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Indici ridicați de utilizare 
a masei lemnoase

Desfășurînd o însuflețită întreceri socialistă 
pentru ridicarea indicelui de utilizare a masei 
lemnoase, muncitorii forestieri din regiunea 
Brașov au realizat din cantitatea de lemn ex
ploatată de la începutul anului și pînă acum cu 
11 628 mc lemn de lucru mai 
mult decît era prevăzut, indi
cele de utilizare crescind cu 
aproape 6 la sută fată de cel 
planificat. Acest succes a fost 
obținut prin extinderea meto
delor,, de muncă avansate : or
ganizarea lucrului în brigăzi 
complexe cu plata în acord 
global, sortarea diferențiată a 
lemnului, exploatarea fagului 
în trunchiuri și catarge și me
canizarea operațiilor de dobo- 
rît-secționat, scos-apropiat etc.

roducția medie de porumb realizata m gos- 
podăria noastră de-a lungul ultimilor 3 ani 
urmează o linie mereu ascendentă : în 1960 
am obținut 2 850 kg de boabe la hectar, în 
1961 — 3 300 kg, iar în 1962 — 3 900 kg. 
După cum se vede, agrotehnica a avut un 
cuvînt mai hotărîtor decît seceta. Luînd ca

bază principiile îndeobște cunoscute ale agrotehnicii, 
noi le-am „cernut prin sita proprie”, le-am aplicat con
form cerințelor locale, stabilite pe baza rezultatelor ob
ținute pe terenurile noastre experimentale.

Gospodăria colectivă din Măceșu de Sus are terenu
rile așezate pe a doua terasă a Dunării, unde predomi
nă cernoziomul degradat, un sol fertil, foarte bun pen
tru cultivarea griului și 
porumbului. Cantitatea pre
cipitațiilor este însă săra
că, mai ale în lunile iunie, 
iulie și august, cînd seceta 
devine excesivă iar pînza de 
apă freatică coboară la 18- 
20 metri. Pentru a spori 
producțiile, trebuiau învin
se aceste condiții nefavora
bile, trebuiau, deci, căutate 
dubli de porumb care să fie 
rece din timpul primăverii, să reziste la secetă și la 
diferite boli și dăunători. Trebuiau, totodată, stabilite 
cele mai potrivite metode de lucrare a solului și de 
întreținere a culturilor. Acțiunea de cercetare am în
ceput-o încă din 1960, cînd am rezervat aproximativ 
10 hectare de teren pentru cîmpurile experimentale, 
pe care am cultivat 46 de soiuri de porumh (hibrizi 
dubli). Comportarea fiecăruia a fost urmărită de-a lun
gul a trei ani. Fiecare hibrid s'a cultivat la dîncimi 
diferite, în teren pregătit în mod diferit (după ogorul 
de vară sau toamnă) ; s-a aplicat o agrotehnică dife
rențiată Și s-a asigurat, de asemenea, o densitate dife-

Din activitatea de cercetare 
științifică a colectiviștilor 

din comuna Măceșu de Sus, 
regiunea Oltenia

acele soiuri, acei hibrizi 
rezistenti la temperatura

La Hunedoara. în noul oraș 
al siderurgiștilor, au început 
lucrările de construcție a unui 
nou micro-raion, 
prinde 1 436 de 
două complexe 
o școală medie
clasă. Printre alte construcții 
vor fi ridicate 6 blocuri turn 
cu cîte 100 de apartamente.

In noul oraș muncitoresc, ri
dicat pe malul drept al Streiu- 
lui, pentru siderurgiștii de la 
Călan a început, de asemenea, 
construcția unui nou lot de 500 
de apartamente și a 
trale termice pentru 
noilor locuințe.

Si celelalte centre
unea Hunedoara se îmbogățesc 
cu noi blocuri de locuințe și 
construcții social-culturale. In 
localitățile miniere din Valea 
Jiului se află în construcție în 
diferite stadii 1 200 de aparta
mente, 
și Brad 
cîte 8 și 
orașul 
intens la ridicarea 
de cultură.

Gospodăriile agricole colec
tive și gospodăriile de stat din 
raioanele Drăgănești Vlașca și 
Alexandria, regiunea Bucu
rești. au terminat și cea de-a 
doua prașila la cultura porum
bului. a florii-soarelui și 
clei de zahăr. Se apropie 
sfîrșit executarea acestei 
crări ]a toate culturile și 
raionul Giurgiu. Pînă la data 
de 6 iunie pe întreaga regiune 
prașila a doua a fost efectuată

sfe- 
de 
lu- 
în

în procent de 97 la sută la cul
turile de floarea-soarelui și 
sfeclă de zahăr și de aproape 
80 la sută la porumb.

