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Dorința studenților de 
a se prezenta la exame
ne bine pregătiți este pe 
deplin sprijinită de ca
drele didactice, de con
ducerea Universității ti
mișorene care s-au în
grijit de crearea celor 
mai optime condiții pen
tru buna pregătire a 
examenelor. Despre a- 
ceste condiții ne-a vor
bit tovarășul CON
STANTIN POPA, pro
rectorul Universității.

— Pregătirea sesiunii 
de examene a fost dis
cutată atît în conduce
rea universității cît și 
la nivelul fiecărei facul
tăți. A fost întocmit din 
vreme programul care 
a fost făcut cunoscut 
studenților prin diverse 
forme. La întocmirea 
programului, a ordine! 
examenelor s-a pornit, 
în primul rînd, de la in
teresele studenților, în 
sensul de a le eșalona 
echilibrat. S-au avut în 
vedere atît studenții in- 
tegraliști, cît și cei ră
mași în urmă. (Pentru 
studenții din ulima ca
tegorie s-au programat 
unele examene înaintea 
începerii sesiunii și în 
primele zile ale ei).

Pentru a-i 
studenți în 
examenelor, 
tea cadrelor 
și în special 
nele mai dificile, au re
zervat 1—2 săptămîni 
înaintea sesiunii pentru 
prezentarea sistematică 
a unor capitole mai im
portante și a unor no
țiuni de bază. Așa s-a

ajuta pe 
pregătirea 
majorita- 
didactice, 

la discipli-

organizat munca la Fa
cultatea de matematică. 
Tovarășul conferențiar 
Ioan Bîtea, șeful 
drei de analiză 
matică, de pildă, 
ganizat asemenea 
de sinteză în 
săptămînă înaintea se
siunii, la anul II, la 
cursul de teoria funcții
lor de variabile reale 
pentru a fixa cadrul 
general în care s-a des
fășurat cursul.

Evident, ajutorul a- 
cordat studenților de 
cadrele didactice în pre
gătirea examenelor nu 
s-a rezumat doar la 
atît; au fost acordate 
consultații mai frecven
te, au fost ajutați mai 
insistent studenții care 
întîmpinau anumite di
ficultăți, fiecare cate
dră a indicat o biblio
grafie minimală — în 
special acolo unde nu 
sînt cursuri de uz intern 
— posibilă a fi parcursă 
în această perioadă și 
care-i va scuti pe stu- 
denți de căutări inutile.

Și alte măsuri luate 
la nivelul universității 
au creat studenților 
condiții mai bune pen
tru pregătirea sesiunii. 
Aș cita printre acestea : 
aprovizionarea mai bună 
a bibliotecii cu mate
rialele de bază, asigu
rarea circulației lor și 
fixarea unui program 
corespunzător de func
ționare a bibliotecii (7— 
23), sporirea spațiilor 
pentru săli de lectură 
etc.

cate- 
mate- 
a or- 
lecții 

ultima

Ssst ! Să nu-i deranjăm1 Viitorii ingineri agronomi se pregătesc pentru examene | 
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PENTRU ULTIMUL
I
I
I
E „ACT“ AL STUDENȚIEI

„S.N.-400“- 
un nou strung

rommesc
lncepînd din acest an construc

torii de mașini-unelte de la Uzinele 
„Strungul“ din Arad au introdus 
in producția de serie noul tip de 
strung „S.N.-400". După aprecie
rea specialiștilor această mașină 
de așchiat atinge performante la 
nivelul tehnicii mondiale actuale. 
Toate comenzile sale sirii centrali
zate avînd un avans rapid de am
bele sensuri. Construcția modernă 
a strungului permite prelucrarea 
mecanică, cu precizie a unui mare 
număr de piese de diferite dimen
siuni și profile.

Fabricarea strungurilor moderne 
inclusiv a noului tip „S.N.-400“ 
în uzinele din Arad este asigurată 
prin linii tehnologice moderne date 
in exploatare in ultimii ani și de
servite de ingineri, tehnicieni și 
muncitori cu o îndelungată expe
riență In construcția de mașini- 
unelte.

Aprecierea de care se bucură 
această mașină rominească iși gă
sește expresia și in faptul că ea a 
fost solicitată și peste hotare.

(Agerpres)

1 iunie reprezintă pentru cei 
48 de studenți din anul V al Fa
cultății ieșene de Mecanică ulti
mul termen de predare a proiec- 
tului de diplomă. Examenul de 

g stat propriu-zis va începe la 25 
I iunie și va consta tocmai în sus

ținerea acestui proiect. Se poa
te aprecia, prin urmare, de pe 
acum calitatea răspunsurilor la 

I examenul de stat după calitatea 
| proiectelor.

IFapt îmbucurător : toate pro
iectele sînt orientate cu fața 
spre producție ; fiecare student 

Idin an și-a ales ca temă pentru 
acest ultim proiect al său, 
dar cel mai dificil, cîte o pro- 

Iblemă care răspunde direct ne
cesităților producției dintr-o u- 
zină sau alta. Cîteva exemple : 

16 dintre ei au proiecte care stu
diază diferite procedee tehno
logice la Uzinele „Steagul roșu” 
din Brașov. Emil Uncheșel efec
tuează un studiu asupra liniei 
automate pentru blocul motoru
lui de la aceleași uzine. Alte 

! sînt inspirate din Uzine- 
„Progresul”-Brăila, Fabrica 

de strunguri Arad, Uzinele „23 
lucurești, Combinatul 

Metalurgic Reșița etc. Să ne o- 
>ra unuia : proiectul 

studentului Ion Berlea, din gru- 
242. Se intitulează simplu —

1
ilui (le 

proiecte 
le „Pr<

Ide strungul
August” Bi

I prim asup
oturl nn In liti

de„Proiectarea unui dispozitiv 
frezare continuă”, ceea ce pen
tru un neinițiat nu spune mare 
lucru. Dispozitivul lui Berlea, 
însă, oare va fi dat în producție 
la Fabrica de scule din Rîșnov, 
va micșora timpul de frezare la 
fiecare piesă de 6 ori. Fostul lă
cătuș de la Bîrlad, după cinci ani 
de studenție (ani în care a fost 
mereu fruntaș la învățătură) va 
fi un inginer destoinic, temeinic 
pregătit, de nădejde.

în această perioadă, Berlea și 
marea majoritate a colegilor săi 
se pregătesc intens pentru cel 
din urmă examen studențesc. 
Susținerea proiectului în fața co. 
misiei exigente a examenului de 
Btat le va solicita cunoștințe so
lide din domenii diferite, 
aceea, acum, cei i 
tovarăși ai lor sînt 
de Rezistența materialelor, 
Organe de mașini, 
construcțiilor de 
Tratamente termice.

Conducerea facultății și a in
stitutului, sprijinite de organi
zația U.T.M. și asociația studen
ților le-au asigurat toate condi
țiile necesare bunei pregătiri. 
Marea majoritate le-au folosit 
din plin și sînt acum într-un sta. 
diu avansat cu pregătirile.

De 
mai apropiați 

: manualele : 
de 

Tehnologia 
mașini aau

G. MITROI

In numele poporului sovietic și al meu per
sonal salut cu căldură pe participanții la In- 
tîlnirea reprezentanților comitetelor pentru 
colaborare și înțelegere reciprocă între po
poarele balcanice.

Popoarele Uniunii Sovietice nutresc senti
mente de profundă simpatie față de popoarele 
balcanice vecine, cu care au vechi legături de 
prietenie și cărora, în anii de grele încercări, 
le-au întins nu o dată o mînă frățească.

Oamenii sovietici manifestă o deplină înțe
legere față de eforturile popoarelor balcanice 
de a crea în Balcani o atmosferă de înțelegere 
și colaborare prietenească. După cum se știe, 
în interesul asigurării păcii și securității în 
Balcani și în întreaga lume, guvernul sovietic 
a prezentat, la timpul său, propunerea cu pri
vire la transformarea regiunii Balcanilor și 
Adriaticii în zonă denuclearizată și a declarat 
că este gata ca împreună cu celelalte mari 
puteri să garanteze securitatea și independența 
țărilor din această zonă.

în condițiile actuale, cînd cercurile agresive 
internaționale caută să folosească această re
giune și bazinul Mării Mediterane ca o bază 
de atac racheto-nucleară împotriva statelor 
iubitoare de pace, deosebit de actuală este a- 
doptarea de măsuri în vederea asigurării păcii 
și securității atît în Balcani cît și în întregul 
bazin al Mării Mediterane. în acest scop, gu
vernul Uniunii Sovietice a propus nu demult

București
ca întreaga regiune a Mării Mediterane să fie 
declarată zonă în care să nu existe arma ra
cheto-nucleară și ca împreună cu S.U.A. și cu 
celelalte state din Occident să ofere garanții 
sigure că această regiune va fi considerată ca 
fiind în afara sferei de folosire a armei nu
cleare.

Sîntem convinși că înfăptuirea acestor pro
puneri nu numai că ar permite statelor din 
această vastă regiune să consacre mai multe 
forțe și mijloace rezolvării problemelor lor 
economice și sociale, dar ar fi și o contribuție 
importantă la slăbirea încordării internațio
nale, ar spori șansele de realizare a unei în
țelegeri în. problemele dezarmării generale și 
totale. Fără îndoială că toate acestea ar întări 
și mai mult încrederea că visul de veacuri al 
omenirii — „o lume fără arme, o lume fără 
războaie” — este realizabil chiar în cursul 
vieții actualei generații.

Prin acțiunile lor energice, cercurile largi ale 
opiniei publice din țările balcanice și din țările 
regiunii Mării Mediterane pot aduce o contri
buție substanțială la îndeplinirea acestei sar
cini nobile.

îngăduiți-mi să-mi exprim convingerea că 
lucrările întîlnirii vor constitui un pas pozitiv 
pe calea creării în Balcani și în regiunea 
Mării Mediterane a unei zone a păcii și prie
teniei și să urez participanților la Intîlnire 
succes în activitatea lor.

Salutări cordiale
N. HRUȘCIOV

A Hl-a Intîlnire a reprezentanților Comitetelor 
pentru colaborare și înțelegere reciprocă 

între popoarele balcanice
Marți au continuat în Ca

pitală lucrările celei de a IlI-a 
întîlniri a reprezentanților 
Comitetelor pentru colaborare 
și înțelegere reciprocă între 
popoarele balcanice.

în deschiderea ședinței, 
prof. univ. Mihail Ghelme- 
geanu, președintele Comitetu
lui romîn pentru colaborare 
și înțelegere reciprocă între 
popoarele din Balcanj, a dat 
citire mesajului adresat întîl
nirii de președintele Consi
liului de Miniștri al Uniunii 
Sovietice, N. S. Hrușciov.

La dezbaterile care au înce
put apoi au luat parte membri 
ai delegațiilor și observatori, 
participanți la Întîlnire.

în cadrul aceleiași ședințe, 
prof. univ. M, Ghelmegeanu

a citit textele unor telegrame 
trimise întîlnirii de Andreas 
Zakkas, președintele Comite
tului elen pentru destindere 
internațională și pace, și de 
Ioanis Passalidis, președintele 
Partidului E.D.A.

După-amiază, oaspeții s-au 
întîlnit cu reprezentanți ai 
Comisiei naționale a R.P. Ro- 
mîne pentru U.N.E.S.C.O. 
Acad. Tudor Vianu, secreta
rul general al Comisiei, a fă
cut o expunere asupra diferi
telor acțiuni organizate de Co
misia națională a R.P. Romîne 
pentru U.N.E.S.C.O. în scopul 
unei mai bune cunoașteri și 
apropieri între popoarele bal
canice. întîlnirea a decurs 
într-o atmosferă cordială.

(Agerpres)

Festivitatea de închidere
a Olimpiadelor de matematică și fizică

„fană" de... tricicletă

în legătură cu încheierea 
anului de învăiămint 

în școlile de cultură 
genera’ă

Se apropie închiderea anului 
de învăfămînt în școlile de 
cultură generală din țara noa
stră. Elevii, sprijiniți de cadrele 
didactice, repetă lecțiile, parti
cipă la meditații și la diverse alte 
forme pentru reîmprospătarea 
cunoștințelor căpătate în timpul 
anului școlar.

Printre primele examene ale 
lunii iunie sînt acelea de absol
vire a clasei a 7-a, ce se vor 
desfășura în intervalul 2-10 iu
nie, după care vor urma con
cursurile de admitere în clasa a 
8-a. Examenele de maturitate vor 
avea loc în a doua jumătate a 
lunii iunie, între 15-27 iunie.

Elevii claselor I-IV care nu 
dau examene vor participa între 
1-5 iunie la diferite activități 
sportive, recreative și vor pre
găti serbările de sfîrșit de an 
care vor avea loc între 5-9 iunie.

Elevii claselor V, VI, VIII, IX 
și X vor efectua practica de 
vară în întreprinderi industriale, 
G.A.C., G.A.S., între 11-22 iunie.

(Agerpres)

Marți a avut loc la Palatul 
pionierilor din Capitală festivi
tatea de închidere a fazei finale 
a Olimpiadelor de matematică și 
fizică organizate de Societatea 
de științe matematice și fizice, 
Ministerul Învățămîntului și C.C. 
al U.T.M. pentru elevii școlilor 
de cultură generală, pedagogice, 
profesionale și tehnice de mai. 
ștri.

La această fază s-au întrecut 
aproape 360 elevi, selecționați 
din cei peste 7 600 participanți 
la faza regională. Elevilor care 
au obținut cele mai bune rezul
tate le-au fost înmînate diplome 
și premii : pentru matematică 6 
premii I, 7 premii II, 8 premii 
III și 29 mențiuni, iar pentru 
fizică 5 premii I, 3 premii II, 8 
premii III și 23 mențiuni. Pen
tru elevii distinși cu premiul I,

va fi organizată o excursie în 
R. P. Bulgaria.

Un grup de elevi selecționați 
dintre finaliști vor reprezenta 
țara Ia cea de-a V-a ediție a 
Olimpiadei internaționale de ma
tematică ce va avea loc în R. P. 
Polonă.

(Agerprei)
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acest scop s-au a- _ 
menajat holurile, I 
pavilioanele și chiar I 
o parte din spațiul _ 
mezaninului. Astfel, I 
peste 750 de D 
locuri, vor fi des- „ 
tinate numai pre- B 
gătirii studenților | 
în cămin.

