăști nr. 59 — telefon 18 22 30).
2. Facultatea de horiiciiltură(bulevardul Mărăști nr. 59 — telefon 18 22 30).
3. Facultatea de medicină veterinară (Splaiul Independenței nr. 105 — telefon 27 06 76).

99
Br. Petru Groza“ din Cluj
(Str. Mănăștur nr. 3. — telefon 2410 și 2411)

Institutul are două facultăți cu cursuri de zi 
cu durata de școlarizare de cinci ani.

1. Facultatea de agricultură

2. Facultatea de medicină veterinară

Sarcini actuale în fața
învățămîntului superior agricol

nomi a practicii în unitățile agricole de producție și stațiunile experimentale, în funcție de calendarul lucrărilor agricole, muncind efectiv alături de colectiviști și mecanizatori, va determina legarea mai strînsă a învățămîntului agricol superior de practică, consolidarea și aprofundarea cunoștințelor dobîndite la cursuri și seminarii.In anul universitar pe ca- re-1 vom începe în curînd, în institutele și facultățile care pregătesc cadre pentru agricultură vor intra, în anul I, circa 2 600 de studenți. Aceasta cere ca un număr mare de absolvenți ai școlilor medii, mai ales fii de colectiviști, crescuți la sat și legați de munca din agricultură, să îmbrățișeze profesiuni agrico

le. In facultățile și institutele care pregătesc cadre pentru agricultură, aceștia vor fi primiți cu bucurie, cu toată atenția. Cadre didactice cu o înaltă calificare îi vor învăța viitoarea lor profesiune. Laboratoare bine înzestrate cu aparatură modernă, sere, terenuri experimentale, ferme didactice, săli de cursuri, biblioteci, le vor sta la dispoziție pentru a-i pregăti în vederea activității lor viitoare, în satele socialiste. Cămine bine amenajate, cantine, săli de spectacole, săli de lectură, cluburi oferă studenților posibilitatea de a trăi, învăța și a-și petrece timpul liber în condițiile cele mai bune.Zilele acestea se încheie examenul de maturitate. Mii

de elevi absolvă școala medie și se pregătesc pentru învăță- mîntul superior. Secțiile de învățămînt ale sfaturilor populare au datoria să îndru- meze cadrele didactice ale șco. Iilor medii pentru ca acestea, în colaborare cu organizațiile U.T.M., să desfășoare în continuare o largă activitate de popularizare a institutelor de învățămînt superior agricol, arătînd tinerilor absolvenți frumusețea profesiunilor legate de agricultură, condițiile în care studiază .acei care devin studenți la aceste institute, necesitatea ca tot mai mulți tineri care îndrăgesc munca în agricultură să se înscrie la institutele agronomice.Este de asemenea o datorie a conducerilor acestor in-

stitute să se preocupe de larga popularizare a profilului facultăților, a condițiilor de admitere, să organizeze din vreme cursurile de pregătire pentru examenul de admitere, asigurînd o largă participare a absolvenților la aceste cursuri.Este o mare răspundere pentru un tînăr de a se pregăti să lucreze pe ogoarele înfrățite ale patriei, ajutîndu-i pe colectiviști să transpună în viață cuceririle științei și tehnicii agricole, pentru a smulge pămîntului roade bogate, asigurînd poporului un trai îmbelșugat.Dragi tineri care vă simțiți atrași de munca în agricultură, institutele agronomice, facultățile și secțiile care pregătesc cadre pentru agricultura noastră socialistă vă așteaptă cu porțile larg deschise. Vă urez succes la examenul de admitere în aceste facultăți, pasiune în însușirea științei și tehnicii agricole, în vederea creșterii contribuției voastre la lupta poporului pentru desăvîrșirea construcției socialismului în patria noastră.

unui
Muncind, 
mei, în 
colectivă, 
proape viața la sate, s-a născut 
in mine dorința de a mă pre
găti pentru minunata profesiu
ne de inginer agronom. In In
stitutul agronomic „Nicolae 
Bălcescu“ am găsit toate condi
țiile necesare pentru însușirea 
profesiunii alese, pentru pregă
tirea mea ca specialist în agri
cultură. întregul proces de în- 
vățămînt se desfășoară aici la 
un ridicat nivel teoretic și 
practic. Printre profesorii insti
tutului nostru se numără oa
meni de știință de seamă, aca
demicieni, membri corespondenți

îndea-

ai Academiei R.P.R., laureați 
ai Premiului de Stat, conducă
tori ai institutelor științifice de 
cercetări, care ne predau cursu
rile la un înalt nivel științific. 
Institutul este înzestrat cu mo
derne laboratoare utilate cu a- 
parataj necesar desfășurării 
muncii de cercetare științifică. 
Așa sînt, de pildă, laboratoarele 
de fitotehnie, agricultură gene
rală, agrochimie și altele. încă 
din anul întîi desfășurăm o bo
gată activitate practică pe în
tinsele loturi experimentale ale 
institutului și, în timpul stagii
lor de practică, pe ogoarele 
gospodăriilor agricole de stat și 
gospodăriilor agricole colective, 
îndrumați îndeaproape de ca
dre didactice cu îndelungată 
experiență.

Cu deosebită satisfacție am 
primit și am studiat cu toții 
Hotărîrea C.C. al P.M.R. și a 
Consiliului de Miniștri al R.P.R. 
privind dezvoltarea și îmbună
tățirea învățămîntului agricol 
prin care pregătirea noastră va 
fi ridicată pe o treaptă supe
rioară. Mulțumim partidului și 
guvernului pentru grija perma
nentă ce o poartă pregătirii 
noastre ca viitori specialiști în 
agricultură. Noi voni răspunde 
acestei griji prin rezultate tot 
mai bune la învățătură.

MIHAI DOBRE 
student în anul I-agronomie 

Institutul agronomic 
„N. Bălcescu" București

Institutul agronomic „Nicolae Bălcescu“ din București

Institutul agronomic 

„Ion lonescu de la Brad“ 

din lași

Institutul are trei facultăți cu 
cursuri de zi cu durata de școla
rizare de cinci ani.

1. Facultatea de agricultură
2. Facultatea de horHcultură
3. Facultatea de medicină ve

terinară

Institutul agronomic 

din Timișoara(Piața Unirii nr. 1. A — telefon 49 53).
Institutul are două facultăți cu 

cursuri de zi cu durata de școla
rizare de cinci ani.

1. Facultatea de agricultură(Spl. Tudor Vladimirescu nr. 14 — telefon 30 58 și 30 59).
2. Facultatea de medicină ve

terinară(Piața Unirii nr. 1. A — telefon 69 20 și 69 21).
Facultățile de agricultură, de horii cultură și de medicină veterinară for

mează cadre tehnice cu calificare superioară cu titlul de inginer agronom, 
inginer horticultor, medic veterinar, pentru gospodăriile agricole de stat, 
gospodăriile agricole colective, stațiunile de mașini și tractoare, institutele 
de cercetări științifice și stațiunile lor agricole, viticole, pomicole, zooteh
nice și veterinare.ADMITEREA ÎN ANUL I AL ACESTOR FACULTĂȚI SE FACE PE BAZĂ DE CONCURS. OBIECTELE DE CONCURS SlNT URMĂTOARELE:

Pentru Facultatea de agricultură și Facultatea de horticultură se dau 
probe Ia : științe naturale (scris și oral), chimie (scris și oral), matema
tici (oral).

Pentru Facultatea de medicină ve terinară'se dau probe la științe natu
rale (scris și oral), chimie (scris și oral).



DezbateriObiectiv imediatstrîngerea recoltei
orbea tovarășul 
Pîntea Tudor, pre
ședintele gospodă
riei colective din 
Cumpăna, raionul 
Negru Vodă. Ex
punea planul de

perspectivă al gospodăriei și 
ceea ce trebuie făcut pentru 
îndeplinirea lui. A insistat în 
mod deosebit asupra 
lor imediate ce stau 
G.A.C., a contribuției 
tinerii o pot aduce 
realizarea lor.

Discuțiile care au urmat au 
dovedit entuziasmul și dorin
ța tinerilor colectiviști de-a 
aduce o contribuție sporită la 
obținerea unor producții mari, 
la creșterea efectivului de a- 
nimale și păsări, la realizarea 
unor importante venituri bă
nești.