Folosind timpul prielnic, me
canizatorii și colectiviștii au 
trecut la executarea celei de-a 
treia prașile, realizînd pînă în 
prezent această lucrare pe a- 
proape 30 000 ha cultivate cu 
porumb si pe mari suprafețe 
la floarea-soarelui și sfecla 
zahăr.

de

Peste 15 000 de excursioniști

unei cen- 
încălzirea

din regi-

La Petroșeni. Lupeni 
se ridică noi școli cu 
16 săli de clasă iar în 
Petroșeni se lucrează 

unei case

(Agerpres)

rită. Pe parcurs am desprins o serie de observații care 
au fost aplicate în practică. Am constatat, de exemplu, 
că arătura de bază la adîncimea de 30—32 cm trebuie 
făcută vara, între 5 iulie pînă la 5 august, dacă se 
poate concomitent cu seceratul păioaselor. Depășirea 
acestei perioade determină o diminuare a producției cu 
500—800 kg de boabe la hectar. De asemenea, am în
cercat mai multe variante cu adîncimi de semănat din 
ce în ce mai mari. Scopul; stabilirea epocilor optime 
și a adîncimii de încorporare a seminței în condițiile 
primăverilor tîrzii, care duc la întîrzierea însămînță- 
rilor. Rezultatul ? Porumbul a răsărit în același timp 
cu cel semănat la 8—10 cm. Plantele au fost viguroase 
și s-a dezvoltat mai bine în profunzime sistemul radi- 

cular. Tot pe baza cerce
tărilor pe care le-am făcut pe 
loturile noastre experimen
tale, am stabilit și densita
tea optimă pentru hibri
zii dubli pe care îi folosim. 
Aceasta este de 33 000— 
35 000 de plante la hectar, cu 
distanța dintre plante pe 
rînd cuprinsă între 33 și 35 

de centimetri. în asemenea condiții am realizat pe a- 
ceste loturi o producție medie de 6 550 de kilograme 
de boabe la hectar.

în dezvoltarea plantelor, de o excepțională însemnă
tate sînt lucrările de întreținere. Prima prașila ma
nuală trebuie executată la adîncimea de semănat, ime
diat ce lanul a fost încheiat, chiar dacă nu sînt buru
ieni, pentru că, afînîndu-se solul, se accelerează dez-

EMIL ALEXANDRU 
inginer agronom al G.A.C. 
din comuna Măceșu de Sus, 

regiunea Oltenia

(Continuare în pag. a IlI-a)

BAIA MARE (de 
la corespondentul 
nostru).

De la începutul 
acestui an și pînă 
in ziua de 7 iunie, 
peste 12 000 de oa
meni ai muncii din 
regiunea Maramu
reș au făcut excur
sii in diferite ora-

șe ale 
prin 
din țară. Au Jost 
vizitate cu 
prilej întreprinderi, 
gospodării colective, 
gospodării agricole 
de stat, instituții de 
cultură și artă și al
te obiective.

Alți 3 000 de oa-

Descoperirea

regiunii 
multe

și 
orașe

acest

ti-
au

meni ai muncii, 
neri și virstnici, 
fost oaspeții cabane
lor din frumoasele 
stațiuni balneo-cli- 
materice de la iz
voare, Lacul Bodi, 
Apa Sărată, Agriș și 
Complexul turistic 
Borșa.

unui tezaur
în satul Brîznic, raionul Ilia 

a fost scos la iveală cu ocazia 
unor lucrări agricole, un tezaur 
cuprinzînd 880 monede de argint 
polonez datînd din secolele 15— 
16. El a fost predat Muzeului re-

gional din Deva. Specialiștii mu
zeului au ajuns la concluzia că 
acest tezaur a fost îngropat în 
timpul ocupației otomane.

La Academia R P. Roanîne a 
avut loc vineri o ședință consa
crată dezbaterii unor probleme 
teoretice actuale ale lingvisticii.

Au luat parte acactemicieni, 
scriitori, cercetători științifici 
de specialitate, cadre didactice 
universitare, lucrători din edi
turi. •

Ședința a fost deschisă de 
acad. Ilie Murgulesc.u, președin
tele Academiei R. P. Romîne.

In referatul prezentat de acad, 
lorgu Iordan, vicepreședinte 
al Academiei R. P. Romîne, pre
ședintele secției de limbă, lite
ratură și artă, au fost expuse 
principalele probleme care se 
pun în acest domeniu, în urma 
dezvoltării lingvisticii matema
tice, a traducerii mecanizate, a 
folosirii metodelor matematice 
ale limbii.

Referatul a fost urmat de dis
cuții.

(Agerpres)

regiune fru- 
bogată în

TELEGRAME

TIMIȘOARA (de 
la coresp. nostru).

Biblioteca regio
nală din Timișoara 
a inițiat o acțiune 
interesantă pentru 
elevi. Este vorba de 
organizarea unor 
medalioane, mati- 
nee sau seri literare 
la care participă e- 
levii din întregul o- 
raș Timișoara. Ac
țiunea se va încheia 
la sfirșitul lunii iu
nie și este organi
zată pe clase și ani 
de studii.

acțiune cu
Pentru clasele 

mici se organizează 
medalioane despre 
viața și opera mare
lui povestitor ion 
Creangă, despre lu
crările scriitorilor 
Sadoveanu, Dela- 
vrancea, Agirbicea- 
nu, Vlahuță. Pen
tru elevii din clase
le mai mari se vor 
organiza medalioa
nele: „Vasile Alec- 
sandri poet, proza
tor, dramaturg, des
chizător de drumuri 
in literatura noas-

cartea
tră", „Desăvîrșirea 
construcției socialis
te în patria noastră, 
oglindită in repor
taje literare" etc. 
Printre primele ac
țiuni care au avut 
loc se numără me
dalionul „Frumuse
țile patriei oglindite 
în operele scriitori
lor
De cele mai multe 
ori
matineele sau serile 
literare sînt însoțite 
de diafilme.

clasici romîni".

medalioanele,

(Agerpres)(Agerpres)

Cu ocazia sărbătorii națio
nale a Afganistanului, aniver
sarea independenței, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a 
transmis regelui Afganistanu
lui, Muhammed Zahir Șah, sin
cere felicitări și urări de 
ricire, prosperitate și pace 
porului afgan.