La căminul nr. 5 I 
al Institutului de ■ 
medicină și farma- ■ 
cie, biblioteca și-a I 
mărit orarul, deser- ■ 
vind studenții între » 
orele 7—22 și în | 
zilele de duminică. B 
Sala de lectură are a 
un număr suficient | 
de locuri (peste ■

Săli de lectură

La căminul nr. 1 
al Institutului de 
petrol, gaze și geo
logie locuiesc circa 
270 de studenți. în 
afară de posibilită
țile de studiu care 
există în biblioteci
le institutului, de 
curînd în cămin s-a 
mai dat în folosin
ță o sală de lectu
ră cu peste 40 de 
locuri, în afara să
lilor existente per
manent. Conduce
rea căminului a a- 
sigurat un număr 
sporit de planșete, 
necesare lucrări
lor de proiect, 
dînd posibilitatea 
studenților să lu
creze și în camere.

Pentru buna des
fășurare a pregăti
rii examenelor s-au 
luat măsuri pri
vind reducerea pro
gramului stației 
de radioamplifica
re, întreruperea 
convorbirilor tele
fonice, păstrarea 
disciplinei, pentru 
ca studenții 
poată studia
condiții de ordine,

să 
în

cămine
liniște și curățenie 
desăvîrșită.

La căminul nr. 1 
al Institutului de 
arhitectură întîl- 
nim aceeași grijă și 
atenție în rezolva
rea problemelor pe 
care le 
siunea. 
faptului că odată 
cu începerea exa
menelor se termină 
lucrul la proiecte, 
sala de lectură va 
fi mai eliberată și 
va oferi o mai mare 
capacitate. Printr-o 
măsură binevenită 
a decanatului, stu
denții anului VI 
vor avea la dispo
ziție o altă sală 
pentru executarea 
lucrărilor de diplo
mă.

La căminul nr. 1 
al Institutului poli
tehnic din Bucu
rești biblioteca s-a 
îmbogățit cu mate
riale noi, în special 
de bibliografie și 
deja funcționează 
peste orele obișnu
ite.

Sala de festivi
tăți dispunînd de 
200 locuri s-a tran-

sformat în sală 
lectură și tot

ridică se- 
Datorită

100). Condiții fa- a 
vorabile pentru în-1 
vățat există și în ■ 
camere, unde locu- ™ 
iese cîte 2—3 stu-1 
dente. Clubul, care I 
poate completa sala . 
bibliotecii, va fi a-1 
menajat pe întrea- ■ 
ga perioadă a se- g 
siunii și va servi | 
ca sală de lectură.
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alo Un o foi gon of ații
■ i intern în biroul di-

I tecției, vastă încă
pere cu pereți de

I metal situată unde
va, pe un palier,

1 ieasupra uriașei 
hale mecanice. Vu

ietul muncii ne înconjoară din 
toate părțile, familiar și fier
binte. Dincolo de fereastră, con
trastul de liniște al unor ron
duri de flori. Arbori bogat în
frunziți se profilează somptuos 
pe zidurile marilor hale, își lea
gănă umbrele pe ferestrele la 
care joacă pale de foc.

Hale moderne, arbori și flori: 
Uzinele „Republica"-1963...

Vechiul muncitor — de 12 
ani director general al uzinei 
— ne urmărește privirea cu un 
surîs :

— lată un prim răspuns Ia in
terviul pe care mi-1 cereți...

— Un răspuns la o întrebare 
I încă neformulată...

— ...Dar care vă va interesa, 
sînt convins ! Arborii și florile 
pe care le vedeți le-au plantat 
tinerii noștri, în orele libere. 
Înfrumusețarea uzinei cade-n 
sarcina lor. E o sarcină pe care 
singuri și-au asumat-o. Și care 
poate fi dată, cred eu, ca 
un exemplu — chiar „mic" ! — 
al dragostei lor de uzină, al 
mîndriei muncitorești pentru 
ceea ce se cheamă „emblema" 
— sau „cartea de vizită" — a 
locului de care ți-ai legat me
seria. „Marile răspunderi ale 
tinerei generații“ trebuie să 
reflecte cu deosebire acest sim- 
țămînt.

Discuția se leagă direct, tele
grafic, pe această coordonată 
majoră.

4r

— Simțămîntul acesta al mîn
driei muncitorești — începe to
varășul Gheorghe Pietroiu — 
are rădăcini puternice și foarte

adinei. Nu-i o laudă-n vînt, ci 
un simțămînt „cu acoperire“, 
care se bizuie pe o întreagă 
tradiție.

„muncitor“, ucenic la atelierul 
mecanic de pe moșia unde 
robeau părinții mei ca argați). 
Dar meșterul de care vă spun 
mi-a pus în mină aurul unei ex
periențe înalte, învățîndu-mă, 
cum se zice, „să mă joc cu 
unealta", s-o supun după plac 
puterilor mele, oricît de firave 
erau ele pe-atunci. Am cunos
cut apoi, ca tînăr munci
tor în atelierele „Astrei" și 
ale „Concordiei“, la Ploiești, 
o mulțime de meșteri care știau 
să facă minuni în profesia lor, 
chiar și cu tehnica înapoiată a 
vremii. Cu o nicovală și un

Convorbire cu tovarășul
9

GHEORGHE PIETROIU,
director general al Uzinelor „Republica“

— La ce anume vă referiți ?
— La faptul că muncitorul 

nostru a fost dintotdeauna un 
meșteșugar priceput. Un artist, 
o „mină de aur". N-o să-l uit 
niciodată pe meșterul care m-a 
învățat meserie. Eram un copil. 
(N-aveam decît 10 ani cînd am 
devenit, forțat de nevoi.

baros grosolan, scoteau niște 
lucruri de care se cruceau in
ginerii străini: adevărate biju
terii, pentru care aiurea se fo
loseau aparatele cele mai scum
pe, de cea mai mare precizie. 
Da, muncitorul nostru este un 
meseriaș talentat și i-a plăcut 
dintotdeauna să scoată lucru pe

cinste din mîinile lui; asta ți
nea de mîndria, de demnitatea 
de muncitor, care nu-ți îngă
duie să-ți batjocorești meseria. 
A ținut la demnitatea aceasta 
chiar și atunci cînd muncea 
pentru alții. Dar acum, cînd 
muncim pentru noi ?

— Deslușim, în aceasta, un 
prim îndemn pentru tînăra ge
nerație...

— Un îndemn și o răspun
dere dintre cele mai importan
te. Tinerii sînt datori să dez
volte această tradiție, să ducă 
la noi străluciri prestigiul „mîi- 
nii de aur" a muncitorului nos
tru. E o chestiune de onoare 
muncitorească și de mîndrie 
patriotică, dacă vreți. Fiecare 
lucru pe care-1 facem trebuie 
să poarte cu cinste pecetea : 
„făurit în Republica Populară 
Romînă", într-o țară de oameni 
harnici, cutezători, talentati, ca
re desăvîrșesc cu succes con
struirea socialismului. Și există, 
pentru dezvoltarea acestui pres
tigiu, cele mai desăvîrșite con
diții, nevisate nicicînd de mun
citorul de ieri, care biruia „mi
cronii" cu un simplu baros. 
Există o tehnică nouă, modernă, 
care înzestrează astăzi uzinele 
noastre. Exemple de la noi, de 
la „Republica" ? Iată doar unul: 
uzina e mecanizată astăzi în 
proporție de 93 Ia sută (la na
ționalizare: nici 25), iar pînă la

sfîrșitul anului vom acoperi și 
restul de 7 procente. Adăugați 
la aceasta marile utilaje mo
derne, cuptoarele rotative, linia 
nouă de laminoare, procedeele 
tehnologice bazate pe ultimele 
noutăți în materie. Și. mai a- 
dăugați, în sfîrșit, condițiile de 
înaltă specializare în muncă, 
orizontul tehnic-cultural foarte 
larg care se oferă, azi, fiecăruia. 
La vîrsta la care eu mă întor
ceam, bolnav de tuberculoză, 
din emigrație (criza din 1929 
mă aruncase pe drumuri și ple
casem să cîștig o pîine tocmai 
la Paris, la „Renault"), un tî
năr muncitor ca Dragotă Cor
nel, trimis la facultate pe chel
tuiala uzinei, se întoarce prin
tre noi, inginer. Și sînt mulți ca 
el. Fără să mai vorbim de cei 
300 de tineri care frecventează 
liceul seral, și de la care aștep
tăm, pe curînd, lucruri mari... 
Cum vedeți, există toate condi
țiile, cadrul cel mai rodnic în 
care să se desfășoare cu succes 
bătălia pentru înălțarea presti
giului.

— Ce le puteți spune tineri
lor despre „armele" acestei bă-

ILIE PURCARU

(Continuare în pag. a 3-a)

| Mocanu Vasile, șef de echipă l 
I la Uzina „Steaua Roșie” din j 
| Capitală, acordă o mare a- > 
( tenție calității produselor, j 
| Iată-1 verificînd împreună ) 
I cu Nicolae Găvăn o piesă 1 
f complicată. j

Mecanizatorii 
au realizat planul 

campaniei 
de primăvară

Ca urmare a înzestrării 
S.M.T. cu noi mașini 'și utilaje 
și a folosirii raționale și depli
ne a acestora, mecanizatorii au 
efectuat un volum de lucrări 
echivalent cu peste 6 300 000 ha 
arătură normală, depășind cu 
1 300 000 ha a.n. pe cel realizat 
în primăvara anului trecut.

Peste 100 de stațiuni de ma
șini și tractoare și-au depășit 
cu mult sarcinile de plan. Folo
sind experiența dobîndită și a- 
plicînd cunoștințele noi însușite 
Ia cursurile din perioada de iar
nă, mecanizatorii au executat 
arăturile, însămînțările și cele
lalte lucrări agricole de primă
vară în perioade optime, la un 
nivel agrotehnic superior anilor 
precedenți. Au fost create ast
fel condiții pentru sporirea pro
ducției pe ogoarele gospodări
ilor agricole colective.

(Agerpres)



Pentru baza furajeră- 
valorificăm toate rezervele

Gospodăria noastră colec
tivă are un sector zoo
tehnic puternic. El con

stituie un permanent izvor de 
venituri. In acest sector lu
crează oameni cu multă tra
gere de inimă, buni cunoscă
tori ai meseriei. Printre ei se 
află muiti tineri, recomandați 
de organizația U.T.M. Traian 
Bondar, secretarul comitetului 
organizației de bază U.T.M. pe 
gospodărie este brigadier zoo
tehnic ; un tînăr talentat si pa
sionat pentru meseria lui.

An de an au crescut produc
țiile sectorului zootehnic, iar o 
condiție de bază pentru aceas
ta a fost asigurarea unei bo
gate și consistente baze fura
jere, pentru un mare număr 
de animale. Adică, pentru 940 
de taurine, din care 450 vaci 
cu lapte, 3500 de ovine, din 
care 800 de batali pentru lină 

și carne, 1 900 de porcine, din 
care 250 scroafe și 1 500 porci 
contractați cu statul, 20 000 
de păsări (cile vom crește 
in acest an) și altele. A- 
ceste cifre arată de la sine 
cită bogăție de nutrețuri tre
buie să avem. Iată de ce, 
în tot cursul unui an, din pri
măvară oină spre iarnă, noi ne 
preocupăm cu chibzuință de 
baza furajeră. Mai întîi vreau 
să arăt că dispunem încă de 
cantități însemnate de furaje 
însilozate și fînuri. In toamnă 
am semănat cu secară masă 
verde 80 de hectare. Consumul 
ei a început, si pe măsură ce 
se eliberează terenul semănăm 
porumb pentru siloz. Avem, de 
asemenea, 100 de hectare cu 
lucemă și 80 de hectare cu tri
foi pentru fînuri. Pe întreaga 
suprafață am făcut lucrări cu 
grapa în vederea sporirii pro

ducției la hectar. In toamnă 
am mai semănat 82 de hectare 
cu orz și acum în primăvară 
11 hectare cu orzoaică — bază 
sigură pentru sporirea cantită
ții de concentrate. Am mai se
mănat 52 de hectare cu mazăre, 
30 de hectare cu borceag^ și 15 
hectare cu sfeclă furajeră. Am 
acordat și acordăm o atenție 
deosebită celor 320 de hectare 
cu pășune și 80 de hectare cu 
finețe.

Vreau să subliniez aici une
le inițiative frumoase ale tine
rilor. Mobilizați de organiza
ția U.T.M., ei au efectuat pe 
pășune lucrări importante prin 
muncă patriotică. La indicația 
inginerului agronom, ei au cu
rățit întreaga suprafață de bu
ruieni, au distrus mușuroaiele 
și au strîns pietrele. Apoi, cu 
atelajele, au grăpat. După a- 
ceea au împrăștiat pe 140 de 

hectare must de grajd diluat 
cu apă. Iată cîteva dintre lu
crările făcute de tineri, care 
vor face ca să sporească pro
ducția de masă verde cu cel 
puțin 3000 de kg. la hectar, a- 
dică să ajungă la circa 12.000 
kg la hectar.

N-am neglijat nici alte re
surse. Bunăoară, toate cele 625 
de hectare cu porumb pentru 
boabe le-am intercalat cu do- 
vleci și fasole. Avem, de ase
menea, contractate mari canti
tății de tăieței de sfeclă. Rezer
ve mai avem destule. Cocenii 
de porumb îi vom toca mărunt 
și-i vom da în amestec cu bor
hot și cu porumb siloz. Paiele 
de grîu — la fel. Coletele de 
sfeclă de pe cele 80 de hectare, 
resturile de Ia cele 28 de hec
tare cu grădină de legume, lu
jerii de dovleci și altelt, vor fi 

strînse și folosite în diferite 
amestecuri. Toate reprezintă o 
sursă de cel puțin 1 000 de tone 
de nutrețuri.

Valorificînd cu grijă toate a- 
ceste resurse, considerăm că 
vom putea asigura necesarul 
de 380 vagoane porumb-si- 
loz, 128 Vagoane fînuri, 288 va
goane de concentrate și altele.

în plus vrem să ne creăm 
o rezervă cît mai bogată de 
nutrețuri pentru anul viitor, 
cînd numărul âhîmalelor pro
prietate obștească va continua 
să crească.