— Noi, tinerii din brigada a 
Il-a, a spus utemista Jeana 
Trosie, lucrăm acum la a pa
tra prașilă manuală la po
rumb. Prășitoarele mecanice 
nu mai pot intra. Porumbul e 
cit omul de mare. Ne angajăm 
să facem muncă de calitate, 
iar de pe lotul de 100 ha pen
tru „porumb 5000“ să obținem 
cu 500 kg mai mult la hec
tar.

Cînd s-a ținut adunarea, 
gospodăria se afla în fața 
campaniei de recoltare a pă
ioaselor. Ce vor face în acea
stă campanie ? Și nu au fost 
puțini cei care, prin angaja
mentul lor, au răpuns la acea
stă întrebare.

— Ca combiner — spune 
Anton Olaru — mă voi stră
dui cu întreaga echipă nr 1 
să nu risipim nici un bob, să 
lucrăm pe 
a termina 
ha de orz 
7 zile să 
de pe ogoare.

Angajamentul lui
fost completat de combinerii

sarcini- 
în fața 
pe care 

pentru

zi-lumină, pentru 
recoltatul celor 100 
într-o zi, 
adunăm

și în alte 
tot griul

Anton a

Cartea tehnicăîn mîna tînărului muncitor !
seama astfel(Urmare din pag. I) sată adesea numai pe bibliotecilor. Nu este de mirare că la laminorul de800 mm, la secția I furnale există un număr foarte mic de tineri cititori ai literaturii tehnice.S-a organizat, de exemplu, la secția Cercetări siderurgice 

o conferință pe tema: „Folosirea izotopilor radioactivi în siderurgie". Pentru conferință s-au pregătit temeinic mulți tineri și ceilalți lucrători din secție. Ei au studiat diverse lucrări de specialitate cum ar fi „Tehnica nucleară“, „Aplicațiile pașnice ale izotopilor radioactivi“ etc.Comitetul organizației de bază U.T.M. din oțelăria I și-a propus să organizeze, în colaborare cu sindicatul și conducerea secției, cercuri de studiere a cărților tehnice, pe schimburi. Ei au prevăzut ca la organizarea acestor cercuri să fie atrași toți inginerii, maiștrii și tehnicienii din secție. Ei vor stabili ce cărți și ce teme să fie discutate în aceste cercuri de citit. Este o inițiativă foarte bună și e de datoria organizației U.T.M., a Comitetului U.T.M. pe combinat să extindă cu toată hotărârea asemenea inițiative.Există, firește, un număr mare de forme eficace pentru răspîndirea cărții tehnice în rîndul muncitorilor. In programul de activități săptămî- nale al clubului „Siderurgis- tul" se poate găsi mai mult loc pentru popularizarea cărții tehnice, (recenzii, concursuri „Cine știe, răspunde“ pe teme tehnice, simpozioane), acțiuni la desfășurarea cărora organizațiile U.T.M. pot și trebuie să aducă o contribuție însemnată. Pe lîngă bibliotecile mari ale combinatului pot fi, de asemenea, formate grupe de difuzori voluntari ai cărților tehnice care să le răspîndească printre muncitori la locurile lor de muncă.O contribuție în răspîndirea cărții tehnice o pot avea bibliotecarii. Cine sînt acești bibliotecari ? în marea lor majoritate sînt tineri muncitori. Fiecare bibliotecă de secție are însă un singur bibliotecar care, firește, lucrează în schimburi la fel cu ceilalți muncitori. Aceasta face ca biblioteca să fie frecventată, în cel mai bun caz, de muncitorii dintr-un singur schimb. De exemplu, la biblioteca oțe- lăriei nr. 1 este bibliotecar tî- nărul zidar Andrei Corpadi care, atunci cînd lucrează de noapte, ține desigur, ziua biblioteca închisă. Bine ar fi să fie numiți nu unul, ci trei bibliotecari, adică unul pe schimb, care să răspundă împreună de bunul mers al bibliotecii, de răspîndirea tehnice.Organizațiile U.T.M. Combinatul siderurgic Hunedoara, trebuie ca un număr din ce mai mare de tineri să devină cititori pasionați ai cărții tehnice, să-și îmbogățească cunoștințele profesionale

cărții
să de la din ajute în ce

însuflețite
Angajamente concrete

tităBărbulescu Constantin și Za- 
haria Grlgore din brigada I. 
Ei s-au chemat la întrecere 
pentru cel puțin 20 de tone 
recoltate zilnic ca mașina.

Cu același interes s-au pur
tat discuțiile și la fel de con
crete au fost angajamentele 
luate de tineri și în legătură 
cu contribuția lor la creșterea 
producției în sectorul zooteh
nic. Tinărul mulgător Ion 
Neagoe s-a angajat să realize-

uiți dintre cei care au luat cuvîntul au ținut să-și manifeste satisfacția pentru seriozitatea cu care a fost pregă-adunarea generală.într-adevăr, comitetul ganizației de bază U.T.M. din G.A.C. „Tractorul roșu“ Măr- tinești, regiunea Galați, a asigurat din vreme cunoașterea de către toți tinerii colectiviști a Raportului prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la Sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale, ca și cele-

or

a
După o săptămînă da lucru, oa
menii muncii petrec clipe de 

neuitat la Poiana Brașov.
Foto : AGERPRES

Cu prilejul
aniversării 

revoluției populare 
mongole

Adunări generale U.T.M. de dezbatere a sarcinilor 
reieșite din Hotărîrile Plenarei C.C. al P.M.R. 

și documentele Sesiunii extraordinare 
a Marii Adunări Naționale din aprilie a.c.

ze în acest an de la lotul său 
de vaci, nu 2 800 litri de lapte 
pe cap de vacă furajată așa 
cum este prevăzut în plan, ci 
ci 3 200 de litri, iar crescătoa
rele de păsări Grosu Marcela 
și Dincă Maria să crească fie
care cîte o mie de pui de la 
o zi pînă la data livrării; Ele
na Cristescu să obțină cîte 14 
purcei de la fiecare scroafă pe 
care o are în primire etc.

Au vorbit în adunare și alți 
utemiști din Cumpăna. Fie
care s-a angajat să muncească 
mai bine, mai spornic, să 
dea viață importantelor sar
cini trasate de partid privind 
consolidarea pe mai departe 
a gospodăriei colective. Serio
zitatea cu care au vorbit, do
rința și hotărirea tinerilor de 
a face, alături de vîrstnici, din 
gospodăria lor colectivă, o u- 
nitate tot mai înfloritoare, 
s-au desprins din cuvîntul fie
cărui vorbitor.

Și de veți merge astăzi pe 
tarlalele gospodăriei, veți 
vedea că între vorbele și fap
tele utemiștilor există o uni
tate deplină.

lalte documente. Aceasta a dat posibilitatea tinerilor ca în adunare să vină cu propuneri concrete, cu sugestii practice, toate menite să contribuie la întărirea ța pe mai departe a gospodăriei lor colective.în mare măsură dezbaterile au avut ca obiect participarea tinerilor Ia campania de strîn- gere a păioaselor. Amenajarea ariilor, afișarea zilnică a fruntașilor, pregătirea unor scurte programe artistice care să fie prezentate la arii, sînt numai cîteva din măsurile luate în această privință.Pornind de la recomandările făcute de inginerul agronom, tinerii s-au angajat ca pe un lot de 200 ha cu porumb să împrăștie, printre rînduri mraniță și să asigure calitatea superioară a pra- șilei.Adunarea a subliniat larg importanța deosebită studiului agrozootehnic pentru tineret, dunăre, tineri venteze ce cu durata

restul să participe la conferințele ce vor fi ținute.Cunoscînd bine nevoile gospodăriei, utemiștii au făcut propuneri importante și pentru organizarea acțiunilor de muncă patriotică. Ei au stabilit concret cu ce vor contribui la construcțiile ce se ridică în gospodărie (căratul pietrei pentru temelie, efectuarea unei părți din munca necalificată etc.), s.au angajat să curețe și să îngrijească 200 ha izlaz, să însilozeze 2.600 tone porumb siloz și alte culturi intercalate, să strîngă 5.000 kg fier vechi etc.In gospodărie muncescproape 240 de tineri. Din a- ceștia însă numai 156 sînt membri U.T.M. Vorbind concret despre tovarășii lor de muncă, utemiștii au subliniat în cuvîntul lor faptul că mulți dintre aceștia, prin atitudinea lor înaintată în muncă, au dovedit că merită să devină membri ai organizației noastre. Adunarea a stabilit sarcini precise pentru utemiștii cu cea mai bună pregătire politică în vederea sprijinirii tinerilor pentru a se pregăti să intre în U.T.M.— Și pentru aceasta — au spus mai mulți vorbitori în adunare — este nevoie de o intensificare a muncii politi. ce, de a ajuta și mai mult pe tineri să cunoască politica partidului nostru.în această privință, o atenție deosebită a fost acordată conținutului adunărilor generale U.T.M. Adunarea generală a adoptat, de asemenea, măsuri pentru buna desfășurare și funcționare a învăță- mîntului politic, pentru organizarea informării politice a tineretului și dezvoltarea activității cultural-sportive.
I. DINU