In telegrama de răspuns, 
gele Muhammed Zahir a 
primat președintelui Consiliu
lui de Stat al R- P- Romîne 
mulțumiri pentru mesajul de 
felicitări și urări de fericire 
personală și de prosperitate 
pentru poporul prieten.

\ Amurg pe șantierul din șo- 
( șeaua Ștefan cel Mare din 
I Capitală

Prin munca patriotică
a tinerilor

( Pe bună dreptate brigada 
( condusă de tînărul Ion Lă- j 
C zărescu din sectorul de tri- j 
(cotat al Fabricii de ciorapi) 
l din Timișoara, este conside-j 
[ rată cea mai bună din în-) 
( treprindere. Realizările pe J 
(lună mai vin in sprijinul a- j 
[ cestei afirmații: față dej 
( 87 500 de perechi ciorapi )

Valea- Prahovei la Sinaia
Foto : V, CONSTANTINESCU

In vacanță, pe drumurile patriei

Tinerii din orașele și satele regiunii Crișana desfășoară o largă 
activitate patriotică. Ei au efectuat în primele cinci luni ale 
anului, in orașele regiunii, u\n volum de lucrări de construcții 
la străzi și trotuare, amenajări de parcuri, spații verzi, extinderi 
de canalizări și conducte de apă potabilă de 2 ori mai mare de
cît în aceeași perioadă a anului trecut.

Cu sprijinul entuziast al tineretului de la sate, în peste 300 
gospodării colective se lucrează acum intens la terminarea noi
lor grajduri, magazii de cereale, remize, silozuri și alte con
strucții agrozootehnice, ai căror preț de cost s-a redus, datorită 
lucrărilor executate prin muncă patriotică de tineret, cu 30—50 
la sută față de deviz. In vederea sporirii producției de iarbă, 
tinerii au curățat și grăpat peste 56 000 ha pășuni și izlazuri co
munale. Totodată, ei au efectuat lucrări de desțeleniri, defrișări 
etc. prin care s-au redat agriculturii peste 400 ha de terenuri. 
Cu sprijinul tineretului au fost construite și amenajate peste 
200 km drumuri regionale și raionale.

In prezent, mii de tineri ajută în timpul lor liber la construi
rea celor peste 300 obiective social-culturale — școli, cămine 
cutturale, dispensare, la extinderea rețelelor electrice și altele. 
La diferitele acțiuni de interes obștesc au participat anul acesta 
peste 120 000 tineri din satele și orașele regiunii, iar valoarea 
economiilor realizate prin muncă patriotică a tinerilor trece de 
3 milioane de lei.

(Agerpres)
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fața colegilor cu privire la rea- } 
Uzarea obiectivelor propuse. ;

De un real ajutor în; organi- ț 
zarea excursiilor regionale anul i 
trecut ne-au fost bazele turistice ; 
care au fost organizate în prin
cipalele centre din regiune pe 
lingă școli, special amenajate -’ 
și, acolo unde au fost condiții, 
în barăci și corturi. Organi- I 
zatorii. bazelor turistice din ' 
Onești, Piatra Neamț, Bicaz ' 
s-au îngrijit atît de cazarea ' 
excursioniștilor cît și de a- 
sigurarea unor ghizi compe- ■' 
tenți, cu experiență. Profesori - 
de diferite specialități au înde- - 
plinit cu plăcere rolul de 
ghizi, ajutîndu-i pe excursio
niști să viziteze obiectivele cele 
mai semnificative, să profite din 
plin de zilele de excursie. Pe 
baza acestei experiențe organi
zăm și anul acesta baze turi- ' 
stice în toate centrele impor- > 
tante din regiune. Ele vor avea

vem o 
moașă, 
priveliști pitorești, 
în monumente și 
locuri istorice. Re
giunea noastră s-a 
transformat mult în 

anii puterii populare -, pe harta 
ei au apărut însemnate obiec
tive industriale, puternice gos
podării colective, numeroase 
edificii social-culturale. Cunoa
șterea vestigiilor trecutului, a 
mărețelor realizări înfăptuite in 
anii noștri datorită politicii în
țelepte a partidului, este un pu
ternic mijloc de educare patrio
tică a tinerei generații. Iar a- 
ceasta se realizează în bună 
măsură și cu ajutorul excursii
lor care, vara, în timpul vacan
telor școlare, au căpătat o mare 
amploare în regiune, devenind 
o frumoasă tradiție. Elevii mai 
mari, care au reușit, cu ajutorul 
drumețiilor scurte, să-și cunoa
scă regiunea, pornesc mai de
parte, in excursii de durată, 
pentru, cunoașterea bogatei și 
irumoasei noastre patrii, a Ca
pitalei, a litoralului.