TEODOR MAGHIAR
Erou al Muncii Socialiste, 

președintele G.A.C. Mădăraș, 
regiunea Crișaria

f „In salul nostru, așezat tocmai în I 
L inima mdntilor. ne scrie nròfesnrul 1I inima munților, ne scrie profesorul j 
- Gheorghe Dohanici, din comuna) 

Malaia, raionul Rm. Vifcea, există j 
o bogată tradiție folclorică și in 1 
anii din urmă se desfășoară o in. { 
leasă activitate culturălă". j

Și, ca să ne convingem de ade- j 
vărurile spuselor sale, profesorul) 
Dohrfnici a pus în plic fotografii 1 
reprezentînd cîteva dintre formați- | 

................................. 3

I
I............ ,
( ile artistice ale satului (cele 31 
i. echipe de dansuri, alcătuite pe ge. j 
| nerafii, vestite în toată regiunea). J 
( Imaginea pe care o reproducem îi J
f înfățișează pe cei mai tineri din- ] 
f Ire dansatorii din Malaia — „echipa j 
l mică". Răducă Constantin, Gheor-1 
l ghe Băzărincă, Elena Croitorescu, j 
j- Gheorghe Alexcescu sînt copii ) 
( din sat. Cu dragoste și pasiune au ) 
| învăfat ei focurile populare, hale- j 
î panele, ungureneștile. briurile și I 
I învîrtitele. Profesori ie-au fost Mi- ' 

hai Socol, Gheorghe Diaconescu, )

J
J
i

„Echipa mică"

la întreținerea culturilor

Valoarea centimetrilor
ii

I Pentru tinerelul taurin dinI 
l prăsilă proprie, colectiviștii l 
I din Sîntana, raionul Arad, au) 
(creat Condiții optime: îngri-J 
j jire atentă, hrană din bel-j 
j șug, adăposturi bune. Iată o j 
(imagine din grajdul vifeilor. 1

(Centrul școlar agricol Tri-I 
i lești-Roman, regiunea BacăuJ 
f pregătește cadre medii pen-j 
( tru agricultura noastră socia- j 
(listă : tehnicieni agricoli șl j 
f veterinari. lată-i pe elevii a- j 
( nuiui III A veterinar, asi-) 
f stind la o lecție despre ra- J 

sele de bovine.
Foto : AGERPRES j

Pe lotul experimental 
al școlii

In aceste zile muncile agri
cole sint în toi și pe lotul școlii 
de 8 ani din comuna Drăgușeni, 
regiunea Suceava. Elevii cul
tivă pe lotul experimental 39 
de specii de plante. Profesorii 
de specialitate de la școală au 
întocmit un asolament de cul
tivare a lotului cu cereale, le
gume, zarzavaturi, plante teh
nice, ierburi perene. La școală 
este organizată o expoziție cu 
plante cultivate pe lot.

Pentru ca elevii să {roată a- 
plica în practică cele învățate 
la cursurile de agricultura, pe 
lingă toate școlile din regiune 
au fost organizate loturi experi
mentale. In afară de aceasta, 
elevii claselor a V-a, a Vll-a, 
fac practică în timpul vacanțe
lor la gospodăriile colective din 
•omună. La școlile din Dumbră
veni, Roma, Răchiți, Răuseni, 
lecțiile practice la capitolul le
gumicultura s-au făcut în cadrul 
sectoarelor legumicole ale gos
podăriilor colective.

(Agerpres)

azv©^ DE A IP A șa...
ILEŒME

Cînd t-a put pro
blema dezvoltării 
sectorului legumicol, 
au fost fi cîfiva care 
au obiectat, argumen- 
tind: „Legumele au 
nevoie de multă apă 1 
Dacă nu irigi, n-ai 
realizat mare lucru. 
De unde apă pentru 
Otita suprafață ?“

Tinărul Vasile De- 
mien, inginerul agro
nom al gospodăriei, 
se gindise însă de 
mult la problema a- 
ceasta și căuta rezol
varea el- Dintr-un 
dimb de la marginea 
cîmpiei răzbatea la 
suprafața un firicel 
de apă. După cîfiva 
metri însă, pîrîiașul 
era din nou „înghi
țit.1’ de pămînt. Și 
chiar de la marginea 
tăpșanului începea 
să se desfășoare gră
dina de legume a co
lectiviștilor din Ga- 
loșpetreu, raionul 
Marghita. Extinsă a-

nul acesta la aproape 
90 de hectare, grădi
na se numără printre 
sectoarele aducătoare 
de mari venituri ale 
gospodăriei. Studiind 
posibilitatea folosirii 
acestui izvor, ingi
nerul a venit cu pro
puneri concrete. Ide- 
ea lui au împărtășit-o

ÎNSEMNĂRI
și Alexandru Nistor, 
președintele colecti
vei și unii dintre bri
gadieri și colectiviști. 
Și la adunarea co
lectiviștilor a venit 
cu un proiect. L-a 
expus amănunțit, a 
făcut calcule, a argu
mentat. A doua ai au 
venit sute de colecti
viști — era o perioa
dă mai pufin aglo
merată de lucru în 
cîmp — și au început

săpăturile. Tinerilor 
le-a plăcut mult ide- 
ea creării unui lac 
de acumulare în ini
ma grădinii de legu
me. Așa ci principa
lul obiectiv al muncii 
patriotice, în perioa
da din urmă, l-a con
stituit dislocarea ce
lor aproape 40 000 
de metri eubi de pă- 
mînt.

Acum, in centrul 
grădinii de legume a 
apărut lacul, alimen
tat de apele pîrîiașU- 
lui cu pricina- Oame
nii îl „dezgr o paseri’ 
pînă la adîncimea de 
peste un metru, ca 
să fie pus în slujba 
lor, să „lucreze“ pen
tru ei. Astfel ideea 
tînărului inginer — 
prin efortul entuziast 
al colectiviștilor *— a 
devenit faptă.

NICOLAE BARBU

Nicolae Morarii și alții, muncitori j 
la pădure și dansatori în echipele J 
mai mări. Cu aceste dansuri, învă- { 
țațe la ei acasă, în inima munților, j 
puștii aceștia au repurtat frumoa- j 
se succese pe mari estrade ale re-) 
giunii Argeș. Iar Maria Moga, o) 
,,vestită“ solista a echipei, se bu- -j 
cură de mari succese la virata j 
respectabilă de 10 ani. în aceste j 
zile frumoase ,,echipa mică“ și j 
micii soliști participă la progra- J 
mele organizate de tineri în aer J 
liber, pe frumoasele lor plaiuri. Și j 
ce frumos sună vechile clntece ț 
populare locale :

Trec Lotrul de multe ori, 
Pe cotite lăsători,
Ca s-ajung seara la stînă 
La băcița mea cea bună 
Și vîrfurile sînt pre'nalte 
Și Malaia-i prea departe.

... Nu citit de departe însă

5I
I 

. ,... a..... I 
moși artiști, „micii echipe“ din Ma- 
laia, cuvinte calde de lelicitare.

EUGEN FLORESCU

ca

xperiența ne-a în
vățat că lucrul cel 
mai de preț pentru 
a asigura producții 
mari 
grija 
din 

cârc pui sămînța 
pînă la strîngerea 
flăni în plină campanie de între
ținere a culturilor prăsitoare. 
Aceasta hotărăște în mare măsu
ră belșugul anului. Iată de ce, 
în aceste zile, pe întinsele ogoa
re cultivate cu grîu, porumb, 
floarea-soarelui și sfeclă de za
hăr, colectiviștii din Recaș își 
concentrează toată atenția, mobi
lizează toate forțele la lucrările 
de întreținere. Sînt preienți la 
lucru zi de zi, toți colectiviștii, 
tineri și vîrstnici. Brațele de 
muncă sînt repartizate judicios, 
astfel 
făcută

Ce 
pînă în prezent ? Cum le-arii fă
cut ?

Gospodăira noastră are însa- 
mînțate cu culturi prașitoare ur
mătoarele suprafețe : 150 de hec
tare 8U sfeclă de zahăr, alte 150 
de hectare cu floarea-soarelui și 
735 de hectare cu porumb. Pînă 
în prezent am efectuat răritul și 
am aplicat prima prașilă meca
nică și manuală la sfecla de za
hăr, ca și la floarea-soarelui. Mă

la hectar feste 
pentru plante 
momentul în 
în pămîrit și 
recoltei. Ne a-

ca fiecare lucrare să fie 
în timpul optim, 
lucrări am efectuat noi

A

Compostai — 
an prețios îngrășămînt

1 IftHAbiilAL

Wthî!

entru toii cei ce lucrează pe ogoare este foarte 
clar faptu] că gunoiul de grajd este îngrășămîn- 
tul cel mai valoros.

Cum însă cantitatea de gunoi de grajd este li
mitată de numărul animalelor fiecărei gospo
dării, se pune problema folosirii unor cantități 
mai mici la hectar, pentru a putea îngrășa supra

fețe mult mai mari. Avem însă posibilitatea să asi
gurăm cantități mai mari de îngrășăminte naturale Prin 
metoda preparării compostului din gunoi de grajd, superfosfat 
și pămînt. In ce constă această metodă ?

In iunie—iulie, în mijlocul tarlalei ce urmează a se în- 
grășa Se alege o porțiune de 0.5 ha, pe care se transportă 
100—150 tone de gunoi de grajd, care se împrăștie într-un 
strat uniform. Peste gunoi se răspîndesc 20 tone superfos
fat, apoi se ară la 15 cm. adîncime și se discuiește energic. 
Se realizează astfel 0 Cantitate de circa 1 500 tone com
post,. Care satisface îngrășarea a 100—150 hă tereh. în luna 
septembrie, stratul do gunoi șl superfosfat amestecat cu 
pămlnt se adună în grămezi, se transportă pe terenul din 
1iir șl $e împrășlfe. după care se face arătura. Acest pro 
ccdșu JrtlC’e la sperttSâ 'Cil peste .30 La sulă a .producției de 
'Sfeclă fle ZS&ăî.

Dacă solul este acid, ia acest amestec se adaugă 300—500 
feg praf de var la hectar.

In țara noastră. într-o experiență de 4 ani a Institutului

1

pnțirt 
hectar, 

acum 
recoman

voi referi mai mult însă la cul
tura porumbului.

Nc-am propus să realizăm o 
producție medie de cel 
3 800 kg de boabe la 
Toate lucrările de pînă 
le-am făcut conform
dărilor agrotehnicii. Prima lucra
re a fost răritul pe care l-am fă
cut numai manual. Colectiviștii 
au înțeles că densitatea plante
lor are o mare însemnătate în 
sporirea producției la hectar. 
Am lăsat o densitate diferenți
ată, în funcție de hibridul 
cultivat și de fertilitatea solului 
respectiv. Bunăoară, la hibridul 
dublu 409 am lăsat un număr de 
35 ()00-38 000 de plante la hec
tar, iar la hibridul dublu 
un număr mai 
40 000-45 000. 
noi îl facem în 
tă, înainte 
cînd lăsăm 
de plante 
măsură de 
ventualele
— și a doua oară, în momentul 
executării celei de i 
șile manuale, cînd I 
rul exact de plante.

Pentru această lucrare noi am 
alcătuit echipe speciale din care 
au făcut parte mulți tineri din
tre cei mai buni cursanți de la 
cercul agrotehnic. Aceste echipe 
au fost bine instruite încă îna
inte de începerea lucrării 
cîmp. Fiecare colectivist

306 
mare de plante : 
Răritul manual 
două etape : oda. 

prima prașilă, 
număr mai marc

de
un
decît cel stabilit 
prevedere pentru 
atacuri

e-
de dăunători

a doua pra- 
lăsăm nurnă-

de cercetări horti-viticole, prin 
aplicarea unui amestec de 3 
tone gunoi, 400 kg superfosfat 
Si 400 kg praf de var ars la 
hectar, s-a obținut o producție 
de 4 829 kg mere la hectar, la 
fel ca și în cazul aplicării unei 
norme de 20 tone gunoi de 
grajd la hectar.

La griul de toamnă. într-0 
experiență făcută la G-A.S. 
Sercaia Făgăraș, prin folo
sirea unui amestec de 5 tone 
gunoi, 300 kg superfosfat și 500 
kg praf de var. producția a 
sporit cu 1 034 kg la hectar.

La porumb, într-o experien
ță făcută la Turda, regiunea 

Cluj, prin aplicarea a 10 tone gunoi și 200 kg superfosfat, 
producția a crescut cu 830 kg boabe la hectar, față de parcela 
neingrășată.

Cu un kg. de var, 
un spor de 6 kg. de grîu

h zonele mai umede și mai răcoroase din țara 
noastră datorită spălării continue a solului, odată 
cu .pierderea .substanțelor hrănitoare, se schimbă 
ți însușirile chimide ăîe solLiTui.HffțoiTEă pierderii 
calciului, element care se găsește în var.

Din cauza aoidității provocate de lipsa din sol a 
calciului tngrășămintele care se aplică nu dau

sporuri suficient de mari de producție.

2

Astfel, pe un sol acid din cadrul G.A.C. Baba Novac, raio
nul Satu-Mare, regiunea Maramureș, cercetătorii de la Sta
țiunea experimentală Livada au obținut la porumb un spor 
de 37,5 la sută atunci cînd au aplicat 300 kg azotat de amo
niu și 300 kg. superfosfat la hectar. Pe parcela vecină, 
unde alături de aceste îngrășăminte s-au aplicat și 6 tone 
calcar (piatră de vâr măcinată), Sporul de producție a fost 
de 58 la sută.

sau cu piatră de var măcinată

Cum la un hectar se aplică 
3—4 tone de var sau 5—6 tone 
de piatră de var măcinată, iar 
efectul asupra șpofiriț produc
ției este de 300—400 kg de grîu 
sau porumb în medie, în cei 8 
ani cît durează efectul amendă
rii se obține de pe fiecare hec
tar un surplus de 2400—3200 
kg grîu sau porumb. Aceasta 
înseamnă că fiecare kilografn 
de var aduce un spor de pro
ducție de 6 kg grîu sau; po
rumb, iar fiecare kilogram de 
piatră de var măcinată aduce 
4.8—6,4 kg grîu sau porumb, 
socotind că se aplică în medie 
cî.te 5 tone la hectar.

sporul de producție, nu trebuie să ne scape din
vedere ’Și calitatea țF38£iseIor, care devin mai bogate în 
proteine 41 grăsimi, iar -ftrfhjeie d’e "pn SUprafețCTC ■'ă'rrfe'ntlatfe 
contribuie t» ..întărirea organismului animalelor, la preveni
rea tuberculozei și rahitismului la tineretul bovin șl por
cin.