Lucrările Colocviului internațional 
de civilizații balcaniceLa Sinaia au continuat miercuri lucrările Colocviului internațional de civilizații balcanice.Ședința de dimineață a fost prezidată de prof. dr. A. S. Tveritinova de la Institutul popoarelor Asiei din Moscova, în cadrul primei teme a colocviului intitulate „Unitatea și diversitatea civilizației balcanice“, s-a dat citire comunicării acad. Constantin Dai- coviciu (R. P. Romînă) despre „Civilizația dacică și locul ei în cultura regiunii balcanice". De asemenea, au mai prezentat comunicări: prof. Perenyi Jozsef (R. P. Ungară) „Cîteva aspecte ale coexistenței zațiilor balcanice între lele XV și XVIII“ șl Franjo Barisic (R.P.F.slavia) „Inscripțiile de pe monumentele artistice recent descoperite în Macedonia și Serbia", după care au avut loc discuții.

civili- seco- prof. Iugo-

în ședința de după-amlază, în cadrul celei de-a doua teme „Contribuția lumii balcanice la legăturile dintre o- rient și occident', de prof. (Anglia), Consililui lozofie lîngă zentat nyssos „Sinteza bizantină în antiteza orient-occident" și acad. Emil Condurachi (R. P. Romînă) „Influențe grecești și romane în Balcani".Comunicările au fost urmate de discuții.în seara aceleiași zile, participanții la colocviu au a- sistat la o gală de filme documentare romînești.Lucrările colocviului continuă.

prezidată univ. Ronald Syme Secretar general al internațional de fi- științe umane de pe U.N.E.S.C.O., au pre- comunicări : prof. Dio- Zakythinos (Grecia)
si

(Agerpres)

N. CONSTANTIN feminin
7

R. UN-

care participă cele

începeri de la

cu 4—3 (Agerpres)

adjunctul minis-

la fotbal a
(Agerpres)

sovietici, 
învins pe

studen- 
Ia Ma-

în 7 a fost reluat 
disputarea primelor

reprezentativa 
repurtat o vic-

Iată rezultatele celor 3 întîl- 
niri disputate miercuri :

meciului: 21/,—rifa 
studenților 
albele, l-a 
min.

R.P. POLONĂ—JAPONIA
16—10 (7-5)

O mare surpriză a produs echipa 
de categoria B, Dinamo Kirova
bad, care a reușit să cîștige cu 
scorul de 2—1 în fața campioanei 
U.R.S.S. — Dinamo Kiev.

Sferturile de finală programea
ză meciurile : Dinamo Moscova— 
S.K.A.' Rostov pe Don ; Sahtior cu 
învingătoarea din meciul Torpedo 
Moscova—Dinamo Tbilisi; Spar
tak Erevan—Daugava Riga ; Dina
mo Kirovabad—Znamia Truda din 
Orehovo Zuevo.

• Echipa de fotbal Progresul 
București a susfinut cel de-al trei
lea meci din cadrul turneului pe 
care II Întreprinde în U.R.S.S. De 
data aceasta fotbaliștii bucureș- 
teni au jucat la Baku împotriva 
formației de categoria A, Neftia- 
nik, pe care au învins-o 
(2-3).

• „Cupa 
ajuns în faza optimilor de finală.

© Campionatul mondial 
țese de șah a continuat 
rianske Lazne cu desfășurarea în- 
tîlnirilor din turul trei. Echipa 
studenților romîni a intilnit puter
nica formație a Uniunii Sovietice, 
în frunte cu campionul unional 
Boris Spasski. De altfel, partida 
de la prima masă dintre Spasski 
și Gheorghiu a decis rezultatul 

în favoarea 
Spasski, cu 
maestrul ro-

GRUPA B (BRAȘOV) SEMIFINALE :
R.P.F. IUGOSLAVIA — 

U.R.S.S. 19-5 (3—2)

® Mline la Constanta, echipele 
de gimnastică ale R. P. Chineze, 
care au participat la recentele 
campionate mondiale do la Praga, 
vor susține un concurs demon
strativ. Alături de gimnaștii chi
nezi vor evolua și membrii lotu
lui de tineret al tării noastre. Apoi, 
sportivii chinezi vor concura 
slmbătă la București.

GRUPA A (BUCUREȘTI): SEMIFINALE : 
P. ROMINĂ —R. P.

GARĂ 9—7 (4-4)

Astăzi se dispută următoarele 
meciuri: București (grupa I se
mifinală) : R.S. Cehoslovacă— 
R. P. Ungară. Sibiu (grupa a 
II-a semifinală) : Danemarca— 
U.R.S.S. Ploiești (locurile 7—9) : 
Germania—Japonia.

Jocul din Capitală, dintre e- 
chipele R.S. Cehoslovace și R.P. 
Ungare va avea loc tot pe tere
nul din incinta stadionului Re
publicii, cu 
ora 19.

Fruntaș tn produefie I Acest titlu' de cinste tinăra Victoria Szilagy 
de la Filatura „Teba“ din Timișoara, îl de|ine de ia începutul 

anului și pînă în prezent

Chiar în această a- mai bine de 50 de s-au angajat să frec- cursurie agrozootehni- de 3 ani

RÎNDURI PE
„Eu nn mai sint, 

e-un cintec tot ce sînt“tipărită în 
e înCartea — o carte condiții excepționale vitrine. Pentru cine n-a aflat de tragicul sfîrșit al poetului, lucrul pare firesc. întors din pădurile de la Mălini, unde a petrecut cîteva luni în tovărășia bădiții Panțîru și a sorei mai mici, Doinișa, îmbrăcat în cojocelul muntenesc cu care îi plăcea să apară uneori prin București, poetul a înmă- nunchiat între coperțile pînză vișinie nou, versurile ultimilor Chiar după apariția și a mului rînd scris de poet, continua să.i deschidem țile convinși că în ele cuprinse poeme noi, neștiute.Iată-ne așa dar în fața celei mai cuprinzătoare culegeri din versurile lui Nicolae La- biș. Prietenii lui își amintesc acea zi, mohorîtă de decembrie a anului 1956, cînd mii de oameni l-au condus pe tî- nărul poet pe ultimul lui drum, dar nu și în ultima lui călătorie, înțelegînd că poezia lui era abia la începutul zborului prin timp. Cortegiul s-a apropiat în tăcere, făcînd un lung ocol, de mormîntul lui Eminescu, unde s-a oprit pentru cîteva clipe. Aveam impresia că acolo, lîngă ramurile înghețate ale teiului eminescian, îl încredințăm pe prietenul nostru nemuririi.Dar au trecut de atunci 6 ani. A încetat să mai scrie mina poetului, „ce la scris mereu ședea“, cum spune Anton

ale unui de tom ani. ulti- vom căr- sînt

Pann în epitaful scris pentru sine. Tineri și vîrstnici, oamenii muncii din patria noastră îi adună cu pioșenie stihurile, cărțile sale ajungînd în mii de mîini. însăși viața poetului, a prilejuit nașterea unor adevărate legende țesute în jurul numelui lui, pe care le aud uneori, în călătorii nocturne, cu trenul, de pildă, și îmi este imposibil, ca unul care l-am cunoscut de aproape, să infirm sau să confirm ceva din cele spuse, convins că nu se poate interveni în fabuloasa traec- torie a legendelor. E ciudat cît de repede a urcat faima „puiului de cerb“. Oamenii au preluat poezia lui și o păstrează alături de inimile lor ca pe o floare cu înflorire perpetuă, ca pe un izvor veșnic re- născînd din sine, rostogolit impetuos spre fluvii, spre țărmuri, roditoare de minuni. De la confrații de generație, pînă la cei mai mari autori de literatură, contemporani, poetul s-a bucurat de o neasemuit de caldă prețuire......Era prin 1950—1951. sfîrșitul verii, un grup de lari din Fălticeni rătăcea meleagurile fermecate munților Neamțului. în casei lui Sadoveanu s-au oprit cu evlavie, redevenind școlari. Bătrînul maestru venit la o- dihnă era mulțimile voiau să-l n-au îndrăznit poartă. Auzind totuși freamătul lor, Sadoveanu a deschis o fereastră și a în vebat:— Cine -1 acolo ?