Numai in vacanta anului tre
cut, peste 10 000 de elevi au fost

din or- 
în anul 
stabilim

sotitorii elevilor în excursii. 
Profesori de istorie, geografie, 
educafie fizică, de romînă au 
primit bucuroși răspunderea de 
a pleca în excursii cu elevii, de 
a-i ajuta să cunoască tot ce e 
mai interesant în localitatea vi
zitată, de a veghea la sănătatea 
și odihna excursioniștilor. Se 
extind anumite forme interesan
te și atrăgătoare de organizare 
a excursiilor, care au dat bune 
rezultate anul trecut. Dintre a- 
cestea cităm: organizarea de 
către elevi, cu ajutorul tovară
șilor profesori a unor simpozi
oane înainte de a se porni în 
excursie pentru cunoașterea 
locurilor ce vor fi vizitate, fi
xarea anumitor obiective ca: 
culegerea folclorului local, adu
narea materialelor pentru ier
bare, insectare, organizarea 
unor concursuri de orientare tu
ristică, de desene, de fotografii 
etc. S-a dovedit că asemenea 
activități sînt pe placul elevilor 
care-și folosesc fantezia, cuno
ștințele, priceperea pentru în
deplinirea unor însărcinări de 
asemenea natură. La întoarcere, 
alcătuiesc expoziții cu materia
lele adunate, fac expuneri in

obiective turistice, la 
și Bicaz unde vor 
ascensiune pe Cea- 
450 de elevi vor vi- 

litoralul, Delta.

in excursii intre 3 și 10 zile pe 
itinerarii diverse și cuprinză
toare. Alte zeci de mii au mers 
in drumefii de 1—3 zile prin 
împrejurimile orașelor, raioane
lor, obișnuindu-se — pe măsu
ra virstei lor — cu acest sport 
frumos — turismul.

Concluziile desprinse 
ganizarea excursiilor 
trecut ne-au ajutat să
cum vom organiza excursiile in 
vara aceasta, să prevedem tot 
complexul de măsuri menite să 
asigure reușita fiecărei excursii 
in parte.

Comandamentul regional pre
cum și cele raionale și orășe
nești de organizare a vacanței 
și-au întocmit din timp planul 
excursiilor in care, pe baza pro
punerilor elevilor, a preferințe
lor lor cu privire Ia obiectivele 
pe care vor să le cunoască, se 
stabilesc itinerariile, și locurile 
unde se vor crea baze turistice.

Anul acesta numărul amato
rilor de excursii a crescut con
siderabil; în întreaga regiune 
vor ii cuprinși în drumefii și 
excursii aproape 92 000 de pio
nieri, școlari, elevi din școlile 
medii și profesionale. In orașul

Bacău, de pildă, vor fi antrenați 
în drumeții de 1-2 zile 9 000 de 
pionieri și elevi; 1 000 de elevi 
vor porni în excursii de mai 
multe zile la Onești, la Tg. 
Neamț — unde vor vizita ce
tatea, casa memorială I. Crean
gă și alte 
Tg. Ocna 
face și o 
hlău -, alti
zita Capitala,
Un program interesant și-a fi
xat și Comitetul orășenesc 
U.T.M. Piatra Neamț. Elevii din 
acest 1 oraș vor vizita nordul 
Moldovei — Suceava, Vatra 
Doritei, monumentele istorice, 
noile construcții industriale, 
după care vor urca pe Pârău. 
Alfii vor porni în excursii în 
regiune, in Capitală, pe litoral.

Așa cum am arătat mai sus, 
zilele care au mai rămas plnă 
la începerea sezonului turistic, 
sînt folosite pentru pregătirea 
pînă la amănunt a fiecărei ex
cursii în parte. La Roman, Pia
tra Neamț, Bacău și în alte 
locuri, comitetele orășenești 
U.T.M., împreună cu secțiile de 
invătămînt ale sfaturilor popu
lare recrutează și instruiesc în-

(

MIHAI POPOVICI 
secretar al Comitetului 
regional U-T.M. Bacău

(Continuare în pag. a IlI-a)_ . ------------- JFoto : 'AGERPRES
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Vă prezentăm: DIN ACTIVITATEA
CERCULUI LITERAR

entrul universitar 
Timișoara — creat 
.proape în între
gime in anii pu
berii populare — 
ji-a completat re
cent profilul prin

înființarea universității a că
rei prezență răspunde unor 
cerințe vechi și adînc simțite. 
Mergind pe un drum ascen
dent. vechiul Institut pedago. 
gic de 3 ani — embrionul uni
versității — care a funcționat 
la început cu o singură făcui 
tate, s-a dezvoltat de-a lungul 
unui deceniu și jumătate de 
existență pînă la universita
tea de azi în care funcționea
ză trei facultăți cu 7 secții.

z6. matematică ; Facultatea de 
fizică cu secția electroradiofi- 
zică, Facultate de filologie cu 
secțiile limba și literatura ro- 
mînă. limba și literatura ro- 
mînă și germană, limba și li
teratura germană și romină, 
limba și literatura rusă și ro- 
mină. Deci universitatea pre
gătește profesori pentru învă- 
țămîntul mediu în specialită
țile respective, precum și ma
tematicieni. fizicieni, lucrători 
în domeniul cultural etc. 
Iată dar că universitatea timi
șoreană oferă posibilitatea în
sușirii unor profesiuni varia
te. interesante, printre care și 
aceea de o 
profesiunea

DIN ONESTI

CÎNTEC

Cu dragoste de mine înțeleasă, 
toate m-ajută să-mi fac casă.