3

Efectul amendării cu var 
durează 7—8 ani.

Pe lingă

precis numărul firelor ce trebuie 
lăsate să vegeteze, precum și 
distanțele dintre plante pe care 
le asigura cu rigle gradate, con
fecționate în mod special în acest 
Scop.

O altă lucrare, pe care noi am 
fexeeulat-o pe aproape întreaga 
suprafață, este prașila. Și aici 
colectiviștii respectă recoman
dările agrotehnicii : ei execută 
prima prașilă la o adîncime de 
10-12 cm. Pe măsură ce plantele 
se dezvoltă, deci la celelalte 
prașile, adîncimea la care se va 
face lucrarea va scădea.

Se spune în popor că „o pra
șilă face cît o ploaie hună”. Eu 
socotesc că face și mai mult. Sa 
ilustrez asta printr-un exemplu, 
în 1961, noi am aplicat 3 prașile 
mecanice completate cu 3 prașile 
manuale. Producția medie reali
zată a fost de 3116 kg porumb 
boabe la hectar. Anul trecut am 
executat pe întreaga suprafață 
4 prașile mecanice și 4 prașile 
manuale, iar pe unele parcele 
chiar 5 prașile mecanice. Pro
ducția medie de porumb boabe 
la hectar a crescut la 4 000 kg. 
De aceea, am stabilit ca în acest 
an să dăm culturii porumbului 
4 prașile mecanice și tot atîtca 
manuale pe rînd. Dar dacă va 
fi nevoie, pe unele suprafețe 
vom executa și mai mul le prașile. 
Vrem, adică ne-am angajat 
chiar, ca de pe 600 dc hectare, 
prin aplicarea întregului com
plex de reguli și măsuri agro
tehnice, să realizăm o producție 
medie de 5 000 kg porumb boa
be la hectar, 
hectare să 
de 10 000
hectar.

Tinerii
in plin

In repertoriul 
brigăzii :

viața noua
a satului

i , na din formațiile artistice 
țj fruntașe pe raion care 

a obținut locul l la faza 
comunală este ți brigada ar
tistică de agitație a 
riei colective din

gospodă-
comuna

Smîrdioasa, raionul Zimnieea.
Alcătuită din 12 talentati 

artiști amatori, fruntași in 
muncă în gospodăria colecti
vă, brigada de agitație este 
cunoscută — prin spectacole 
de calitate — nu numai in sa-

iar de pe 100 de 
otțipem o producție 
de kg de știuleți la

colectiviști contribuie 
la înfăptuirea acestor 

obiective importante. Organizația 
U.T.M. îi mobilizează pe toți la 
executarea la timp și în bune 
condiții a lucrărilor de între
ținere. Au fost recomandați de 
către comitetul organizației 
U.T.M. din gospodărie cei mai 
buni tineri pentru a face parte 
din echipele speciale care au 
muncit la răritul plantelor. Prin 
participarea lor activă la muncă 
ti de zi, prin grija pe care o a- 
cordă calității fiecărei lucrări în 
parte, tinerii contribuie din plin 
Ia obținerea unor producții spo-

Ing. IOAN NICHITA
G.A.C. Recaș, ‘regiunea Banat

tele vecine, dar și în întreg 
raionul și in regiune. In a- 
ceastă perioada, brigada arti
stică și-a îmbogățit reperto
riul pregătind mai multe pro
grame ca : „Viață nguă aVem 
în sat”, „Muguraș de viață 
nouă’’, „Pe drumul belșugu
lui”, „Glasul primăve, ii", „Cu 
zîmbetul pe buze” și altele, 
care sint insf. rate din reali
zările și viața nouă a țărani
lor colectiviști.

Brigada artistică a prezen
tai pînă in prezent 24 specta
cole nu numai pe scena cămi
nului cultural din sat, dar și 
pe tarlalele gospodăriei, in 
timpul repausului colectivi
știlor. De asemenea, brigada a 
întreprins un turneu cu spec
tacolele „Viață nouă avem în 
sat” și „Glasul primăverii” 
prin comunele Cerv'ănia, ,Bu- 
joru, Conțești, Frumoasa și 
altele. Prin scenete ca „Bine-i 
în gospodărie”, „O puierniță 
model”, „Ilenuța traclorista”, 
„Rîde griul pe cîmpiei’, „Sa
tul meu are de toate”, „Frun
tașii colectivei” și altele sint 
înfățișate preocupările colecti
viștilor. Merită laudă tinerii 
colectiviști artiști-amatori: 
Ionel Păun, Florian Mustață, 
Florea Tacite, Gherghinlța Ce- 
tățoiu, Vasilica Tecșor, Fența 
Tecșor, Fănica A Idea, Tineta 
Oprea, Petrică Aldea, Cati 
Guță, Măriuca Stănculea, Nicu 
Radu și alții.

IONEL TRIFU
profesor.

nutreț bogat în proteina
o
B

n afară de principala folosire ca materie primă 
în industria zahărului, Sfecla de zahăr esté un 
furai valoros si economic.

Sfecla de zahăr are o valoare furajeră deose
bită. Astfel, dacă la o producție de 20 000 kg la 
hectar porumbul de siloz realizează 4 400 de uni
tăți nutritive și 220 kg proteină digesti-

bilă, aceeași producție de sfeclă de zahăi asigură 6 000 de 
unități nutritive și 300 kg proteină digestibilă la hectar.

In rațiile animalelor sfecla poate intra în cantitate de'é—5 
kg la porcii puși la îngrășat, pornindu-se de la cantități 
mai mici și apoi sporite treptat. La vacile de lapte, rația 
începe să fie de 3—5 kg zilnic timp de 15 zile, după care 
se^mareșts treptat,la lti kg pe zi.

Cînd este vorba de frunze ți colete de sfeclă, rația în
cepe cu 5—6 kg pe zi. sporind treptat pînă la 10—20 kg frun
ze, avmd grijă și de asigurarea concentratelor și sărurilor 
minerale

Cunoscind valoarea furajeră deosebită a sfeclei de zahăr, 
este necesar ca această cultură 
să fie bine întreținută în 
timpul verii pentru a se rea
liza producții sporite la hectar. 
Se poate asigura o cantitate în
semnată de sfeclă de zahăr 
Pentru nutreț, ținînd seama de 
aptul că importante suprafețe 

■ au fost semănate cu această 
I plantă special pentru baza fu- 
l rajeră și că dc dc terenurile 

cultivate pentru producția .de
I .... .......

zahăr se not. valorifica plantei.- 
ìiécotèspunzStoarè industria^, 
zării.

Ing, TEODOR MOSCALU 
candidat în științe agricol^
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Vizitele
de activiști ai P.C.U.S
Marți dimineața, delegația 

. de activiști ai P.C,U,S., în 
frunte cu tovarășul N. V. Pod- 
gornîi, împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușascu, au vizitat 
Uzinele „Steagul Roșu” din 
Brașov. Oaspeții au fost în
soțiți de tov. Aldea Militaru, 
prim-șecretar al Comitetului 
regional de Partid Brașov, Ion 
Mărcuș, președintele Sfatului 
popular regional, Viorel M6- 
tea, prim-secretar al Comite
tului orășenesc de partid Bra
șov.

Ing. Mircea Bilă, director 
general al Uzinelor „-Steagul 
Roșu” a înfățișat membrilor 
delegației istoricul și realiză
rile uzinei. Oaspeții s-âu oprit 
îndelung în secțiile montaj- 
general, montaj-cabină, motor, 
sculărie etc.

A fost vizitat Jpoi gruțlul 
școlar de pe lingă uzină.

In sala de consiliu a uzinei,

Vizita la Marea Adunare Nati

Marți dimineața, președintele 
M$frii. Adunări Naționale, Ștfe- 
fâh Voitec, a primit la Palatul 
Marii Adunări Naționale, dele
gația Consiliului GCneral al Sin
dicatelor din Japonia (Sohyo) 
conțiusă de Masao Yokote, se
cretarul general al Sohyo . din 
Osaka, care face o vizită în țara 
noastră.

La întrevederea care a de-

M«tl dimineața s-au de.sqliis la 
. București lucrările celei de-a ll-a 
sesiuni a Comitetului tehnic pen
tru semifabricate din lemn al Or
ganizației internaționale de stan
dardizare (T.S.O.).

La lucrări participă reprezen
tanți ăi Organizațiilor de standar
dizare din R.P. Bulaarla, R.S.’C.eho- 
slovacă. Franța, R.F. Germană. Ita
lia. R.P. Polonă. R.P. Romînă si 
R. P. Ungara. Conform statutului 
LS.O. aceștia reprezintă și orga
nizațiile respective din Austria, 
Belgia, Elveția, R.D, Germană. O- 
landa și U.R.S.S. Participă, de a- 
seirtenea. In calitate de observator 
un reprezentam al Confederației 
eurpnene a industriei lemnului si 
al Federației europene a sindica
lelor fabricanților rle parchete, 
bele cu sediul la Paris

★
Marți dimineața, prof dr. 

tfer S. Notele. vicecancelarul 
niversității din Londra, cu 
ția, și prof. dr. G. H. Bolsover, 
directorul Școlii, rle studii slavo- 
nice și est-europene din Lon
dra au vizitat Universitatea 
București.

Oaspeții au fost primiți de 
prof. dr. Jean Livescu, adjunct

am-

Pe-
U-
so-

in Onești se construiește intens
Foto : AGERPRES

de muncă • apologie și

__  . __________ in salul colectivizat..
SILVIA RADULEȘCU . Manualele de științe naturale în 

tul de cultură generală.
C. DRAGOESCU, V. R1PEANU : „Vta/a romlnească" fi 

ei la dezvoltarea literaturii și criticii literare.
Acad. A. KREINDLER : Opera științifică a lui Gheorghe

LECȚII ȘI CONSULTAȚII
— Crearea Partidului social-democrat al muncitorilor din Rominia 

(1893).

învățamîn-

contrlbufia

Marinescu.

DIN PRESA PARTIDELOR 
COMUNISTE ȘI MUNCITOREȘTI

R. PALME DUTT : Oamenii și armele
CRITICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE

L. BANYAT, E. GHERMAN : Pagini din treculul de luptă al clasei 
muncitoare din Transilvania.

fnțj. R. UNTU : Revista construcțiilor și a materialelor de construc. 
IU șl problemele progresului tehnic.

L. GRONBERG : Pseudo-dialectica „empitico-realistă" — o diver
siune In sociologie.

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE
în legătură cu articolul „Un nou curs de pedagogie generală" din 

partea : Catedrei de pedagogie a Institutului pedagogic din Bacău ; 
Catedrei de pedagogie-psihologie a Institutului pedagogic din Galați.

In legătură cu articolul ,,O condiție importantă a dezvoltării secto
rului zootehnic" din partea : Laboratorului veterinar regional Boto
șani : Stat inii experimentale veterinare Arad.

In legătură cu articolul „Progresul tehnic în industria construc
țiilor".Marile răspunderi ale tinerei generații

(Urmare din pag. I)

tălil, despre căile concrete care 
due la victorie ?

— Arma principală e — după 
cum se știe — pasiunea în mun
că. Adică acea sete, acea nevoie 
de a te dărui cu toate puterile 
luptei pentru „mai müll, mai 
repede șl mal bine". Această 
pasiune te îndeamnă ■— mai a- 
les cind ești tlnăr I —- să nu 
ocoleșli greutățile, ci sä te ma
sori bărbălește ctt ele; să nu 
răsufli pînă cînd nu le-ai în
vins. Din această pasiune se 
nășie și dorința de a inova, de 
a sparge tiparele vechi, „bătrî- 
nești", înșeriindu-ți nuntele pe 
lucruri pe care alții nu le-au 
făcut. Nici muheitorii bătrlni 
nu se mai împacă astăzi cu me
todele „bătrîneșfi”, dar cînd ești 
tînăr șf ai foc în singe 1 (Fiind
că veni vorba, nbtațf că avem 
azi, în uzină, peste 100 de ti
neri inövatofi. Un număr fru
mos, desigur; dar l-aș dori — 
s-o mai epun ? — și mat mare). 
In sfîrșit, loi pasiunea în mun
că ă aceea care to fdte Să fii 
aspru cu tine, să hu-ți ierți gre
șelile, să nu ie-aecunzi după de
get in față acestui judecător 
care este coi'istiinfa noastră 

'dtiuifeiKrsartdă, BOäiailsta. As- 
-'■pVm«tf-aslă fam de țipe înftuți, 
^rbhnflllk Micule ftoă de mun
cii ce-b raci (ca șl fafă de viața 
ee-o duel 1) trebuie sä consti
tuie o trăsătură puternică a tî- 
nărului muncilor din zilele noa
stre. Tinerețea și moliciunea, ti
nerețea și compromisul, sînt lu
cruri care nu "So-mpacă äälffE.

Creasta Ceahlăului văzută, de la cabana „1 Noiembrie"

membrii delegației au avut 
intîlnire cu reprezentanți 
organizației de partid și 
conducerii administrative.

în continuare, delegația 
vizitat fabrica „Partizanul 
șu”. unde, în încheierea vizitei, 
i-au fost înfățișate unele as
pecte ale activității desfășura
te de organizația de partid a 
fabricii.

Membrii delegației ău avut 
cuvinte de apreciere pentru 
realizările colectivului acestei 
întreprinderi.

în cursul vizitei făcute la 
uzinele din Brașov, colectivele 
de muncitori, tehnicieni și in
gineri au făcut o caldă primire 
oaspeților sovietici.

Seara, delegația a asistat la 
un spectacol ia Teatrul de Stat 
din Brașov, susținut de for
mații artistice de amatori din 
regiune.

Oaspeții au oferit flori artiș
tilor.

(Agerpres)

curs într-o atmosferă cordială, 
au luat parte : Ion Cotoț, se
cretar ăl Consiliului Central al 
Sindicatelor, Stanciu Stoian, se
cretar general al Ligii Romîne 
de prietenie cu. popoarele din 
Asia și Africa, secretar al 
gritpului național roriiîn al Uni
unii interparlamentare.