La șco- prin ale fața
cam hărțuit de de vizitatori care vadă, și școlarii să-i bată în

Campionatul mondial de handbal în
Campionatul mondial feminin 

de handbal ~ 
miercuri cu 
întîlniri din cadrul grupelor se
mifinale la
6 echipe rămase în cursa pentru 
titlul mondial.

La București, 
țării noastre a 
torie clară asupra echipei R. P. 
Ungare, trecînd astfel un prim 
examen în drumul spre locurile 
fruntașe. Sportivele noastre s-au 
comportat mai bine deeît în 
partidele anterioare, arătînd un 
potențial de luptă sporit și o

mai bună organizare colectivă în 
momentele dificile ale meciu
lui. în grupa de la Brașov echi
pa Iugoslaviei a întrecu echipa 
U.R.S.S. într-un meci cu multe 
goluri, interesant și de bun ni
vel tehnic.

La Ploiești a început ieri și 
turneul pentru locurile 7—9. Cn 
acest prilej, echipa R. P. Polone 
a obținut prima sa victorie în 
acest campionat întrecînd repre
zentativa Japoniei.

Prezentarea 
de screditare 
anibasadcr al 

in R. P.a.c. tovarășul vicepreședinte de Stat al Repopulare Romîne pe ambasadorul
La 11 iulie Ștefan Voitec, al Consiliului publicii a primit extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Ungare la București, Jeno Kuti, care și.a prezentat scrisorile acreditare.In cuvîntarea rostită acest prilej, ambasadorul Ungare Jeno Kuti, după ce a transmis Consiliului de Stat, Guvernului R. P. Romîne și poporului romîn prieten un călduros salut frățesc din partea Consiliului Prezidențial al R. P. Ungare, al Guvernului și al poporului ungar a subliniat rezultatele importante pe care poporul romîn le-a obținut în construirea socialismului. în continuare a arătat că relațiile R. P. Ungare cu Republica Populară Romînă se dezvoltă continuu, subliniind că în dezvoltarea relațiilor dintre țările nerastre un rol important l-au avut vizitele reciproce ale delegațiilor de partid și guvernamentale care au deschis noi perspective în lărgirea colaborării între Republica Populară Romînă și Republica Populară Ungară.La baza politicii externe a Republicii Populare Ungare a spus ambasadorul Jeno Kuti, stă dezvoltarea și continuă a relațiilor tenia și colaborare unea Sovietică și cu țări ale puternicului lagăr socialist.în încheiere, ambasadorul R. P. Ungare a urat poporului romîn noi și mari succese în construirea socialismului.în răspunsul său, tov. Ștefan Voitec, vicepreședinte al Consiliului de Stat a mulțumit ambasadorului Jeno Kuti pentru cuvintele calde adresate poporului nostru și urat bun venit în R. P. mină.In continuare a arătat că prietenia și colaborarea dintre poporul romîn și poporul ungar, bazate pe principiile internaționalismului proletar și întrajutorarea tovărășească, se

decuR.P.

întărirea de prie- cu Uni- celelalte

i-a Ro-

INFORMAȚIILa 9 iulie, trului afacerilor externe, Aurel Mălnășan, a primit în audiență pe Jeno Kuti, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Ungare la București, în legătură cu prezentarea scrisorilor sale de acreditare.
★Miercuri după-amiază a a-

vut loc o conferință de presă cu prilejul organizării la București a expoziției industriale austriece.Secretarul general al Camerei federale de comerț a Austriei, dr. Franz Korinek, a vorbit despre relațiile nomice romîno-austriece, liniind dezvoltarea lor tinuă din ultimii ani și spectivele favorabile ceîn fața acestor schimburi.Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe și ziariștii prezenți — redactori ai Agenției Romîne de Presă Agerpres și Radioteleviziunii, ai presei centrale și de specialitate — au vizitat apoi expoziția. (Agerpres)

eco- sub- con- per- stau

Un școlar a înaintat spre fereastra luminată.— Sîntem din Fălticeni și-am venit să-i spunem seară bună lui bădița Sadoveanu...— Dar tu cine ești ?— Sînt Nicolae Labiș.— Labiș ? Intrați, intrați !încă de pe atunci, versurile lui Labiș, apărute la Iași, îl tăcuseră cunoscut. Sadoveanu l-a înconjurat totdeauna cu nespusă dragoste pe tinărul poet, care avea să scrie, evo- cînd clipele petrecute cu maestrul :„Trosnesc butuci în vatră.
de NiCOLAE LABIȘ

în rafturi dorm volume visîn- du-și existența închisă între foi. Pe un geam pătrunde lacul cu luminoasa-i lume, șop- tește-n cupe vinul cu șopote- le-i moi. E-n fața mea, cu părul în flăcări de zăpadă, cu ochii plini de pîcle și plini de-nseninări; o albă înflorire de vișini în livadă, minunea licăririi unei zări...“....Era prin 1955. Labiș, care-i cunoștea pe toți anticarii Bucureștiului, avea o adevărată colecție a edițiilor cărților lui Arghezi. Aflînd că marelui poet îi lipsește o carte, i-a trimis-o deîndată, la Mărțișor. Ințr-p zî pe £Înd stăteam pe o

bancă în curtea redacției „Viața romînească“ de pe bulevardul Ana Ipătescu, am văzut intrînd pe poartă o mașină din care a coborît, sprinten, Arghezi. Ne-am ridicat în picioare și-am bîiguit ceva, care aducea a salut. Cineva, mi se pare Baruțu, i l-a arătat poetului pe Labiș. Arghezi i-a făcut un semn prietenesc cu mina și Labiș s-a apropiat.-~ Deci dumneata ești Labiș? Am auzit de dumneata. Iți mulțumesc pentru cartea pe care mi-ai trimis-o. Intr-adevăr, îmi lipsea. Te poftesc să mă vizitezi la Mărțișor, să-ți dau și eu o carte...Cu puține zile în urmă, am fost invitat să vorbesc despre Labiș în fața muncitorilor petroliști din orașul Pitești. Presupuneam că voi găsi în sala bibliotecii cîțiva amatori de poezie dar am avut surpriza să aflu că sînt așteptat în sala mare a clubului de vreo 300 de oameni. Majoritatea veneau direct din schelă, mulți nu mai apucaseră să treacă pe-iacasă, erau îmbrăcați în salopete, citeam pe chipurile lor oboseala, dar m-au ascultat cu toți și-|am urmărit apoi pe cei cîțiva tineri care se oferiseră să citească versuri din volumele poetului.Am înțeles o dată mai mult cît de iubite sînt poemele tînărului poet comunist, cîntăreț pasionat al efervescenței creatoare a poporului, al oamenilor, al pămînturilor de o neasemuită frumusețe ale țării. Poetul nu și-a curmat zborul în noaptea de

decembrie, clnd pleoapele lui s-au închis pe perna albă a spitalului, cu o garoafă roșie apropiată de buze. Anii lui, puțini, abia 21, îi integrăm vîrstei noastre. Poetul are vîrsta fiecăruia dintre noi și e mereu mai matur deeît noi, și e mereu mai tînăr deeît noi; poet combativ, cu o forță receptivă deosebită, dăruit cu o energie spontană fierberii noului, cu un suflu creator în stare să miște roțile gigantice ale fanteziei.Vor rămîne vii în memoria noastră versurile din mele iubiri“, cu sunet ladă. „Pri
de ba-

„Azi sînt Îndrăgostit E-un 
curcubeu 

Deasupra lumii sufletului 
meu 

s-au luminat șl 
sună, 

ritmîndu.șl-le-n 
dans, 

mei vuiesc fără 
furtună 

Intr-un amețitor, sonor 
balans, 

In vii vibrează struguri 
străvezii — 

Cristalurile cîntecelor 
grele — 

Și stropi scăpărători de 
melodi 

rouă nasc în ierburile 
mele. • 

curg întreg în acest 
cîntec sfînt 

nu mai sînt, e-un eînte 
tot ce sînt*.