Prof. univ. dr. Ion Curea
rector

circa 1 300 de stu-

mare noblețe — 
de pedagog, de 

îndrumător al 
tinerei genera
ții, profesiune 
prețuită cum 
se cuvine abia 
în anii puterii 
populare.

Activitatea 
universității nu 
s-a mărginit 
însă numai la 
munca didacti
că, ci s-a înca
drat la scurt 
timp după în
ființare și în 
munca de cer
cetare științifi
că.

importante s-au

Brazii se pleacă-n fața mea, 
pe șantier cu toții s-ar vrea.
Stîncile vin din munții sinilii, 
să le așez în temelii.

Onești — orașul și primăvara 
petrochimiei noastre — 
are cronica lui. Este scrisă 

de iscusiții lui constructori. Ei 
au venit, la început, acolo, să a- 
șeze betonul la temelia orașului. 
Și, aceiași chimișli, energeticieiii, 
sondori, constructori care îi spo
resc necontenit strălucirea, îi 
sint și cîntăreți.

Poezia este aici în firea lucru
rilor. Ea trăiește intens în entu
ziasmul și pasiunea muncii coti
diene. Membrii cercului literar 
din Onești, printre care se nu
mără Traian Arhip, Vasile Bu
tan, Gheorghe Izbașescu, Con
stantin Ciobanu și alții, dezbat 
în ședințele lor de lucru aceste 
probleme ale poeziei zilnice, ale 
reflectării artistice a cotidianului

socialist. Cu producțiile discutate 
și analizate la cerc ei se infăți» 
șează apoi publicului larg — 
muncitori, tehnicieni, ingineri ca 
și ei — orgunizîud șezători, seri 
literare, medalioane, simpozioane 
etc. Membrii cercului literar iși 
aduc o contribuție meritorie și 
la activitatea brigăzilor artistice 
do agitație, creînd texte vulo- 
roase. •

Animatori ai unor eficiente 
forme de activitate culturală, 
membrii cercului literar sint în 
același timp propagandiști entu
ziaști ai valorilor literaturii în 
genere, pe care năzuiesc să le 
îmbogățească prin modesta, dar 
pasionata lor contribuție.

MIHAI GA VIUL
Riurile aleargă-n fel și chip, 
cărîndu-mi pietre și nisip.

Zidul să nu-1 durez strîmb. 
amiaza-mi ține fir cu plumb.

Vînturile-n jur stîrnind ecou, 
vin să-mi usuce zidul nou.

Cu dragoste de mine înțeleasă, 
toate m-ajută să-mi fac casă.

VASILE BUȚAN

ZIDAR
Pe schcle-n vîlvătăi mă-nalț
Cu fruntea-mi aplecată peste zare.
Cu zidul sparg al zării smalț, 
De dincolo de ea alt zid răsare.

Spre noi șantiere
Trenul îmi cîntă iar ritmic pe șine... 
încă un oraș în care-am construit mă pierde. 
Sc-nfășură-n jur, universul verde
Cu lumina-n geam, fulger lung. 
Dealurile se-aleargă, se-ajung.

Orașele presimțindu-mă, sună, răsună, 
Așteptindu-mă să le dau noi aripi pentru zbor. 
Gîndurile-mi sint neliniștit șuvoi.
Vin — și parcă tot rămîn în urmă 
Sufletul mi-e înainte și-napoi.

Zarea unui oraș în urmă-a apus.
Ca un răsărit de soare, mă aștepată alta 
Aburindu-mi inima cu lumină de doruri 
Visurile pentru o nouă statuie apucă dalta.

GHEORGHE IZBĂȘESCU

CHIM

cuprinzînd 
denți.

Cea mai 
din țară se _ _
primească viitorii studenți în- 
tr-un cadru Cu totul deosebit: 
vechii clădiri a fostului Insti
tut pedagogic i se adaugă noi 
construcții în stare să asigure 
condiții optime procesului de 
învățămînt, vieții studenților. 
Astfel, clădirea modernă a 
universității va cuprinde, între 
altele, 41 laboratoare, 10 am
fiteatre. 39 săli de seminar, 26 
cabinete, un bloc turn de 7 
etaje care va adăposti biblio
teca și administrația, o aulă 
în care vor încăpea 1 500 de 
persoane și una din cele mai 
frumoase săli de 
țară. La acestea mai 
adăugate căminele și 
nele moderne.

Evident, viitorilor 
candidați nu le ajung 
aceste informații privind școa
la superioară către care vor 
să se îndrepte; ei doresc să 
cunoască și profesiunile pe 
care și le pot însuși aici. Așa 
cum am arătat mai sus, în 
cadrul Universității funcțio
nează 3 facultăți: Facultatea 
de matematică-mecanică, cu 
secțiile geometrie și anali-

tînără universitate 
; pregătește să-și

sport din 
trebuie 
canti-

noștri 
numai

Rezultate
obținut și în domeniul fizicii. 
S-au organizat laboratoare 
pentru buna pregătire a viito
rilor profesori de fizică, s-au 
procurat s-au construit în 
atelierul propriu utilaje pen
tru cercetarea științifică. Pa
ralel cu lucrările de fizică ex
perimentală se abordează și 
probleme de fizică teoretică.