(Agerpres)

M A I I 8
al ministrului învățămîntulul 
și rector al Universității Bucu
rești, acad. prof. Miltiade Fi- 
lipescu și prof. dr. Alexandru 
Bălăci, prorectori ai Universi
tății București, acad. prof. A- 
lexandru Graur, acad. prof. 
Nicolae Teodorescu și decani 
ai facultăților din cadrul Uni
versității.

In continuare, oaspeții au vi
zitat complexele studențești 
din Bd. 6 Martie și cartierul 
Grozăvești din București.

<r
La Iași au început marți, 

lucrările sesiunii științifice de 
arheologie medievală, organi
zată de Institutul de arheolo
gie al Academiei R.P. Romîne. 
La lucrări participă specia
liști din centrele universitare 
București, Cluj Și Iași, direc
tori de muzee de istorie și ar
heologie din întreaga țară, 
precum și invitați din R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
R. D. Germană, R. P Polonă și 
R. P. Ungară.

(Agerpres)

Mal sînt, printre băieții noș
tri, și unii care gîndesc cam 
așa: „Sînt tînăr, trebuie să mi 
se ierte orice!' — și care se 
miră că noi, cei vîrstnici, nu 
prea împărtășim acest punct de 
vedere... „Dumneavoastră n-ați 
fost tînăr ?“ — par a spune o- 
chil lor, în asemenea împre
jurări. Le-aș răspunde în două 
cuvinte: că nu știu cum să 
mulțumesc meșterului meii pen
tru exigența, pentru intransi
genta pe care le-a avut față de 
mine (și pe care, ca să fiu sin
cer, nu o dată f le-am luat în 
niime de rău 1). bar ce bine 
mi-au prins ele 'h muncă, în 
viață.' O astfel de exigență iz
vorăște, de fapt tocmai din dra
gostea și grija pentru tînărul 
pe care-1 pregătești, pentru 
muncă și viață. O să .se pătrun
dă de acesl adevăr mai tîrzîu, 
toți tinerii care azi încă of
tează cind se gîndesc la „Seve; 
ritatea" cuiărui meșter sau 
muncitor mai in vîrstă— Dar să 
levenim Ia ideea infțiălă, cea 
a pasiunii în muncă. Aș 
să mai subliniez în privința a- 
ceasla, un aspect care mi se 
parș esențial: pasiuneă aceasta 
a muncii, izvorrtă din conștiin
ța Cff trebuie Să sporești pres/h 
pilil Uzfhei și f(] "ț&riț — Hll e 
un motor care merge singur; 
ea trebuie alimentată, pe lingă 
entuziasm, cu cunoștințe pro
fesionale temeinice.

— bn mdemn Io tnsilșireă 
remuni mi ?

Sosirea în Capitala a delegației
Marii Adunări Naționale 

a R. P. Romîne; care a vizitat Anglia
Marți după-amiază a sosit 

în Capitală venind de la Lon
dra, delegația .Marii Adunări 
Naționale a R.P, Romîne..care 
a făcut .o vizită oficială în Ma
rea Britanțe la invitația par
lamentului britanic.

Delegația a fost alcătuită 
din deputății prof. dr. Roman 
Moldovan, membru al Consi
liului de Stat, 
delegației, 
membru al 
Stat, profesor

conducătorul 
Ludovic Takacs, 

Consiliului de 
al Universității

Utilaje noi în exploatările forestiere
fore
date

Recent, la exploatarea 
slieră din Poșaga au fost 
în exploatare un nou funicular 
pe o lungime de 900 m și două 
remorci cu troliu pentru încăr
carea lemnului rotund, iar ex
ploatările din Baia de Arie? și 
Cîmpeni au fost dotate cu cinci 
fcl'âstraie „Drujba”.

•In ultimul timp, în exploată
rile‘forestiere din cadrtil între
prinderii forestiere Cîmpeni au 
fost instalate 14 funiculare pe 
o lungime de aproape 17 km, 
24 ferăstraie „Drujba“ și un 
tractor adaptat lucrărilor de 
scoatere. Datorită extinderii

— Aș spune mai mult: un în
demn la un adevărat cult al teh
nicii noi. Viața însăși obligă la 
asta. Iată, uzina noastră dă 
astăzi o producție de 10 ori mai 
mare ca pe vremea patronilor, 
datorită, cum spuneam mai îna
inte, înzestrării. tehnice superi
oare, temelie a unor procedee 
moderne, de fabricație. Și aces
te procedee se perfecționează 
zi după zi. Pentru a le slăpini 
—- și pentru a ie dezvolta — 
sînt necesare pentru fiecare 
muncitor cunoștințe teoretice la 
rivalitate cu cele inginerești. 
Condiții, in privința aceasta, 
'Silit cîte vreți: avem o biblio
tecă de uzină cu aproape 40 000 
de volume, avem cursuri de ri
dicare ă specializării pentru toa
te 'profesiile ; periodic au loc 
comunicări cu caracter științi
fic, la care-și dau concursul in
stitutele superioare șl' la care 
Sini invitați Toarte mulți tineri, 
ingineri, maiștri, muncitori. 
Dar ar trebui, cred, să se facă 
mai mult In privința aceasta. 
Clubul nostru desfășoară, ce-i 
drept, o-seamă de activități cul
turale, avem tot felul-de forma
ții șt cercuri artistivef foarte 
bine; nimic de zis ! bar temelia 
'cicitvif'ății tul, accentul princi
pal al mniiifc.storilor, nr trebui 
SH tic prrtpa'cfrinfta" tctintcii noi. 
Ăș- 'y.ren -Să văd ‘Tnăf ntîtlte con
cursuri rle meserii si de inova
ții, mal multă fierbere In pro
paganda șt trezirea gustului 
pentru tehnică, mai multe „seri 
științifice", mai multe, și ..mai 
ascuțite înfruntări de opinii; 
tntr-un" cuvin t, mat multă neti- 

„Babeș Bolyai” din Cluj, Ion 
Cozma» președintele Comitetu
lui Executiv al Sfatului Popu
lar al Capitalei, Barbu Solo
mon, vicepreședinte al Tribu
nalului Suprem al R. P. Ro
mîne, acad. prof. Andrei Oțe
tea, director al Institutului de 
istorie al Academiei R.P. Ro
mine, ing. Zoe Rigani, laureat 
al. Premiului de Stat, .preșe
dinta Comitetului regional 
Ploiești al femeilor.

(Agerpres)

lucrărilor, produc-mecanizării
tivitatea muncii a crescut cu 
12,6 la sută fată de anul 1960, 
iar indicele de utilizare a masei 
lemnoase a crescut în primele 
patru luni ale lui 1963 de la 
58,5, la suță cît prevedeau sarci
nile de plan, la 66 Ia sută. De 
asemenea, s-au redus pierde
rile de exploatare cu api’oape 
unu la sută, iar calitatea pro
duselor a fost îmbunătățită 
simțitor.

(Agerpres)

„I upta de clasa“
organ teoretic și politic al Comitetului Central al Partidului 

Muncitoresc Romin
Seria a V-a, anul XLIII — nr. 5, mal 1963

SUMAR :
BUJOR ALMAȘAN : Electrificarea tării, condiție importantă a in- 

duslriatiittfli socialiste.
E: FIUTIRA : Ani de mari înfăptuiri (15 

principalelor mijloace de produc fie).
N. IVANCIU : „Piala comună“ a forței 

realități.
GH. NASTASE : Munca politico-educativă

A apărut:

niște creatoare în problemele 
de tehnică.

Am citit cu mult interes, în 
ziarul dumneavoastră, frumoa
sele idei exprimate de Eroul 
Muncii Socialiste Ilie Trandafi- 
rescu, care adresează tinerilor 
mesajul unei specializări pro
fesionale cît mai înalțe. Mă 
alătur întrulolul acestui mesaj 
cerlnd, totodată, o mai mare 
activitate și o mai mare răs
pundere a tuturor cadrelor teh
nice față de lărgirea orizontu
lui profesional al tineretului 
din uzine. Da, . trebuie în mod 
deosebit dezvoltat, prin toate 
mijloacele, acest „cult" a) teh
nicii noi, care va sta Ia temelia 
succeselor noastre de mîine —■ 
ca suport solid ăl pasiunii în 
muncă — șj care va facă ca 
dragostea pentru nou să devină 
o 'chestiune cotidiană, o trăsă
tură Caracteristică fiecăruia.

— Ce alte trăsături credețf-că 
trebuie, în mod deosebit, dez
voltate, pentru îndeplinirea 
„marilor răspunderi" care ne 
preocupă?

— Aș spune un CUVinț despre 
o chestiune pe care tinerii o 
socotesc-, cîteodală, „sîclltoafe" 
și ccirc se cheamă disciplina în 
muncă. A fi sau nu disciplinat 
b un1 acrii care ;toe, se Sptihe, 
de. temperament, deci un lucru 
foarte „personal", în care e iftai 
greu să te amesteci. Dar în vas
tul și complexul mecanism care 
e o uzină, fiecare gest „perso
nal" se răsfrînge pe pianul ge

ultimii ani întreg ta- 
energia întruchipării 
rol enescian, — îmi 
gîndtil, subliniază a-

m răsfoit zilele a- 
cestea la muzeul 
Enescu zecile de 
documente ce vor
besc despre zgudu
itoarea încleștare a 
genialului muzician 

romîn pentru zămislirea operei 
„Oedip” — „lucrarea capitală — 
după cum o numea ilustrul com
pozitor francez A. Honeqqer — 
a unuia dintre cei mai mari ma
eștri ; opera care poate susține 
o comparație cu vîrfurile artei 
lirice".

S-ar putea scrie pe baza a- 
cestor documente sule de pa
gini despre acerba luptă pe care 
Enescu a dus-o timp de decenii, 
pentru a scrie această operă.

Aici, în camera de lucru a lui 
D. Ohanesian, la cîleva ore do 
la sosirea sa de la spectacolele 
operei bucureștene în capitala 
Franței, îmi amintesc toată a- 
cea neostenită pasiune cu care 
Enescu s-a dăruit celei mai 
dragi dintre lucrările sale, du
rerea cu care a primit, în urmă 
cu un sfert de veac, tăcerea și 
uitarea cu care a fost îngropat 
Oedip după numai trei specta
cole din pricina filistinismuliii 
și neguslorismului mecenațiior.

De la primele răspunsuri, Da- 
virl Ohanesian, artistul care și-a 
dăruit în 
lentul și 
marelui 
continuă 
ceas fa idee.

—■ Mă întrebați care mi se 
pare principala realizare a tur
neului nostru ? Reluînd ideea 
unui muzicolog francez, turneul 
nostru mi se pare a fi constituit 
o „descoperire" sau „redesco
perire" a marii valori artistice 
a operei enesciene, a faptului că 
prin „Oedip" Enescu a sporit te
zaurul artei contemporane cu 
una din cele măi mari capodo
pere muzicale.

—.. Șe poate spune o „desco
perire" pariziană a „Oedip- 
ului" ?

— Da. Pentru că în seara pre
mierei noastre pariziene sala a 
fost ocupată — cum remarcau 
mai toți criticii parizieni — de 
două generații de spectatori : 
aceia care în același cadru, în 
martie 1936, priviseră premiera 
mondială a 
tînără, pare 
ma oară în 
enesciene.

Pr fini rea
toți spectatorii — în rîndul că
rora se găseau iluștri reprezen
tanți ai vieții muzicale franceze 
—- au făcut-o artiștilor romîni,

operei, și cea mai 
se afla pentru pri- 
fața dramei lirice

entuziastă cu care

arii dft ia nafionalixarea

neral al producției; o rotiță ca
re nu funcționează cum trebuie 
aduce tulburări și prejudicii în
tregului mecanism. S-au pătruns 
oare toți tinerii de acest ade
văr? Și aș mai adăuga, tot în 
privința disciplinei, Citeva lu
cruri pe care eu, ca vechi mun
citor, le-am trăit adine și am în
vățat să ie prețuiesc ia întrea
ga valoare. Disciplina e arma 
cea mai puternică a muncitori
lor, spune Lenin, și adevărul a- 
cesta s-a verificat pe deplin, și 
în luptă, ca și în construcție. 
Disciplina muncitorească, disci
plina aceasta liber consimțită — 
și cu atît mal puternică! — a 
stat la temelia vechilor noastre 
greve și lupte, la temelia vic
toriilor. Disciplina aceasta, fap
tul că am răspuns toți ca unul 
lă chemările partidului nostru, 
ne-a ajutat după Eliberare să 
biruim greu-fățile începutului, 
să reconstruim uzina și țara, să 
le dezvoltăm, să le facem mai 
frumoase ca niciodată...

*
...Directorul Pifetroiu a tăcut. 

Ecoul ultimelor cuvinte, s-a con
topit cu yutetul de întrecere 
care ne înconjoară din toate 
păi file, izvorj.t .din uzina șl țara 
anului 1963, „mai frumpașe ca 
niciodată". .........

-BatrlntisM, tnlhdrie muncito
rească, dezvoltarea unui presti
giu străvechi, pasiune, exigen
ță, învățătură, disciplină de fier: 
citeva din „marile răspunderi 
ale. tinerei generații“, menite 
să împlinească frumusețea con
temporană cu noi străluciri.

0 revelație pentru parizieni:

Opera din București“
a demonstrat elocvent bucuria 
de a regăsi sau de a descoperi o 
mare creație artistică.

— Rthcare dintre membrii an
samblului nostru, de la dirijor 
pînă la ultimul corist, am ple
cat spre capitala Franței minați 
de dorința de a oferi parizieni
lor un spectacol de înaltă ți
nută artistică, de a demonstra 
dimensiunile artei interpretative 
rominești.

Primirea entuziastă, valurile 
de aplauze, chemările repetate 
la rampă, cu care am fost în- 
tîmpinati seară de seară, au 
constituit o demonstrație prac
tică a înaltei valori a artei ro- 
mînești.

Directorul onorific al Școlii

Interviul nostru cu artistul emerit

D. Ohanesian

Normale din Paris, prietenul tui 
Enescu, . icques Feschotte, mu
zicianul care a avui prilejul să 
participe atît la premiera din 
1.936, cit și la premiera buCUt&ș- 
teană din 1958, îmi vorbea după 
prima reprezentație despre emo
ția pe care a încercat-o tot 
timpul spectacolului, spectacol 
căre a lost atît de strălucit in
terpretat de artiștii romîni.