Izvoarele

Oglinzile

Și brazii

Ca

Eu

Eu

GHEORGHE ȚOMOZEI

Cu prilejul celei de-a 41-a aniversări a revoluției populare mongole, secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe al R. P. Mongole, Nan Sarai, care se află în țara noastră, a oferit miercuri seara o recepție la restaurantul „Pescăruș".Au participat tovarășii Petre Borilă, Alexandru Dră- ghici, Ștefan Voitec, Mihai Dalea, membri ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, oameni de știință, artă și cultură, ziariști.Au luat parte șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie. (Agerpres)
scrisorilor

de către noul
R. P. Ungare
Rominăîntăresc continuu. Hotărîrile adoptate în comun în timpul vizitelor reciproce ale delegațiilor de partid și guvernamentale ale celor două țări se realizează cu succes, con- tribuind la lărgirea colaborării rodnice dintre țările noastre, la întărirea continuă a unității lagărului socialist.Tov. Ștefan Voitec a subliniat marile succese obținute de R. P. Ungară în toate meniile și a remarcat că porul ungar întîmpină cu și importante realizări de-al VlII-lea Congres Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, eveniment de seamă în opera de desăvârșire a construcției socialiste în Republica Populară Ungară.în încheiere, tov. Ștefan Voitec a transmis tovarășului președinte Istavn Dobi, Consiliului Prezidențial al R. P. Ungare, Guvernului și întregului popor ungar cele mai bune urări și succes deplin în activitatea lor rodnică, pentru continua înflorire a Ungariei Socialiste și l-a asigurat pe noul ambasador al R. P. Ungare că se va bucura de întregul sprijin din partea Con-i siliului de Stat al R. P. Romîne și al guvernului romîn în îndeplinirea înaltei misiuni ce-i revine în țara noastră.După ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare, tovarășul Ștefan Voitec a avut cu ambasadorul Jeno Kuti o convorbire cordială, la care au asistat tovarășii Grigore Gea- mănu și Aurel Mălnășan.La solemnitate au participat tovarășii Grigore Geamă- nu, secretarul Consiliului de Stat, Aurel Mălnășan, adjunct al ministrului afacerilor externe și Gh. Luca, director al Protocolului Ministerului Afacerilor Externe.Ambasadorul R. P. Ungare a fost însoțit de : Jeno Gyor- gi, prim secretar, Mărton Vei'- Tes, consilier comercial, Gyula Fehăr, atașat militar, Dr. Ne- meth Ioszef, secretar II, Dâ- vid Melszter, Sândor Argye- lăn, Domokos Văkas, secretari III și Dr. Istvăn Horvât a- tașat. (Agerpres)

do- po- noi cel al
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Tineri și tinere de la sate I
Formați-vă biblioteci personale din cărțile apărute în co

lecțiile :

— PATRIA NOASTRĂ
— In jurul lumii

— CUTEZĂTORII
— ȘTIINȚA ÎNVINGE

pe care Ie puteți procura de Ia:
— Librăriile și magazinele cooperativelor de consum și
— Difuzorii de cărți de la sate.

ANUNȚ
Trustul de Extracție Petrol Tg. Jiu recrutează pentru 

anul școlar 1962-1963 candidați Ia concursul de bursă, în 
condițiile H.C.M. 1003 pentru studii superioare la urmă
toarele discipline :

— Institutul Politehnic București Facultatea Electronică și 
Facultatea Mecanică.

— Institutul Politehnic Timișoara Facultatea Construcții 
Civile și Industriale.

— Institutul Petrol și Gaze București, Facultatea Expoa- 
tarea Zăcămintelor țiței și gaze, Facultatea Geologie Teh
nică, Facultatea Tehnologia și Chimizarea Țițeiului, Făcui, 
tatea Mașini și Utilaj Petrolier.

—- Institutul de Științe Economice București, Facultatea 
Economie Generală, Facultatea Finanțe și Credit și Facul
tatea Evidență Contabilă.

Candidațil trebuie să fie absolvenți ai școlilor medii cu 
examen de maturitate.



E PESTE
aleafri- sub-

Lucratile Congresului mondiul

pentru dezurmore generulu și puce
MOSCOVA 11 (Agerpres). 

Miercuri dimineață au conti
nuat lucrările comisiilor Con. 
greșului mondial pentru de
zarmare generală și pace : co
misia nf. 1 „Dezarmarea și 
problemele ei politice și teh
nice sub președinția lui Pierre 
Biquard (Franța), comisia 
pentru consecințele economice 
ale dezarmării sub președinția 
lui Oskar Lange (Polonia), co
misia dezarmarea și indepen
dența națională sub președin
ția lui Antoine Tabet (Liban) 
și comisia pentru aspectele 
morale culturale, medicale și 
juridice ale problemei dezar
mării sub președinția lui 
Stuart Innerst (S.U.A.)

MOSCOVA 11 (Agerpres). — După cum anunță agenția TASS, în cadrul comisiei Congresului mondial pentru dezarmare generală și pace care discută aspectele economice ale dezarmării a fost ales ca președinte Oskar Lange (Polonia).Discuția a început cu cu- yîntul rostit de economistul sovietic prof. Modest Rubin- 
stein. El a numit drept „denaturare intenționată a faptelor“ declarațiile panicarde despre nenorocirile care ar putea, chipurile, să se abată asupra economiei țărilor capitaliste ca urmare a dezarmării. Vorbitorul s-a. referit în această ordine de idei la ampla analiză economică făcută de experții O.N.U., care a dovedit posibilitățile largi pe care le-ar deschide dezarmarea.Prof. Rubinstein a înfățișat amănunțit perspectivele pe care le deschide dezarmarea în fața țărilor slab dezvoltate, din punct de vedere economic, în care populația se subali- mentează, suferă de pe urma bolilor epidemice și a lipsei unor condiții bune de trai.în afară de aceasta, după dezarmare, statele industriale dezvoltate ar putea să aloce pentru ajutorarea țărilor care se dezțvoltă resurse considerabile.Rubinstein a caracterizat marile posibilități ale comerțului internațional, dacă acesta ar fi eliberat de restricțiile artificiale care-i sînt impuse. Adevărata dezvoltare a comerțului internațional, a subliniat el, este incompatibilă cu existența organizațiilor închise de genul Pieței comune — fundamentul economic al uniunii agresive N.A.T.O.

Jaroslaw Martenec, rector al Universității din Praga, a arătat că trebuie să se lupte împotriva pseudoteoriei riscului relativ pe care l-ar reprezenta dezarmarea din punct de vedere economic.
în ce privește problemele e- conomice, a continuat vorbitorul, forțele războiului au fost deziluzionate de oamenii de știință economiști, care au demonstrat că transformarea e- conomiei militarizate într-o economie pașnică poate fi realizată și că greutățile în acest domeniu deplin.
Sybill spus că cîmpul muncii a sute de milioane de oamenii, care în prezent sînt ocupați cu producția de armament, trebuie studiată cu toată seriozitatea. Ea a recomandat să fie larg difuzat raportul special al O.N.U. în problema trecerii de la economia de război la economia de pace.
Simalu, delegat al Indoneziei, a declarat că colaborarea economică internațională, care trebuie să se dezvolte pe scară largă, ca urmare a dezarmării generale și totale, va duce la organizarea justă a comerțului dintre țările cu înalt și cu nivel scăzut dezvoltare.Referindu-se la situația din economia țării sale, Martin 

Hali, delegat al S.U.A. a subliniat că nicăieri problemele reprofilării industriei de război pe făgașul pașnic nu sînt atît de importante și dificile ca în S.U.A. în același timp economiștii din S.U.A. au demonstrat că o asemenea reprofilare este întru totul posibilă și că ea nu va fi în-

pot fi înlăturate pe
Gorson (Anglia) a problema plasării în

soțită de o prăbușire economică, așa cum o afirmă unii.în numele partizanilor păcii din R. F. Germană, a luat cuvîntul Sesermann, reprezentant al muncitorilor unei mari uzine. El a citat cifre referitoare la uriașele cheltuieli militare care ating în R. F. Germană 15 miliarde de mărci. Alte 15 miliarde se cheltuiesc în aceleași scopuri în cadrul altor capitole bugetului.în numele delegațiilor cane, Sako Mamadou, a liniat că dezarmarea va aduce mari avantaje țărilor africane care sînt nevoite să cheltuiască o parte din alocațiile bugetare pentru frontierelor lor.La propunerea prezidiului au fost constituite Tema discuției i tre ele o constituie dezarmarea și ridicarea nivelului de trai al poporului, a alteia— dezarmarea și dezvoltarea comerțului internațional. în afară de aceasta, în prima subcomisie un grup de delegați va examina separat problemele legate de reprofilarea producției de război.
MOSCOVA 11 (Agerpres). — 

TASS transmite : In sala Coloa
nelor a Casei Sindicatelor și-a 
început lucrările Comisia 
zarmarea și independența 
țională”, creată ~
mondial pentru 
nerală și pace.