în cadrul universității a 
fost înființat numai cu mij
loace tehnice locale și un Ob
servator astronomic avînd un 
scop întreit: didactic, de cer
cetare științifică și de răspîn- 
dire a științei cerului în ma
sele largi ale oamenilor 
muncii.

Pentru 
nul celor 
zenta la 
mitere, universitatea 
zează în vară cursuri 
gătlre în care, începînd de Ia 
cadrele didactice și pînă la 
cantine și cămine, totul le stă 
la dispoziție în vederea bunei 
lor. pregătiri. îi așteptăm așa 
dar pe absolvenții școlilor me
dii să pășească cu încredere 
pragul universității, să mun
cească cu entuziasm și sîrgu- 
ință pentru însușirea profe
siei dorite.

La muncă și la joc,
în comuna Pișcliia, 

raionul Timișoara, lo
cuiesc tineri romini 
și germani. Atit la 
muncile agricole, cit 
și în timpul liber ei 
sint mereu împreună. 
Astfel, în echipele 
de dansuri și de tea
tru, la cor sau în

artistică, ac- 
nuriieroși ti- 
Anica Galant- 

Lipert,

brigada 
tivează 
neri ca 
bos, Horești
Eva Bognar, Ion Ghi
ciți, Ioana Cizmaș, 
Lenula Spăhuță, Eva 
Kasnel și multi alții. 
Formațiile artistice 
au prezentat pe sce-

Viitorul

împreuna
na căminului cultu
ral din comuna noa
stră si în 
învecinate
programe 
bucurat 
succes.

comunele 
mai multe 
care s-au 
de mult

IULIA NICORUȚ
colectivistă

specialist

a veni 
care se 

concursul

în spriji- 
vor pre
de ad- 
organi- 
de pre-

Țn urmă cu 5 ani, la schela 
/ petrolieră Boldești lucra 

maistrul Ion Tomescu. A- 
cum, Ion Tomescu este student 
în anul V al Facultății de foraj 
din cadrul Institutului de petrol, 
gaze și geologie din Capitală.

Pentru examenul de stat Ion 
Tomescu a pregătit proiectul 
„Analiza economică a trei son
de în pompaj și a unui parc de 
separatoare”. Pînă în prezent, 
sub continua îndrumare o tov. 
prorector Grigore Ioachimi con
ducătorul proiectului, el a re
zolvat deja proiectul sub as
pect teoretic. Viitorul inginer a 
făcut propuneri prețioase pri
vind îmbunătățirea utilajului

folosit în schelele petroliere. 
Experiența anilor de producție, 
preocuparea din timpul studen
ției pentru însușirea cunoștințe
lor legate de deslușirea taine
lor tehnicii celei mai înaintate 
în exploatarea zăcămintelor de 
petrol și gaze, dorința de a 
găsi soluții tehnice — iată fac
torii esențiali care l-au ajutat 
în elaborarea proiectului.

Nu numai cursurile, din care 
s-a inspirat în fiecare zi (Pom
pajul sondelor de filei, manua
lul inginerului petrolist. Extrac
ția țițeiului și gazelor) i-au ser
vit pentru rezolvarea probleme
lor legate de întocmirea pro
iectului la înălțimea sarcinilor 
cerute de dezvoltarea impe
tuoasă a industriei extractive 
din (ara noastră, ci mai ales 
documentarea, toate datele ne
cesare pe care le-a cules chiar 
din schela petrolieră Boldești, 
în timpul practicii. Viitorul in
giner, Ion Tomescu este hotă- 
rit să se prezinte bine pregătit 
la locul de muncă indiferent 
dacă acesta va. fi la Boldeștiul 
pe care l-a îndrăgit, la Țicleni 
sau Moinești. Se va duce cu 
drag acolo unde este nevoie 
de el.

C. ARAMBAȘA 
student

C

Pe dealurile terasate, plantate cu vifă de vie, muncitorii de la stațiunea experimentală agri
colă Argeș efectuează acum o importantă lucrare la ordinea zilei: legatul viței pe spalier. 
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Căpitanul Fracasse: Patria, 
București, 1 Mai, Gh. Doja, 
Alex. Sahia, Arta, G. Coșbuc ; 
Plaja: Republica, I. C. Frimu, 
Grivița, Miorița, Ștefan cel 
Mare; Noua prietenă a tatii : 
rulează la cinematografele 
Magheru, Elena Pavel; Nicio
dată : Fioreasca; Descoperirea 
iui Julian Boli: Vasile Alec- 
sandri, Tineretului, înfrățirea 
între popoare; Mila regească : 
rulează la cinematografele 
Victoria, V. Roaită. 23 August; 
Noaptea pe autostradă: Cen
tral, Volga, B. Delavrancea ; 
Pînă mîine: Lumina; Program 
pentru copii — dimineața: 
Festival Chaplin — după-

Precumpănesc în mîini destinul înălțimilor, 
Cu soarele-n amezî îmbrățișat.
Orașu-adînc mă soarbe prin pupile,
Din irisul înaltului incendiat.

Din brațele-mi care brăzdează norii, 
Vibrînd ca arborii în vînt,
Iși trage zidul sevele culorii
Desțelenind văzduhuri și pămînt.

TRAIAN ARHIP

Mîinile muncitorilor se strîng cu grabă caldă 
prelungindu-și, fără pregete, 
din unele-n altele 
entuziasmul, prin degete...