Dar râsfoiți presa pe care am 
adus-o din Paris și veți vedea 
entuziasmul cu care zeci de 
ziare consemnau părerile muzi
cienilor francezi despre specta
colele noastre, unanim socotite 
„un adevărat eveniment al se
zonului muzical de la Paris".

„Trebuie să aducem mulțumi
rile Operei din București, care 
ne-a făcut să auzim din nou a- 
ceastă capodoperă. Excepționala 
valoare a ansamblului, a coru
lui, a orchestrei, a dirijorului 
M. Brediceanu au cucerit publi
cul și succesul a fost din ce în 
ce mai mare, cu fiecare act” —

fPÜftT-SPORT
Fotbai Campionatele europene

• întâlnirea internațională 
de fotbal dintre echipele de ti
neret ale R. P. Romîne și An
gliei se va desfășura duminică 
de la ora 17,30 pe stadionul 
„23 August” din Capitală. în 
deschidere, jocul de juniori : 
Rapid — Dinamo.

• Antrenorul 
echipei de fot
bal a R. p. Un
gare, Lajos Ba
rați, a alcătuit 
pentru meciul 
cu R. S. Ceho
slovacă (pro

gramat duminică la Praga) ur
mătoarea formație ; iiku. Ma- 
tray, Sarosi, Kaposta, Solimos- 
sy, Sipos, Sandor. Rakossi, Al- 
bert. Tichii. Fenyvessi.

(Agerpres)

Campionatul republican de box
Campionatul re

publican de box pe 
echipe programea
ză la sffrșitul a- 
cestei săptămîni 4 
întîlniri care vor 
avea loc în Capi
tală. Sîmbătă de la 
orele 19 pe stadio
nul Progresul se va

PE SCURT
• într-un con

curs internațional 
de natație desfășu
rat la bazinul de 
pe insula Margare-

■i ta înotătorul ma
ghiar Gyula Dobay 
a stabilit un nou 
record al țării sale 
în proba de 200 m 
liber cu timpul de 
2’04”4/10 (v. r. era 
de 2’04”7/10 și a- 
parținea tot lui Do
bay). Olga Kereny 
a egalat recordul 
maghiar la 100 m 
liber cu rezultatul 
de l’12”2/10.

• Derbiul cam
pionatului republi
can de rugbî : Dî- 
namo-Steaua va a- 
vea loc duminică 

disputa meciul : 
Progresul — Dina
mo București. De 
la aceeași oră pe 
stadionul Dîmbovi
ța se desfășoară 
partida Unirea 
București—C. S. O. 
Sibiu. Duminică di
mineața de la orele 
10 la Teatrul de

de la orele 10,30 pe 
terenul din parcul 
Copilului. In des
chidere de la orele 
9 Grivița Roșie va 
,iuoa cu Gloria 
București. După-a-

miază de la orele 17 
pe terenul Unirea 
echipa gazdă va 
primi vizita echipei 
Știința Timișoara.

• Un grup de 9 
parașutiștl sovie
tici, conduși de A- 
lexei Huhrin a re
alizat o medie de 
aterizare de 5,25 m

Vizitînd regiunea Bacău, în popasurile ce le faceți 
vă stau la dispoziție restaurantele și grădinile de 
vară : Trotuș, din Adjud, Căluți, Roznov, Tarcău, Băl- 
țătești, Tg. Neamț etc. unde găsiți : un bogat sorti
ment de produse de artă culinară, preparate la grătar, 
băuturi alese, servire Ireproșabilă, muzică.

scria ctinosculul muzicolog R. 
DumCsnil în „Le Monde".

„Artiștii — declara compozi
torul Henri Savguet — au reali
zat o adevărată performantă in- 
terpretînd minunata operă a lui 
Enescu la un nivel pe care nici 
nu mi-1 imaginam".

„Spectacolul acesta a fost una 
din reprezentațiile cele mai per
fecte pe care le-am văzut vreo
dată", declara Emanuel Bonde- 
vllle, directorul Operei din Pa
ris, iar cunoscutul critic muzical 
Bernard Gavoty —■ autorul unei 
cărți despre Enescu — scria în 
„Le Figaro" că „orchestra diri
jată de M. Brediceanu arată ca
lități deosebite, iar cîntăreții în 
ansamblul lor sînt excelenfi.

"Valentin Teodorian 
buni. Corul remar- 

de o desâvîrșilă

spectacolele de la

pri-

Vocea cu un timbru bogat a ba
ritonului Ohanesian dă un relief 
puternic lui Oedip. Ivan Hvo- 
rov, Zenaida Paly, Dan Iordă- 
chescu și 
sînt foarte 
cabil, este 
eficacitate".

— După
Palatul Garnier cu „Oedip", au 
urmat acelea de pe scena Tea
trului Champs Elysees cu „Băr
bierul din Sevilla" și „Cavale
rul rozelor". Cum au fost 
mile aceste reprezentații ?

— Cu aceeași bucurie și căl
dură. Iubitorii muzicii din 
pitala Franței, care au avut pri
lejul de a asculta decenii în șir 
gloriile artei universale, au pri. 
mit cu entuziasm toate specta
colele noastre, au remarcat 
omogenitatea ansamblului, cali
tatea vocilor, măiestria actori
cească a cîntăreților, perfecți
unea orchestrei, ingeniozitatea 
regiei.

Răsfoiți în continuare ziarele

ca-

de
Aseară Palatul Sparturilor din 

Moscova a lost plin pini la refuz. 
Peste 18 000 de spectatori au losi 
prezenfi la cea de-a 4 a reuniune 
a campionatelor europene de box, 
care a programat primele meciuri 
la categoriile „ușoară“ și „grea . 
Dacă lntllnirlle „ușorilor" au losi 
deosebit de spectaculoase, in 
schimb, în meciurile „greilor" 
lupta a fost inegală. Campionul 
european la cat. ușoară, Alois Tu- 
mins (U.R.S.S.) a repurtat victoria 
la puncte în fafa campionului no
stru fosil Mihailk. Pugillstul sovie
tic, mereu In atac și rapid în exe
cuții, a dominat partida, demon- 
slrînd cfi este în formă și are șan
se serioase să-și păstreze centura. 
Jerzy Kulej a 'Obținut prima victo
rie a echipei poloneze, invlngin- 

vară „23 August“ se 
întîlnesc echipele 
Metalul și Progre
sul Brăila. Pe sta
dionul Voința tot 
de la orele 10 are 
loc partida Voința 
București—C. B. O. 
Timișoara.

(Agerpres)

tntr-un salt combi
nat de la înălțimea 
de 600 m. Acest re
zultat este superior 
cu 5 m recordului 
mondial oficial.

• Revista ,,Viața 
Sportivă în U.R.S.S.” 
a organizat la Mos
cova o cursă atletică 
pe distanța do 30 km 
în cadrul manifestări, 
lor Spartaohiadei Po
poarelor din R.S.F.S. 
Rusă. Pe primul loc 
s-a clasat campionul 
Unional de maraton 
Viktor Baikov cu 
timpul de lh 33’18”. 
Pe aceeași distanță, 
Ia marș, locul întîi 
a fost ocupat de 
Ghenadi Agapov în 
2h 25’09”.

mai diferitepăriziene de cele 
orientări.

„Avem o revelație — scria 
Jean Colte în „France Soir" 
— cea a Operei din Bucu
rești. Cînlăreți de prim plan ? 
Da. Elena Cernei (Jocasta), 
Magda Ianculescu (Rosina) și un 
savuros Figaro — Nicolae Her- 
lea. Voci calde și puternice. 
Omogenitatea ansamblului este 
remarcabilă. Bucureștiul ne fur
nizează și un exemplu de medi
tat în domeniul decorurilor. In 
sfîrșit, Opera din București are 
orchestra perfect adaptată tea
trului liric”.

Iar cronicarul lui „Figaro”, 
entuziasmat de spectacolele ro- 
mînești, scria : „Această repre
zentație a „Bărbierului" la Tea
trul Champs Elysees va conta ca 
una din cele mai bune amintiri 
ale mele. Și este foarte simplu : 
Nicolae Herlea este cel mai bun 
Figaro pe care l-am cunoscut 
vreodată. Vocea de bronz su
perbă, cu un caracter tragic, 
dar care se pleacă natural că
tre vivacitatea cerută de parti
tură. Aria de intrare i-a adus 
lui Herlea mai mult decit un 
succes : un triumf. Dar el n-a a- 
buzat de aceasta și era minunat 
de auzit cum își săpînește vocea 
îmbinînd-o cu ansamblul. Ace
stea din urmă, puse la punct cu 
un scrupul extrem, sînt per
fecte".

Fraze de acest fel am putea 
găsi în toată presa pariziană în 
aceste zile.

Ele ne oferă în unanimitate 
contururile succesului obținui 
în zilele acestea de fiecare din
tre membrii ansamblului Operei 
romîne în capitala Franței, 
succes care ne obligă la conti
nua perfecționare a artei noa
stre interpretative.

Succesul ansamblului nostru 
se adaugă astfel lungului șir de 
biruințe obținute în ultimii ani 
de artiștii primei noastre scene 
lirice, constituind totodată o 
strălucită expresie a neconteni
tei înfloriri a artei rominești, 
a creșterii prestigiului ei inter
național.

IOSIF SAVA

box
du-l prin k.o. pe Ruhl (R.D. Germa. 
na). Un candidat serios la litiu se 
anunță și scoțianul Mc Taggart, 
Învingătorul finlandezului Berlo.

Favori/ii au ciștigat înainte de 
limită in intîlnirile de la categoria 
grea. Campionul european Andrei 
Abramov (U.RS.S.) a ciștigat prin 
descalificarea in rundul doi în fata 
maghiarului Buday, care a evitat 
schimbul de lovituri, comițind nu
meroase obstrucții. Italianul Danie 
Cane a obfinul decizia prin rănire 
in ultima repriză în întilnirea cu 
englezul Hobbs, iar I-fuber (R..F.G.) 
a dispus prin inferioritate în pri
ma repriză de austriacul Kovbatter.

Pînă în prezent, evoluția boxeri
lor noștri este satisfăcătoare. După 
redutabila echipă a U.R.S.S., re
prezentativa noastră are cel mai 
mare număr de boxeri calificați in 
sferturile de finală ■ 8 (C. Ciucă, 
N. Puiu, A. Olteana, V. Mîrza, V. 
Badea, I. Monea, St. Cojan și V. 
Marfufan). Astăzi urcă in ring și 
tlnărul nostru reprezentant la cat. 
semiușoară Florea Pălrașcu, care 
va încrucișa mănușile cu italianul 
Sabri. Cu reuniunea de asfă-seară 
se încheie „optimile“ de finală. De 
joi, amatorii de sport din Moscova 
vor urmări sferturile de finală, 
care vor desemna semifinaliștil la 
cele 10 categorii.

(Agerpres)

Cinematografe
CERUL N-ARE GRATII; ru

lează la cinematografele Repu
blica, București, Gh. Doja. Ște
fan cel Mare; — NOAPTEA 
PE AUTOSTRADA; rulează la 
cinematografele Magheru, Ele
na Pavel. Moșilor-grădină, 
Grădina Progresul, Flacăra, 
G. Coșbuc. Grădina Al. Sabla; 
— ȚARCUL rulează la cinema
tografele V, Alecsandri, Cen-

tral; TINEREȚEA LUI MA1A- 
KOVSKI: rulează la cinemato
grafele Tineretului, Al Sahia, 
CARTAGINA IN FLĂCĂRI 
(film pentru ecran panoramic): 
Patria, TOATA LUMEA E 
NEVINOVATĂ rulează la cine
matograful Alex. Popov (în 
continuare de la orele 13 plnă 
la orele 21); UMBRE ALBE 
rulează la cinematograful 16 
Februarie ; DRUMUL SPRE 
CHEi rulează la Drumul 
Serii : RAIDUL VĂRGAT ; 
Cultural; CAMELIA: rulează 
la cinematograful C-tin David; 
VIRSTA DRAGOSTEI rulează 
Ia cinematograful I. C. Frimu 
(șeara grădină); ROCCO ȘI 
FRAȚII SĂI ambele serii : Vic
toria, Volga, Olga Banele- gră
dină, Floreasc«. 23 August — 
seara grădină, Libertății-gră- 
dină; INTRIGĂ ȘI IUBIRE: 
rulează la cinematograful Ma
xim Gorki; . APARTAMEN- 
TUL-cinetnascop; Lumina ; 
contele de monte gri- 
STO-clnémaSvóp ambele .»ar.ii: 
S Martie-grfldlffă', CUMfa- 
RA-ȚI UN BALOÎ4: 30 Decem
brie, B. Delavranceâ ; RÎUL ȘI 
MOARTEA rulează la cinema
tograful Ilie Pintilie-grădină ; 
CABOTINUL rulează la Cine
matografele ; M. Eminesctî, 
1 Mai; MONGOLII ; Popular.



DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE
în Comitelui celor 18 stale In U.R.S.S. au fost lansate cu succes

pentru dezarmare
de la Senevu

Intervenția reprezentantului
R. E8. Romîne

GENEVA 28 (Agerpres). — 
în ședința din 27 mai a Comi
tetului celor 18 state pentru 
dezarmare de la Geneva, în 
cadrul căreia a fost discutată 
problema încetării experiențe
lor nucleare, reprezentantul 
U.R.S.S. a dat citire notei a- 
dresate de guvernul sovietic 
guvernului S.U.A. în legătură 

' cu staționarea în regiunea Mă
rii Mediterane a submarine
lor atomice americane dotate 
cu rachete „Polaris”.

Reprezentanții Bulgariei și 
Cehoslovaciei, care au luat cu
vîntul la ședință, au sprijinit 
propunerea guvernului sovie
tic ca regiunea Mării Medite
rane să fie declarată zonă de- 
nuclearizată.

Luînd cuvîntul, reprezen
tantul R.P.R., George Maco- 
vescu, a subliniat că urmărind

■ crearea unei zone denuclea- 
rizate într-o regiune de mare

■ însemnătate pentru menține
rea păcii și securității inter
naționale, inițiativa guvernu
lui sovietic este de natură să 
promoveze într-o măsură în
semnată cauza păcii și secu
rității internaționale, cauza 
dezarmării.