Președinte al 
ales cunoscutul fruntaș al vieții 
publice din Liban, laureat al 
Premiului internațional Lenin 
„Pentru întărirea păcii între po
poare”, Antoine Tabet.

Peste 40 de vorbitori au luat 
cuvîntul la 11 iulie în cadrul 
discuției generale.

Profesorul Takahasi (Japonia) 
a vorbit despre lupta poporului 
japonez pentru dezarmare, îm
potriva bazelor militare ameri
cane răspîndite pe 
poniei, împotriva 
nucleare,

Luînd cuvîntul 
luptătorilor portughezi 
pace, profesorul 
raiva a atras atenția asupra unei 
probleme importante care neli
niștește pe toți cei cărora le 
este scumpă libertatea și inde
pendența națională — problema 
colonialismului portughez.

Despre primejdia pe care o 
implică prezența bazelor mili
tare pe teritorii străine a vorbit 
Mary Clopper (Anglia). „O țară 
care și-a pus la dispoziție teri
toriul pentru baze militare 
străine nu poate fi liberă și in
dependentă”, a spus ea.

Dezarmarea, a declarat repre
zentanta fostei colonii portu
gheze Goa, Berta Braganta, este 
unul din factorii cei mai impor
tanți pentru eliberarea popoare
lor coloniale.

Delegatul indonezian Yusef a 
subliniat că dezarmarea „poate 
fi realizată numai prin efortu
rile comune ale popoarelor, prin 
acțiuni comune împotriva impe
rialiștilor și colonialiștilor”.MOSCOVA 11 (Agerpres). TASS transmite: în Palatul Congreselor din Kremlin își desfășoară lucrările Comisia nr. 1 a Congresului mondial pentru dezarmarea generală și pace : „Dezarmarea și problemele ei politice și tehnice“.Prof. Pierre Biquard (Franța) a fost ales ca președinte al comisiei.A luat cuvîntul acad. Mi- hail Ralea, conducătorul delegației romîne. El a spus printre altele :„Delegația romînă salută din toată inima faptul că acest grandios Congres mondial și-a propus în mod just să-și concentreze eforturile în problema dezarmării — problemă majoră a vieții internaționale. Vreau să spun că Republica Populară Romînă— țară care a participat la comitetul celor 10 și care participă în prezent la Comitetul celor 18 state pentru dezarmare — se preocupă în mod deosebit de căile pentru soluționarea acestei probleme, împreună cu alte state iubitoare de pace, țara noastră depune eforturi pentru încheierea unui Tratat de dezarmare generală și totală, sub

apărarea

I subcomisii, uneia din-

„De- 
na- 

de Congresul 
dezarmare ge-

comisiei a fost

teritoriul Ja- 
experiențelor

în nnmele 
pentru 

Antonio Sa-

controlul internațional. Mișcarea pentru pace din țara noastră, întregul popor aprobă și sprijină politica guvernului R.P. Romîne care militează consecvent pentru dezarmarea generală și totală.Referinduise la faptul că statele care la început aveau o atitudine ostilă sau rezervată față de propunerile sovietice și-au dat ulterior asentimentul la principiile fundamentale ale dezarmării gene, rale, reprezentantul romîn a spus : Dar pot oare declarațiile de principiu să ne dea satisfacție atîta vreme cît nu sînt puse în practică ? Desigur, armele nu au dispărut în urma proclamării acestor principii. Dimpotrivă, ele s-au înmulțit iar puterea lor a crescut fără încetare.Cît privește dificultățile și obstacolele survenite în cursul negocierilor de la Geneva, ca urmare a poziției puterilor occidentale despre care s-a vorbit aici, noi sîntem de părere că dacă aceste puteri se vor situa pe poziții constructive există perspectiva unor progrese reale în desfășurarea tratativelor.în continuare, vorbitorul a arătat că, țările socialiste consideră că paralel cu eforturile pentru elaborarea unui tratat de dezarmare generală și totală — sarcină primordială a comitetului celor 18 — apare evidentă necesitatea adoptării unor măsuri parțiale care ar contribui la destinderea internațională și ar favoriza dezarmarea.Guvernul R.P. Romîne a formulat începînd încă din 1957 propuneri pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a relațiilor de înțelegere și colaborare, lipsită de arme atomice și baze pentru rachete, în interesul popoarelor din această regiune și al păcii generale. Generalizînd această ideie guvernul romîn a supus examinării a Adunării propunerile „Acțiunile în vederea laților de bună vecinătate între statele europene cu siș* teme social politice diferite“.Propunerile guvernului romîn au avut un puternic ecou în opinia publică din țările balcanice.
In spiritul cunoașterii și co

laborării prietenești au avut 
loo în ultima vreme diferite 
manifestări la care au parii, 
cipat eminente personalități 
ale vieții publice din țările 
balcanice, cum sînt întîlnirea 
tineretului și studenților de la 
București, săptămîna medica
lă balcanică care s-a desfășu
rat, de asemenea, la Bucu
rești etc.

Asemenea manifestări nu 
trebuie oare să constituie sti
mulente pentru conducătorii 
acelor țări balcanice care ma- 
nifestă încă o atitudine nega
tivă față de inițiativele pri
vind înțelegerile regionale în
tre state 7 Principalele țări 
din N.A.T.O. se străduiesc să 
impună Greciei și Turciei o 
orientare periculoasă împin- 
gînd aceste țări fără încetare 
pe calea cursei înarmărilor. 
Noi ne adresăm în mod deo
sebit prietenilor din țările bal
canice, chemîndu-i să depună 
noi eforturi comune pentru ca 
această regiune a Europei să 
devină un exemplu al posibi
lității de coexistență pașnică, 
de colaborare multilaterală 
între state cu sisteme sociale 
politice diferite. Asemenea căi 
de colaborare sînt posibile, de 
asemenea, și în alte zone ale 
lumii, iar această colaborare 
ar putea să ușureze dezarma
rea prin crearea unui climat 
de înțelegere.Luînd cuvîntul discuției generale, 
P. Murray (S.U.A.) niat necesitatea de noi mijloace și metode pentru asigurarea păcii El a subliniat că nu există altă alternativă cu excepția celor propuse de Uniunea Sovietică, în privința dezarmării generale și totale.Prof. John Bernal, președintele executiv al Prezidiului Consiliului Mondial al Păcii, președintele Comitetului internațional al Congresului,

la a 15-a sesiune generale a O.N.U.sale privind: pe plan regional îmbunătățirii re-