Zilele-și strîng mîinile cu nopțile 
și-mbrățișîndu-se pe tăcute, 
iși înlocuiesc lin prin om, 
tremurătoarele minute.

Mîinile se-mpart la loouri de veghe. 
Măcar o clipă să nu tresară uzina 
din tumultuosul cîntec ne-ntrerupt...

CONSTANTIN TH. CIOBANU

t
INEM ATOGR A F
amiază : 13 Septembrie ; Pro
gram de filme documentare: 
Timpuri Noi; Camelia: Maxim 
Gorki; Vîrsta dragostei: Giu- 
lești; Cînd comedia era rege 
— Vîrsta de aur a comediei: 
Cultural; Certificatul de naște
re — dimineața; Mamelucul 
după-amiază rulează la cine
matograful : Alex. Popov; Ti
nerețea lui Maiakovski: 8
Martie, Luceafărul; Toată lu
mea e nevinovată: C-tin Da- 
vid, I. Pintilie; O viață: Uni
rea; Țarcul: Flacăra; Expre
sul de seară: T. Vladimirescu; 
Omul amfibie: Munca; Car- 
touche: Popular; Salut viață:

Moșilor. G. Bacovia: Contele 
de Monte Cristo: 16 Februa
rie; Rocco șl frații săi: rulea
ză la cinematografele M. E- 
minescu, 30 Decembrie; Cerul 
n-are gratii: Libertății; Floa
rea de fier: rulează la cine
matograful Olga Bancic: Bala
da husarilor: Drumul Serii; 
Idiotul: rulează la cinemato
graful Aurel Vlaicu.

CINEMATOGRAFE— 
GRĂDINI

Plaja: Progresul, I. C. Fri
mu, Stadionul Giulești; Căpi
tanul Fracasse: Stadionul Di- 
namo, Arenele Libertății, 
Alex. Sahia, Arta. Cartouche:

E
rulează la cinematograful 
T. Vladimirescu; Cetatea Hu- 
rrainzamin: Luceafărul; Floa
rea de fier: rulează Ia cine
matograful Olga Bancic; Noua 
prietenă a tatii: rulează la 
cinematograful Elena Pavel; 
Tinerețea Iui Maiakovski: 8 
Martie: Mila regească: rulează 
la cinematografele V. Roaită, 
23 August; O viață: Unirea; 
Vacanța la mare: 13 Septem
brie; Cerul n-are gratii: Li
bertății; Salut viață: Moșilor; 
Toată lumea e nevinovată: 
rulează la cinematograful Ilie 
Pintilie; Mongolii: Patinoarul 
23 August.
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Ea și-a ales un 
volum de vet. 
șuti i îi plac 
tare mult poe
ziile. El conti
nuă lectura1 u-

nui roman. Celelalte două 
fete încă nu s-au decis; 
deocamdată frunzăresc 
unul din cele 14100 de 
volume cu care este în
zestrată biblioteca 
Negrești, raionul Oaș. De t 
bună seamă însă că fie- Z 
care dintre tinerii pe ca- Ț 
ie-j vedeți în fotografia f 
noastră va cere și de Z 
astă dată bibliotecarei £ 
să-i împrumute pentru a- ? 

casă cartea preferată. Z

din

Foto: O. PLECAM

CE NE DEZVĂLUIE DOCUMENTELE 

DE ACUM DOUĂZECI Ș! DO! DE ANL

GĂSIEE ÎN COMUNA GALAȚI

D£PEȚALEAAMP0ȚU

(Urmare din nr. 4372)

Cînd toți 
nu te uita 

■ omnul ministru
t.ăcea, tăcea pur și 
simplu. Durerea 
adîncă și necazu
rile multiple ale 
oamenilor de pe 
Valea Ampoiului, 

n-au avut în inima sa nici un 
ecou. Trecuse multă vreme și 
nu venea de la minister nici 
un răspuns. Nu exista oare și- 
cineva mai mare decît minis
trul ? Ba da. Exista, domnul... 
întîi general apoi mareșal...

„Domnule inspector școlar. 
Alăturat avem onoarea a Vă 

înainta în anexă un memoriu 
în legătură cu realizarea unui 
local școlar în această săracă 
comună, adresat Domnului ge
neral Ioan Antonescu pentru 
a ni se ceda nouă pentru școa
lă edificiile și terenul ce le 
are C.A.P.S. în hotarul comu
nei noastre și unde de fapt se

te uitau, 
mareșalul

face învățămîntul actualmen
te, cu rugămintea să binevoiți 
a dispune înaintarea lui Pre
ședinției Consiliului de Mi
niștri.

Galați-Alba la 24 mai 
1941. Directorul școalei: 
Victor I. Lungu

Onor Inspectoratul școlar ai 
jud. Alba”.

Era actul „decisiv” actul de 
„îndrăzneală” rezervat pentru 
cazul de ultimă instanță.

Dar timpul a început din 
nou să treacă...

Și nu venea nici de data 
asta răspunsul...

Și-a adus atunci, probabil, 
aminte că una din instituțiile 
importante oare putea să le 
dea stropul de lumină pe ca- 
re-1 cereau, i-a scăpat din ve
dere. Și ca să nu-și poată 
spune că n-a făcut tot ce se

PENTRU UN STROP
UE LUMIN

putea face a mai trimis un 
memoriu...