în politica sa externă gu
vernul romîn se călăuzește în 
mod statornic de convingerea 
că este de datoria sa, ca și a 
tuturor guvernelor pătrunse 
de simțul răspunderii pentru 
soarta propriilor popoare, de 
a milita pentru rezolvarea 
marilor probleme internațio
nale pe cale pașnică, de a ac
ționa pentru înfăptuirea de
zarmării generale și totale, 
pentru eliberarea omenirii de 
coșmarul pericolului nuclear.

Guvernul Republicii 
lare Romîne își aduce 
buția . sa la rezolvarea 
melor internaționale
ale prezentului, acționînd pen
tru statornicirea unui climat

Popu- 
contri- 
proble- 
majore

favorabil soluționării lor 
în zona geografică din 
face parte cît Și în lumea 
treagă.

încă din 1957, Republica 
Populară Romînă a propus 
realizarea unei înțelegeri Bal
canice. Transformarea Bal
canilor într-o zonă a păcii și 
colaborării, fără arme nu
cleare și rachete ar fi în inte
resul tuturor popoarelor din 
această regiune geografică și 
ar prezenta un aport însemnat 
la destinderea internațională.

Cerințele de bază ale vieții 
internaționale actuale impun 
mai mult ca oricînd ca rela
țiile dintre state să fie înte
meiate pe principiile păcii și 
prieteniei între popoare, pe 
principiile coexistenței paș
nice. Noua inițiativă sovieti
că, care ne-a fost supusă as
tăzi, răspunde întrutotul a- 
cestei cerințe a contempora
neității.

în continuare, reprezentan
tul R.P.R., combătînd afirma
țiile S.U.A. și Angliei, care au 
încercat să minimalizeze im
portanța propunerii sovietice, 
a declarat :

„Ceea ce avem în realitate 
în fața noastră este o măsură 
concretă, menită să ne ajute 
să ajungem la eliminarea pe
ricolului nuclear. Delegația 
Republicii Populare Romîne 
găsește binevenită propunerea 
guvernului Uniunii Sovietice 
privind declararea regiunii 
mediteraniene ca o zonă denu- 
clearizată șj înțelege să-i a- 
corde întregul său sprijin“.

Delegatul brazilian a subli
niat necesitatea încetării ex
periențelor nucleare și a cri
ticat, printre altele, poziția 
puterilor occidentale care con
tinuă experiențele, justificînd 
acest lucru prin necesitatea 
menținerii echilibrului de 
forțe.

atît 
care 
în-

variante perfecționate de rachete
purtătoare de obiecte cosmice

Delegația Marii Adunări
Demonstrație de protest la J 
Dortmund (R.F.G.) a partiza-1 
nilor păcii împotriva în ar- j 

mărilor nucleare. '

VIENA 28 — Coresponden
tul Agerpres, Șt. Deju, trans
mite : La 28 mai s-a deschis 
la „Kunstlerhaus“, în cadrul 
Săptămânilor festive ale Vie- 
nei, expoziția 
sculptură 
cele șapte 
ziție sînt 
pictorului 
rencu, maestru emerit al artei, 
ale sculptorului Boris Cara- 
gea, artist al poporului, pre
cum și cinci lucrări ale 
Constantin Brîncuși.

După cuvîntul de deschide
re al directorului „Dunst 
Kunstlerhaus-ului”, prof. Al- 
fons Riedel, artistul poporului 
Boris Caragea a adus salutul 
artiștilor plastici din R. P. Ro- 
mînă colegilor din Austria 
Ministrul R. P. Romîne la Vie- 
na, Mircea Ocheană, a mulțu
mit pentru concursul 
cu ocazia organizării 
ției.

de pictură 
romînească. 

săli puse la dispo- 
expuse lucrări ale 
Alexandru Ciucu-

acordat 
expozi-

♦
LONDRA. — La 27 

sala Teatrului „Hammer’ 
Londra a avut loc o seară în
chinată Teatrului de păpuși ro
mânesc, organizată de Asociația 
de prietenie Anglia — Româ
nia. Cu acest prilej, directoarea 
Teatrului de marionete „Țăn
dărică” din București Marga
reta Niculescu, a vorbit despre 
realizările teatrelor de păpuși 
din R. P. Română. Au fost pre
zentate apoi filmele : „Festiva
lul internațional al teatrelor de 
păpuși”, „Punguța cu doi 
bani”, „Metamorfoze" și „An
cora”.

Expunerea, precum și filmele 
prezentate, s-au bucurat de un 
deosebit succes. Specialiștii ca 
și publicul prezent în sală au 
apreciat în mod deosebit înalta 
măiestrie a păpușarilor romîni.

mai în
■" din

Naționale a R. P. Romine
și-a încheiat vizita în U.R.S.S.

MOSCOVA 28 Coresponden
tul Agerpres transmite :

Timp de două săptămîni. 
delegația Marii Adunări Na
ționale a R. P. Romîne, con
dusă de 
membru 
membru 
al R. P. 
niunea Sovietică
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Marți seara, delegația Marii 
Adunări Naționale a R. P. 
Romîne a părăsit Moscova, 
plecînd spre patrie. Pe pero
nul gării Kiev au fost pre
zenți tovarășii: V. Kozlov, vi-

acad. Athanase Joja, 
al C.C. al P.M.R.. 

al Consiliului de Stat 
Romîne, a vizitat U- 

la invitația

cepreședinte al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
I. Spiridonov, președintele So
vietului Uniunii, I. Peive, pre
ședintele Sovietului Naționa
lităților, M. Gheorgadze, se
cretar al Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., N. 
Firiubin, locțiitor al ministru
lui afacerilor externe al 
U.R.S.S., numeroși deputați ai 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Au fost prezenți N. Guină, 
ambasadorul R. P. Romîne la 
Moscova, și membrii amba
sadei.

Rezultatele preliminare
ale alegerilor din Kenya

W impresionant „marș

ATENA: Puternică 
demonstrație în favoarea 

democrației

MOSCOVA 28 (Agerpres). — TASS transmite : între 18 și 
25 mai, în Uniunea Sovietică au fost lansate cu succes vari
ante perfecționate de rachete purtătoare de obiecte cosmice 
în regiunea părții centrale a Oceanului Pacific la o distanță 
de peste 12 000 de km.

Zborul rachetelor și funcționarea tuturor treptelor s-au 
desfășurat în conformitate eu programul stabilit.

Penultimele trepte ale rachetelor purtătoare au atins su
prafața apei în regiunea stabilită, cu o mare precizie.

Lansarea cu succes a rachetelor purtătoare perfecționate 
asigură dezvoltarea continuă a științei sovietice în domeniul 
cuceririi spațiului cosmic și al studierii planetelor sistemului 
solar.

în legătură cu rezultatele bune ale experiențelor, Agenția 
TASS este împuternicită să declare că, începînd de la 28 
mai, prima regiune situată între coordonatele menționate în 
comunicatul TASS din 12 mai 1963, este liberă pentru navi
gație și zborul avioanelor.

Deschiderea Congresului
Tineretului Liber German

DE IA TRIMISUL NOSTRU

NEW YORK 28 (Agerpres). 
— Din inițiativa „Comitetului 
partizanilor acțiunilor nevio
lente împotriva armei nuclea
re”, din S.U.A., și a „Comite
tului celor 100”, din Canada, 
un grup de 25 de curajoși lup
tători pentru pace din S.U.A. 
și Canada au plecat la 24 mai 
din provincia Quebec (Cana
da) într-un marș care se va 
termina la baza militară a 
S. U. A. de , la Guantanamo 
(Cuba).

în prezent, participanții la 
marș se află în drum spre 
Montreal. Ei poartă steaguri și 
panouri prin care îndeamnă 
la întărirea păcii în întreaga 
lume și îndeosebi în regiunea 
Mării Caraibilor. Din Montre
al vor pleca spre Ottawa, ca
pitala Canadei, după care se 
vor îndrepta spre sud și se 
vor opri în orașul Rome din 
statul New York, unde inten
ționează să organizeze o de
monstrație în fața bazei aeri
ene militare Griffits. La Rome, 
lor li se vor alătura alte două

coloane de partizani ai păcii 
din care una va porni de la 
Boston, iar cealaltă — din 
Cleveland, statul Ohio.

Noua coloană își va continua 
marșul spre sud și va trece 
prin cele mai mari orașe din 
S.U.A.: New York, Philadelp
hia, Baltimore și Washington.

In continuare, partizanii 
păcii se vor îndrepta spre cen
trele industriale din sud, după 
care vor trece prin Greensbo
ro, Winston-Salem și Charlo
tte, din Carolina de nord, prin 
Atlanta și Albany, din statul 
Georgia, și prin alte orașe 
care în ultimul timp au deve
nit arena unor sălbatice acți
uni ale rasiștilor.

Din Georgia, coloana parti
zanilor păcii se va îndrepta 
spre litoralul estic al Floridei, 
va trece pe la Cap Canaveral 
— cel mai mare poligon de 
rachete al S.U.A. — iar apoi 
se va îndrepta spre Miami, 
unde speră că va ajunge în 
luna decembrie.

Cu îngăduința guvernului 
cuban, ei se vor 
pentru a ajunge 
unde vor străbate 
la Havana la baza 
militară a S.U.A.
mo.

In cursul întregului marș 
participanții la această acți
une pentru pace vor cere să 
se ia măsuri în scopul întăririi 
păcii, inclusiv interzicerea ex
periențelor cu arma nucleară 
și dezarmarea generală și to
tală. Ei vor pune însă princi
palul accent pe necesitatea 
slăbirii încordării în regiunea 
Mării Caraibilor.

îmbarca 
în Cuba, 

drumul de 
maritimă 

Guantana-

NAIROBI 28 (Agerpres). - 
La 27 mai, în colonia engleză 
Kenya au luat sfîrșit alegerile 
generale pentru organele legis
lative, în urma cărora Kenya își 
va dobîndi autoadministrarea in
ternă.

Alegerile au început la 18 mai 
și s-au desfășurat în trei etape, 
în prima etapă au fost aleși 
membrii adunărilor regionale. în 
cea de-a doua, au fost desemnați 
membrii în senat, iar în zilele de 
25 și 26 mai, cea de-a treia etapă 
și cea mai importantă, au fost 
aleși deputății în Camera Re
prezentanților.

în prezent are loc numără
toarea voturilor. Rezultatele de
finitive vor fi date publicității la 
29 mai. Partidul care va ieși în
vingător în alegerile pentru Ca
mera Reprezentanților va fi în
sărcinat cu formarea guvernului, 
primul guvern al unei Kenyi cu 
autoadministrate internă.

Potrivit rezultatelor prelimi
nare, date publicității la 27 mai,

partidul învingător în alegeri 
este Uniunea națională africană 
din Kenya al cărui lider 
Jomo Kenyatta.

într-o declarație făcută 
seara zilei de 27 mai, Jomo 
nyatta a subliniat hotărîrea 
tidului său și a guvernului 
care urmează să-l creeze de 
călăuzi în întreaga sa 
după principiile cele mai demo
cratice și a adresat o chemare la 
unitate națională.

La 28 mai Malcolm Macdonald, 
guvernatorul englez al Kenyei, 
l-a însărcinat pe Jomo Kenyatta 
să formeze noul guvern.

După cum relatează agenția 
Reuter, în următoarele luni se 
prevede organizarea unei noi 
conferințe constituționale pen
tru pregătirea proclamării inde
pendenței totale a Kenyei nu 
mai tîrziu de anul 1964. Se știe 
însă că Uniunea națională afri
cană a Kenyei se pronunță pen
tru acordarea independenței 
chiar în cursul acestui an.

este

în 
Re
par- 

pe 
a se 

politică

ATENA 28 (Agerpres). — 
Populația Atenei a făcut o gran
dioasă demonstrație în favoarea 
democrației, împotriva războiului 
și fascismului cu prilejul funera
liilor deputatului grec Grigorios 
Lambrakis, vicepreședintele Co
mitetului grec pentru destinde
rea internațională și pace, care a 
încetat din viață în urma unui 
atac huliganic în momentul cînd 
pleca de la un miting al partiza
nilor păcii care avut loc la Sa
lonic. După cum transmite agen
ția Reuter, în momentul cînd 
sicriul a fost scos din catedrala 
din Atena, 20 000 de atenieni, 
aflați în piața din fața catedralei 
au scandat: „Pace, pace I", „De
mocrație", „Să nu mai curgă 
sînge“. Pe o lungime de 10 km 
sute de mii de oameni îndoliați, 
din Atena, Pireu, și alte orașe și 
sate ale Greciei, au format un 
coridor viu prin care timp de 
două ore și jumătate s-a îndrep
tat spre cimitir cortegiul funebru 
format din alte zeci de mii de 
atenieni. Pe o pancartă enormă 
se putea citi „Pedepsiți pe cri
minali", iar numeroși tineri pur
tau pancarte pe care era scris 
„Democrație !", „Fascismul nu 
va trece“ și chemări la interzi
cerea armelor nucleare.

La funeralii au participat mem
bri ai parlamentului grec, lideri 

diferitelor partide politice.

fotografie de di
mensiuni uriașe 
domină vasta sa
lă : un tînăr mun
citor în salopetă, 
frumos, cu trăsă
turi blînde, plăcu

te, examinează cu grijă piesa 
pe care a lucrat-o.

Sute de tineri asemeni lui, 
cei mai buni reprezentanți ai 
tinerei generații din Republica 
Democrată Germană sînt pre
zenți în moderna sală de spor
turi dintr-un vechi cartier ber- 
linez care găzduiește cel de-al 
VlI-lea Congres al Tineretu
lui Liber German. Ei au salu
tat cu căldură pe oaspeții ve- 
niți din numeroase țări ale 
lumii precum și pe reprezen
tanții F.M.T.D. și U.I.S.

La lucrările Congresului 
participă și delegația C.C. al 
U.T.M. condusă de tovarășul 
Tudor Postelnicu, membru 
Biroului C.C. al U.T.M.

La ședința de deschidere 
luat parte conducători
P.S.U.G. și ai guvernului 
R.D.G. în frunte cu tovarășul 
Walter Ulbricht, precum și 
cunoscute personalități ale vie
ții publice a țării.