propus ca lucrările ulterioare ale comisiei să se desfășoare în cadrul a patru subcomisii care să examineze aspectele tehnice ale dezarmării, aspectele politice ale dezarmării, problemele bazelor militare, ale securității, ale alianțelor militare, inspecției și zonelor în care să nu existe arma a- tomică.
Veiko Svinhvud, deputat în Seimul finlandez din partea Partidului Uniunea agrară din Finlanda, a arătat că problema zonelor denuclearizate are o însemnătate deosebită nu numai pentru nordul Europei, în particular pentru țările scandinave, ci și pentru țările situate la sud de Marea Baltică. Totodată el a remarcat că una din problemele cele mai importante o constituie soluționarea problemei germane.Pierre Cot (Franța) a propus comisiei să facă o comparație între cele două proiecte ale tratatelor de dezarmare — sovietic și american. El a sugerat ca atenția corni, siei să fie concentrată asupra problemelor experiențelor nucleare, zonelor denuclearizate (planul Rapacki), Berlinului occidental.După discuții animate axate pe probleme procedurale, comisia a hotărît constituirea a patru subcomisii: zonele denuclearizate și zonele de control; experiețele atomice și colaborarea în Cosmos; problemele securității (Berlinul, Laosul, Asia de sud.est etc.); aspectele politice și tehnice ale dezarmării.în dimineața de 11 iulie în aceste subcomisii au început discuțiile.în subcomisia „Zonele denuclearizate și zonele de control“ discuția a fost deschisă de acad. Sava Ganovski (Bulgaria).în subcomisia „Experiențele atomice și colaborarea în Cosmos“, primul a luat cuvîntul acad. Horia Hulubei. Amintind că Romînia a participat la o serie de conferințe internaționale în problemele interzicerii experiențelor nucleare, cum ar fi conferința exper- ților de la Geneva din 1958, comitetul celor 10 și actualmente comitetul celor 18 de la Geneva pentru dezarmare, tov. Horia Hulubei a spus : îmi aduc aminte cum în 1958, conferința experților la care am participat, a ajuns la concluzia că exploziile nucleare pot fi controlate prin mijloace științifice moderne. îmi aduc aminte de discuțiile lungi duse atunci cu colegii americani asupra posibilității de a se detecta exploziile nucleare subterane de putere mică. Azi se știe cu certitudine că experiențele subterane, ca și orice alte experiențe efectuate la sol, în atmosferă, în stratosferă, pe apă și sub apă, pot fi detectate.în încheiere, vorbitorul a propus ca problema colaborării cît mai rapide și mai efective în cercetarea pașnică a spațiilor extraterestre să fie luată în atenția Congresului. Toți vorbitorii și-au exprimat acordul cu declarația reprezentantului R.P.R. cu privire la posibilitatea detectării tuturor tipurilor de experiențe nucleare. Ei au sprijinit, de asemenea, propunerea lui Hulubei cu privire la necesitatea încheierii unei convenții relative la încetarea experiențelor nucleare.

Pregătiri pentru Consfătuirea economiștilor
O imagine a Moscovei da
In fotografie : aspect de pe bule* 

yardul Karl Marx
Foto : TASS-Moscova

Festival in FranțaIn Franța au luat amploa
re pregătirile pentru cel 
de-al 8-lea Festival 

Mondial al Tineretului și Stu
denților de la Helsinki. Tine
retul francez a și ales 800 dej 
reprezentanți ai săi la Festi-

scrie în „L’Humamte 
Christian Echard, secretar ge
neral al Uniunii Tineretului 
Comunist din Franța.

în comitetul francez de pre
gătire a festivalului sînt re
prezentate 28 de organizații de 
tineret din țară. Se pregătesc 
activ pentru festival numeroși 
sportivi șl participanți la pro
gramele artistice — în total 
200 de persoane.

din țările socialisteVARȘOVIA (Agerpres). — La 9 iulie s-a deschis la Varșovia, Consfătuirea economiștilor din țările socialiste consacrată problemelor economiei și organizării producției și muncii. La consfătuire participă aproximativ 600 de delegați din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D.G., Romînia, Ungaria, U.R.S.S. și Polonia.Eugeniusz Szyr, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone, a prezentat raportul cu

privire la sarcinile economiei și organizării producției și muncii în dezvoltarea economiei naționale a țărilor lagărului socialist.Al doilea raport principal prezentat în cadrul consfătuirii pe tema „Elaborarea științifică a problemelor economiei și organizării producției și muncii în industria țărilor socialiste“ a fost întocmit de Comitetul internațional de organizare.SUVANNA FUMMA DESPREALE GUVERNULUI LAOȚIANGENEVA 11 (Agerpres). — La 10 iulie, prințul Suvanna 
Fumma, șeful 
laoțian, a acordat 
trimisului special 
France Presse în 
tat că după semnarea acor
dului de la Geneva una din 
sarcinile imediate va fi rea
lizarea unificării armatei și 
apoi demobilizarea celei mai 
mari părți a ei.

în timpul campaniei electo
rale, a spusO declarațiea Departamentului deal S. U. A.

guvernului 
un interviu 
al agenției 

care a ară-

in continuare

prințul Suvanna Fumma, 
va mai trebui să existe 
meni mobilizați deoarece 
alegerile generale ar putea fi 
falsificate, așa cum s-a în- 
tîmplat cu cele din 1960.

In același timp, agenția 
France Presse, transmite că 
apelul Consiliului de Miniștri 
adresat celor trei părți de a 
se abține de la „orice acti
vități ostile“, a fost respec
tat într-un mod relativ satis
făcător.

nu 
oa-

Adunare 
festivă închinată 

aniversării 
R. P. MongoleULAN-BATOR 11 (Agerpres). — La 10 iulie la Ulan- Bator a avut loc o adunare festivă închinată aniversării a 41 de ani de la crearea R. P. Mongole. în raportul prezentat de N. Luvosonrav- dan, membru supleant al C.C. al P.P.R.M., prim-secretar al Comitetului orășenesc Ulan- Bator al P.P.R.M. au fost subliniate succesele obținute de poporul mongol pe calea construcției socialiste în patria sa.La 11 iulie în capitala Mongoliei populare — Ulan-Bator- a avut loc o mare paradă a unităților garnizoanei din U- lan-Bator și o însuflețită demonstrație a oamenilor muncii prin fața tribunei guvernamentale în care se aflau membri ai Biroului Politic al C.C. al P.P.R.M. și guvernului R. P. Mongole.
Marele miting

tie la Alger
O sentință 

a Tribunalului 
revoluționar 
din Havana

WASHINGTON 11 (Ager
pres). — Departamentul de 
Stat al S.U.A. a făcut o de
clarație cu scopul de a dimi
nua uriașa impresie pe care 
a produs-o în întreaga lume 
cuvîntarea lui N. S. Hrușciov 
la Congresul mondial pentru 
dezarmare generală și pace.

După cum anunță agenția 
TASS. autorii declarației De
partamentului de Stat afirma 
că răspunderea pentru ex
ploziile nucleare efectuate în 
Cosmos de S.U.A., care au 
produs atîta indignare în în
treaga lume, nu ar reveni Sta
telor Unite, ci... Uniunii So
vietice.

Departamentul de Stat res
pinge totodată propunerea 
constructivă care a fost for
mulată în cuvîntarea lui N.

Hrușciov și a suscitat un viu 
interes în întreaga lume, cu 
privire la înlocuirea trupelor 
de ocupație ale S.U.A., An
gliei și Franței din Berlinul 
occidental, cu trupe ale 
Norvegiei și Danemarcei, sau 
Belgiei și Olandei, precum și 
cu trupe ale Poloniei și 
Cehoslovaciei, ceea ce ar con
tribui la normalizarea situa
ției explozive din acest oraș.

HAVANA’. Tribunalul revo
luționar de Ia Havana a con
damnat Ia moarte trei con
trarevoluționari “ agenți ai 
Agenției Centrale de Investi
gații a S.U.A. Doi dintre ei au 
fost căpetenii ale unei bande 
de asasini. Al treilea, fost 
conducător al unei cooperative 
agricole, a folosit funcția sa 
pentru a aproviziona cu ali
mente bandele contrarevolu
ționare.

Sentința tribunalului revo
luționar a fost executată.

ALGER 
iulie, pe 
orașul Alger a avut loc un mare 
miting la care au luat cuvîntul 
șeful guvernului provizoriu al Re
publicii Algeria, Ben Yussef Ben 
Khedda, precum și Krim Bellkas- 
sem și Ait Ahmed miniștri ai gu
vernului provizoriu al Republicii 
Algeria. în cuvîntarea sa Ben Khed
da, după cum transmite agenția 
France Presse, a sublinit necesita
tea asigurării unității și a respec
tării unei discipline și ordini stric
te. El a dat o apreciere înaltă ac
tivității armatei de eliberare na
țională, care, a declarat el, „va 
sta de strajă cu vigilență unității“.

Ben Khedda a scos în evidență 
creșterea autorității guvernului 
provizoriu al Republicii Algeria, 
amintind că el a fost recunoscut 
deja de 33 de state.

Ben Khedda s-a referit la a- 
propiatele alegeri în Adunarea 
Națională a Republicii Algeria.