Cel de-al VlI-lea Congres al 
Tineretului Liber German 
(F.D.J.) dezbate sarcinile ce 
revin generației tinere a Re-

al

au
ai

publicii Democrate Germane 
în opera de făurire a vieții 
noi, socialiste, pentru îndepli
nirea obiectivelor stabilite de 
către Partidul Socialist Unit 
din Germania.

La primul punct al ordinei 
de zi, Horst Schumann, prim- 
secretar al Consiliului Cen
tral al Tineretului Liber Ger
man, a prezentat raportul: 
„Sarcinile tineretului în con
strucția socialistă în Republi
ca Democrată Germană“.

Raportul înfățișează pro
blemele actuale ale organiza
ției, ale participării generației 
tinere, sub conducerea P.S.U.G. 
la eforturile întregului popor 
pentru victoria socialismului 
în R.D.G., pentru soluționarea 
pașnică a problemei germane.

Congresul va discuta, de a- 
semenea, propunerile privind 
modificarea Statutului Tinere
tului Liber German (F.D.J.) și 
va alege noile organe condu
cătoare ale

Lucrările 
dura cinci

Oaspeții
care și membrii delegației Co
mitetului Central al U.T.M. — 
au vizitat Berlinul, monumen
tele sale vestite, martore ale 
istoriei, ca și construcțiile . ce 
mai poartă încă proaspăta țe
sătură de schele.

E. OBREA
Berlin 28 mai

F.D.J.
Congresului vor 
zile.
străini — printre

ai

împotriva represiunilor 
din Vietnamul de Sud!

Kenya : Polițiști din slujba colonialiștilor

în- 
in- 
cu

de-

LONDRA 28 (Agerpres). — 
La 28 mai, membrii laburiști ai 
Parlamentului englez au cerut 
în Camera Comunelor ca gu
vernul să dea dovadă de ini
țiativă și să contribuie la 
cheierea acordului privind 
terzicerea experiențelor 
arma nucleară.

Laburistul Henderson a 
clarat că guvernele Angliei și 
S.U.A. trebuie să accepte neîn- 
tîrziat încheierea acordului 
privind interzicerea experien
țelor nucleare în atmosferă și 
sub apă.

Laburistul Michael Foot 
propus, de asemenea, guvernu. 
lui să formuleze propuneri 
proprii. Un alt laburist, Frank 
Allaun, a reproșat guvernului 
că acesta se teme să acționeze 
independent.

Răspunzînd la interpelările 
membrilor Camerei Comune
lor. primul ministru Macmil
lan a căutat să convingă că 
guvernul englez „folosește toa
te mijloacele posibile în,vede
rea realizării unui acord” cu 
privire la interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară.

încearcă împrăștie o demonstrație
populației din Nairobi în sprijinul autoadministrării interne a acestei țări.

Foto : U.P.I.-Londra

Adunarea studenților de la Universitatea din București

Sute de studenți ai Univer
sității din București s-au 
întrunit ieri după-amiază 

în 'Aula mare a Facultății de 
Științe Juridice într-o adunare 
de solidaritate cu lupta pe care 
o duce poporul din Vietnamul 
de Sud pentru libertate, inde
pendență și o viață mai bună.

Împreună cu studenții romîni, 
au participat la adunare stu
denți străini care învață la Uni
versitatea din București, prin
tre care numeroși studenți 
vietnamezi.

Luînd cuvîntul în deschiderea 
adunării, tovarășul FRUJA ION, 
președintele Consiliului Uniunii 
Asociației Studenților de la 
Universitatea București a subli
niat că atrocitățile săvîrșite de 
clica diemistă cu sprijinul in- 
tervenționiștilor americani pe 
care această clică anti-populară 
i-a chemat în ajutor, stîrnesc in
dignarea poporului și tineretului 
nostru ca și a întregii omeniri 
progresiste. „Neizbutind să 
înăbușe mișcarea patriotică din 
Vietnamul de Sud prin nici un 
fel de acte de teroare— a ară-

NEW YORK. — La 28 mai, 
secretarul general al O. N. U. 
U Thant, a adresat un ra
port Consiliului de secu
ritate în care anunță că 
guvernele Republicii Arabe 
Unite, Arabiei Saudite și Re
publicii Yemen au confirmat 
reprezentantului special al 
O.N.U., generalul Von Horn, că 
au acceptat termenii unui a- 
cord cu privire la „dezanga
jare” pentru a pune capăt cri
zei create în toamna anului 
trecut ca urmare a răsturnă
rii regimului monarhic din 
Yemen.

în raport se subliniază că 
Organizația Națiunilor Unite 
va trimite peste cîteva zile în 
această regiune primele efec
tive ale unei misiuni de ob
servatori alcătuită din aproxi
mativ 200 de persoane pentru 
a supraveghea respectarea a- 
cordului.

ACCRA. — La 27 mai, președin
tele Republicii Ghana, Kwame 
Nkrumah, care după cum se știe a 
luat parte la lucrările conierinței 
șeiilor de state și guverne airicane 
de la Addis Abeba, s-a întors la 
Acera. în cuvîntarea rostită la 
aeroport, președintele Republicii 
Ghana a subliniat importanța con
ferinței de la Addis Abeba. arătind 
că ea reprezintă ,,un pas important 
pe calea întăririi unității statelor 
airicane“. Străduințele imperialiș
tilor, atît înaintea conierinței cit 
și în timpul ei, de a pune la în
doială ideea unității țărilor airicane 
și de a împiedica ținerea conferin
ței, au suferit un total eșec. Con
ferința de Ia Addis Abeba, a de
clarat președintele Nkrumah, „s-a 
desfășurat cu succes și a pus ba
zele unității țărilor africane“.

va fascismului. Participanții 
această manifestație purtau 
piept panglica albă cu emblema 
Comunei. într-o tăcere solemnă, 
ei au trecut prin fața plăcii me
moriale fixate pe vechiul zid al 
cimitirului, unde Ia 27 mai 1871 
au fost împușcați apărătorii Co
munei și prin fața tribunei im
provizate la care se aflau mem
brii C.C. ai P.C. Francez, Jac- 
ques Duclos, Waldeck Rochet, 
Jeannette Vermeersch, veterani 
ai P.C. Francez și eroi din re
zistență.

Paris săptămîna trecută, r dar fără 
a se preciza data.

In cercurile politice franceze se 
acordă o importanță considerabilă 
acestei vizite, întrucît ea va fi ul
tima întrevedere între cei doi oa
meni politici, Adenauer părăsind 
arena politică în toamna acestui 
an.

PARIS. — La cimitirul Pere 
Lachaise au venit Ia 27 mai mii 
de parizieni cu drapele roșii și 
pancarte pentru a cinsti me
moria eroilor Comunei din Paris 
și a luptătorilor din rezistență 
care au căzut în lupta împotri-

• BONN. — După cum relatează 
corespondentul din Bonn al agen
ției Reuter, cancelarul vest-ger- 
man, Konrad Adenauer, luînd cu- 
vîntul la 27 mai la o adunare a 
partidului — Uniunea creștin-de- 
mocrată — a anunțat că președin
tele Franței, de Gaulle, va vizita 
Germania occidentală în zilele de 
5 și 6 iulie.

Potrivit agenției Reuter, vizita 
președintelui Franței în Germania 
occidentală a fost anunțată și la

TEL AVIV. — La invitația 
primului ministru al Izraelu- 
lui, Ben Gurion, la 27 mai, 
a sosit la Tel Aviv fostul mi
nistru de război al R. F. 
Germane. F. J. Strauss. El a 
fost primit Ia aeroport de ofi
cialități izraeliene. Corespon
dentul agenției France Presse 
relatează că atît la aeroport cît 
și în diverse puncte ale Capi
talei au fost aduse importante 
forte polițienești.

Cetățeni din diverse orașe 
ale țării au sosit la aeroport în 
seara zilei de 26 mai unde au 
așteptat peste 10 ore sosirea 
lui Strauss. Ei purtau pancar
te pe care era scris : „Strauss

cară-țe acasă”. „Prietenul lui 
Globke si al lui Speidel nu are 
ce căuta în Izrael”, „N-am ui
tat crimele fasciștilor”, „Duș
manii păcii sînt dușmanii 
noștri”.

Mitinguri de protest la. care 
au luat parte mii de cetățeni 
au avut loc la Tel Aviv. Haifa, 
Ierusalim și. în alte orașe.

• LISABONA. — După cum re
latează agențiile de presă, în după- 
amiaza zilei de 28 mai la gara din 
Lisabona s-a produ» o catastrofă. 
Potrivit agenției France Presse, în 
timp ce numeroși 
pe peronul gării, 
ton armat a cărui 
circa 200 mp, s-a 
rul victimelor care au fost scoase 
de sub dărâmături se ridică, potri
vit ultimelor știri, la 38 de morți 
și 38 de răniți. Echipele de pom
pieri continuă operațiunile de sal
vare

călători așteptau 
plafonul de be- 
suprafață era de 
prăbușit. Numă-

OTTAWA 28 (Agerpres). —
Agenția United Press Interna-
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tional relatează că în Camera 
Comunelor din Canada s-a 
desfășurat una „dintre cele mai 
acute dezbateri” în ] 
o scrisoare adresată ..
sadorul S.U.A., Walten Baut- 
terworth, lui Lester Pearson 
înainte de alegerile din luna a- 
prilie, în urma cărora Pearson 
a format actualul său guvern. 
După cum menționează agen
ția, la 27 mai Gordon Churchill, 
membru al Camerei comunelor 
din partea guvernului conser
vator și fost ministru de 
război, a dat citire acestei scri
sori în care, potrivit agenției, 
ambasadorul S.U.A. laudă po
litica lui Pearson în problema 
nucleară si îi oferă sprijinul 
guvernului nord-american. Por
nind de la acest fapt, Gordon 
Churchill a afirmat în Camera 
Comunelor că „politica mili
tară a lui Pearson a fost spri
jinită și încurajată de Was
hington”.

lat vorbitorul —clica marione
tei Ngo Dinh Diem, cu sprijinul 
cercurilor militariste americane, 
a dezlănțuit un atac cu sub
stanțe chimice, pricinuind po
porului însemnate pagube mate
riale, punînd în pericol grav în
săși viața a zeci de mii de lo
cuitori pașnici. Aceste acțiuni 
barbare constituie o încălcare 
flagrantă a acordurilor de la 
Washington din februarie 1922 
și a protocolului de la Geneva 
din iunie 1925 privind interzi
cerea folosirii de gaze toxice, 
asfixiante și a mijloacelor bac
teriologice, acorduri la care au 
aderat și S.U.A.

Ne alăturăm glasul nostru 
plin de mînie la acela al oame
nilor de bună credință de pre
tutindeni și cerem încetarea 
imediată a acțiunilor de folosire 
a armei chimice împotriva pa- 
trioților sud-vietnamezi, înceta
rea crimelor împotriva poporu
lui din Vietnamul de Sud și re
tragerea neîntîrziată a tru
pelor intervenționiste nord-ame- 
ricane".

în cuvîntul său, studenta 
FR1NCU VICTORIA de la Fa
cultatea de filologie a înfierat 
intervenția cercurilor monopo
liste din S.U.A. în treburile in
terne ale Vietnamului de Sud 
în sprijinul clicii anti-populare 
diemiste, intervenție care con
stituie o încălcare brutală a 
dreptului legitim al popoarelor 
de a-și hotărî singure soarta.

Ea a subliniat că, sprijinită de 
cercurile imperialiste din S.U.A., 
clica diemistă, care se menține 
la putere împotriva voinței po
porului, transformă țara într-o 
bază agresivă îndreptată împo
triva păcii în Asia de sud-est.

„De la această tribună — a 
arătat tînăra vorbitoare — 
transmit salutul nostru de 
simpatie și solidaritate tinere
tului și studenților din Vietna
mul de Sud care luptă cu curaj 
și abnegație, alături de între
gul popor, pentru apărarea cau
zei libertății și democrației, 
pentru făurirea unei vieți libere 
în condițiile unei reale indepen
dente, a reunificării naționale”.

In cuvinte pline de mînie 
studentul vietnamez HO Tî 
TR1C care învață la Faculta
tea de filologie a Universității 
a înfățișat pe larg crimele co
mise de diemiști cu sprijinul

și 
socialiste, 
Română, a 
de pace 
constituie

cercurilor imperialiste ameri
cane. „Diemiștii comit zilnic 
barbarii, asasinează populația, 
incendiază sate întregi. Una din 
crimele cele mai odioase o 
constituie folosirea substanțe
lor chimice și toxice. Toate a- 
cestea nu-și vor atinge însă 
ținta. Poporul din Vietnamul 
de Sud se ridică la luptă, sub 
conducerea Frontului național 
de eliberare. El va învinge cu 
siguranță pentru că luptă pen
tru o cauză nobilă și pentru 
că toată omenirea progresistă 
e alături de el. Simpatia 
solidaritatea țărilor 
printre care și R. P. 
popoarelor iubitoare 
din întreaga lume
un sprijin prețios pentru lup
ta forțelor patriotice din Viet
namul de Sud împotriva for
țelor negre ale reacțiunii și 
imperialismului".

In cuvîntul său studentul 
ILIESCU VALERIU de la Fa
cultatea de chimie a arătat că 
tineretul și studenții patriei 
noastre, educați de partid în 
spiritul solidarității cu lupta 
popoarelor pentru indepen
dență națională și progres so
cial, condamnă cu hotărîre 
represiunile dezlănțuite con
tra forțelor patriotice sud- 
vietnameze.

In încheierea mitingului 
participanții au adoptat în u- 
nanimitate o moțiune de pro
test în care se spune printre 
altele :

„Noi, participanții la aduna
rea studenților romîni și stră
ini de la Universitatea din 
București, protestăm cu hotă
rîre împotriva teroarei și re
presiunilor dezlănțuite contra 
forțelor patriotice sud-vietna- 
meze de către regimul dicta
torial diemist, sprijinit 
cercurile imperialiste din 
tele Unite ale Americii.

In numele studenților 
versității din București 
tuturor studenților din 
tala Republicii Populare 
mîne, ne exprimăm solidari
tatea cu lupta pe care o duc 
studenții, tineretul din Viet
namul de Sud alături de po
por, împotriva regimului anti
popular al lui Ngo Dinh Diem, 
pentru cucerirea libertății și 
realizarea unității Vietnamu
lui“.
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