11 (Agerpres). — La 9 
stadionul de sport din

VENEZUELA-UN VULCAN
AAL MINISI POPULAREs. retras încă în0e multe luni Venezuela tre

ce prinfr-o acută criză eco
nomică și politică. Poporul 

s-a ridicat împotriva guvernului 
Betancourt care slujește interese
le monopolurilor yankee. îndepli
nind directivele Departamentului 
de Stat, Betancourt a rupt în no
iembrie relajiile diplomatice cu 
Havana, iar în ianuarie 1962, la 
conferința de la Punta del Este, 
a votat pentru excluderea Cubei 
din Organizația Statelor Ameri
cane.

Politica anticubană a lui Be
tancourt a intensificat și mai mult 
nemulțumirea poporului Venezue
lei pentru care Cuba înseamnă 
un exemplu însullețitor în lupta 
pentru eliberarea de sub jugul 
monopolurilor nord-americane. La 
revendicarea de a se schimba po
litica internă și externă, răspun
sul guvernului au fost represaliile 
în masă și îngrădirea libertăților 
democratice deja ciuntite. în Ve
nezuela au fost abrogata toate 
garanfiile constitutionale. Astfel a 
fost interzisă organizarea mitingu
rilor și demonstrațiilor, a fost in
terzisă tipărirea organelor de 
presă democratice. Sînt tot mai 
frecvente cazurile cînd armata și 
poliția intervin cu brutalitate în 
reprimarea demonstrațiilor ; a de
venit un lucru obișnuit atacarea 
sediilor partidelor democratice și 
a locuinjelor fruntașilor progre
siști.

Prin politica sa proimperialistă, 
Betancourt a lichidat bazele ori
cărei colaborări cu partidele poli
tice care sprijiniseră la început 
guvernul său. Coaliția guverna
mentală a fost părăsită de ele
mentele de 
partidul lui Betancourt. (Aceste 
elemente au 
partid „Mișcarea revoluționară de 
stingă“ care luptă astăzi activ îm
potriva politicii interne și externe 
a lui Betancourt). Un alt partid 
influent, „Uniunea Democratică

acum mai încordat ca oricînd“, — 
astfel caracterizează ziarul gu
vernamental venezuelez „LA RE
PUBLICA" sifua(ia din această 
(ară în care se intensifică acțiu
nile de guerilă împotriva 
guvernamentale.

După cum relatează 
Prensa Latina, unități de 
zani au deteriorat în două rînduri 
instalațiile feroviare aparținînd so
cietății „Orinoco Mining“. In sa
tul Zulia, mai mulți tineri munci
tori au incendiat o instalație pe
trolieră, aparținînd unei societăți 
nord-americane și apoi au plecat 
în munți unde s-au alăturat par
tizanilor.

Intr-un comentariu, 
dentul din Caracas 
„ASSOCIATED PRESS" 
că „guvernul președintelui Betan
court este departe de a fi instau
rat stabilitatea politică“ și că „în 
fiecare zi în cancelariile ministe
relor se aud vești despre noi răs
coale“.

Ziarul chilian „EL SIGLO“, 
scriind despre evenimentele din 
Venezuela, sublinia la rîndul său: 
„Cazul acestei țări bogată în pe
trol, dar unde populația muncitoa
re trăiește o viață de iad, se a- 
seamănă mult cu situația din alte 
țări latino-americane supuse dicta
tului imperialiștilor americani. La 
fel ca în Nicaragua, Paraguay 
etc., masele populare atacă per
manent temeliile dictaturilor mili
tare antipopulare care se cla
tină“.

Lupta curajoasă a răsculaților ve- 
nezuelezi împotriva guvernului dic
tatorial al lui Betancourt scoate 
pregnant în relief voința nestrămu
tată a poporului Venezuelei de a-și 
cuceri libertatea, de a pune ca
păt regimului dictatorial al lui 
Betancourt aservit intereselor mo
nopolurilor străine.

Republicană“, s-a 
1960 din guvern.

în cei patru ani de guvernare 
a lui Betancourt, sărăcirea po
porului Venezuelei s-a accentuat 
și mai profund, au sporit în 
schimb uriașele beneficii ale mo
nopolurilor străine.

împotriva politicii lui Betan
court s-au ridicat chiar unii mem
bri ai Camerei Depufaților care 
au respins In mai a.c. proiectul de 
lege prezentat de guvern cu pri
vire la interzicerea Partidului Co
munist din Venezuela 
cării revoluționare de

Răbdarea poporului 
liticii dictatoriale a 
Betancourt a ajuns la 
poporului a început să răbufnea
scă tot mai des sub forma răscoa
lelor armate.

Pentru a treia oară în lunile 
din urmă, regimul lui Betancourt 
a trebuit să facă față unor pu
ternice răscoale antiguvernamen
tale. Deși înfrînte, răscoalele con
stituie mărturia crizei grave a 
dictaturii instaurată în Venezuela. 
Răscoala militară de la Puerto Ca
bello ca și cea de ia Carupano 
precum și numeroasele demon
strații din principalele orașe ale 
Venezuelei, desfășurate în ciuda 
represaliilor polițienești, exprimă 
nemulțumirea profundă a poporu
lui față de actualul regim.

După înăbușirea răscoalei de la 
Carupano și Puerto Cabello, gu
vernul Venezuelei a făcut încă un 
pas pe calea spre dictatura fățișă. 
In întreaga țară au loc arestări, 
asasinate și represalii. închisorile 
sînt arhipline.

Deruta care a cuprins regimul 
Betancourt prevestește crahul ine
vitabil al sistemului de demago
gie și teroare din această țară la
tino americană, regim susținut cu 
zel de monopolurile din S.U.A. 
interesate să jefuiască „în liniște“ 
petrolul Venezuelei.

„Climatul politic pare să fie

In cadrul prof. J. a subli- a se găsi
nivel de

întrea- bombei mare „Daily

Popoarele condamnă experiențele

COPENHAGA 11 (Ager
pres). — în fața Ambasadei 
americane din Copenhaga a 
avut loc o demonstrație do 
protest împotriva exploziei 
nucleare americane în Cos
mos.

Demonstranții au remis am
basadorului S.U.A. o scrisoare 
de protest adresată președin
telui Kennedy în care se ex
primă 
gătură 
S.U.A. 
ptozie 
tudine,

regretul profund in le- 
cu acțiunile guvernului 
care a efectuat o ex- 
nucleară la mare alti-

CANBERRA 11 (Agerpres).Nici un fel de asigurări nu
_________________

vor reuși să înlăture sentimentul de adîncă neliniște care a cuprins lumea gă în urma detonării nucleare americane la altitudine, scrie ziarul Mirror" (Sydney).Cunoscutul specialist australian în domeniul fizicii nucleare prof. Green, protestînd împotriva exploziei nucleare efectuate de Statele Unite, a declarat că depunerile radioactive provocate de aceste experiențe vor prezenta mulți ani o gravă primejdie. Știința nu are nimic de cîștigat din aceste experiențe americane, a relevat prof. Green.

LONDRA 11 (Agerpres). — Pa
tru parlamentari englezi — 
hael Foot, Emrys Hughes, S. 
Davies și William Baxter — 
prezentat în seara zilei de 9 iu
lie Camerei Comunelor următoa
rea rezoluție : „Camera Comune
lor condamnă ca o acțiune bar
bară hofărîrea guvernului S.U.A. 
de a continua, ignorînd părerea 
oamenilor de știință, experiențe
le nucleare la mare altitudine și 
cere guvernului englez să facă 
uz de întreaga sa influență asu
pra guvernului S.U.A. pentru în
cetarea imediată a actualei serii 
de experienfe nucleare",

stìnga din însăși

trupelor

agenția 
parti-

și a „Miș- 
stînga“.
In fața po- 

guvernului 
capăt. Ura corespon- 

al agenției 
subliniază

In Anglia iau amploare manifestațiile de protest împotriva expe
riențelor nucleare americane. La una din recentele manifestații 
londonezii au purtat chipuri mutilate de efectele exploziei nu
cleare de la Hiroșima. „Chipurile de pe pancarte sînt ale japone
zilor dar ele ar putea fi ale englezilor. Așa ar putea arăta în cu- 
rînd și copiii voștri” — spun manifestanfii. în fotografie: londo

nezii în timpul demonstrajiei de protest

constituit un nou
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