„ONOR MINISTERUL EDU
CAȚIEI NAȚIONALE BUCU
REȘTI

Domnule Ministru,
Subsemnații reprezentanți 

ai comunei Galați, județul 
Alba cu profund respect ve
nim a Vă ruga următoarele. :

Comuna noastră, nici pină 
în prezent nu are un local șco
lar propriu. Ministerul Agri
culturii și Domeniilor dispune 
în comuna noastră de două 
edificii. (Termenul era totuși 
prea măgulitor pentru cele 
două dărăpănături) și teren în 
extensiune de... etc., etc., etc.).

Cîteva luni mai tîrziiu :
Domnule pretor.
Alăturat avem onoarea a Vă 

înainta in anexă memoriul cu 
privire la obținerea terenului 
și localurilor C.A.P.S.-ului 
pentru școală cu rugăminte de 
a-I înainta Domnului General 
Antonescu. Am mai înaintat 
asemenea memorii, dar n-am 
primit nici un rezultat. Bine
voiți a face și un raport din 
partea dvs. cit se poate de de
tailat arătînd și faptul că 
după toate străduințele depuse 
de noi în acest sens nu an» 
primit nici un rezultat pină in 
prezent.

Directorul școalei Victor
I. Lungu

Onor. Pretura plasei 
Zlatna”.

Și anexat o versiune pre
scurtată a vechiului memoriu 
ca semn al oboselii și a anu
mitor convingeri care-și fă
ceau loc în sufletul lui.

„Domnule general,
Subsemnații reprezentanți 

ai comunei Galați din județul 
Alba cu profund respect ve
nim a Vă înainta următorul 
memoriu

Comuna noastră este cea 
mai săracă de pe Valea Am
poiului.

Din acest motiv, nici pînă 
azi nu are un local de școală 
propriu. Cursurile se țin în lo
calurile C.A.P.S.-ului pe care 
le ținem cu chirie.

Ministerul Agriculturii și 
Domeniilor dispune... etc.

în sensul acesta am mai fă
cut demersuri dar pînă în pre
zent nu am primit nici un re
zultat”.

11 obosise așteptarea, îl des
curaja tăcerea disprețuitoare 
la toate apelurile sale dispe
rate și, una cîte una. din me
moriile sale au început să dis
pară formulele de prea adincă 
și întortochiată plecăciune. 
Cuvintele sunau acum sec, 
fără vibrație, istovite, potrivi
te în fraze laconice și de o 
simplă demnitate. Dascălul 
începuse să se izbească de 
propria lui naivitate.

„Domnule Mareșal,
Cu raportul nostru nr. 

314/1941 am înaintat On. preș, 
consil. de miniștri un memo
riu în legătură cu obținerea 
pentru școala noastră in 
scopul edificării unui local 
școlar a edificiilor și terenului 
ce le are C.A.P.S. în comuna 
noastră. Cum nici pînă în pre
zent nu știm cari sint stadiile 
în cari se găsesc lucrările pri
vitoare la această optare a 

„Grajdul construi! din mari bolovani de piatră se macină...” 
Lipită de memoriul trimis „Domnului Ministru” fotografia școlii 
de-atunci n-a produs în cabinetele ministeriale ale vremii 

nici un ecou.

noastră vă rugăm a dispune 
să ni se comunice in ce fază 
au ajuns lucrările privitoare 
la chestiunea aceasta care ne 
interesează foarte mult”.

Printre rîndurile sobre și 
simple de om rănit în speran
țele sale trebuie citit fenome
nul ce modifica starea de spi
rit și convingerile acestui 
om, trebuie citit fiorul de in
dignare și revoltă ce începuse 
să-i răscolească sufletul.

Sătule și ele de insistențele 
și încăpățînairea învățătorului 
Victor Lungu, plictisite să mai 
audă de sărăcia și neputința 
moților din satul Galați, ofi
cialitățile, una dintre ele, in
termediară, s-a obosit cu un 
sfat din care e greu de stabi
lit dacă răzbate ironia și rîsul 
ascuns ori mai degrabă înțe
lepciunea unuia din funcțio
narii care cunoșteau prea 
bine realitățile politice ale a- 
celei vremi.

„Onor Direcțiunea școalei 
primare de stat Galați

La raportul dvs. nr, 105/19*1 
Vă facem cunoscut că noi cre
dem de inutilă revenirea Ia 
memoriul dvs. înaintat dom
nului Mareșal după ce nu vi 
s-a răspuns pină acum...

Inspector școlar de ju
deț”

Dar să mai întoarcem o 
filă :

„Iubite Mitică,
Să nu te superi că te îngră

mădesc cu atitea și atîtea ce
reri și rugări. Faptul însă că 
m-ai servit mereu cu cite 
te-am rugat, mă face și de 
astă dată să cred că sufletul 
și inima ta cca bună nu-mi 
vor refuza nici acuma serviciul 
ce ți-1 cer.

Deci nu mai rog pe bietul 
fin și pe fina căci știu că nu 
pot să mă servească, dat fiind 
că finul este rănit in spital, 
iar biata fină are atîtea pe 
cap 1

Uite dc ce este vorba:
Casa pădurilor (C.A.P.S.) 

are în comuna noastră. în Ga
lați-Alba un teren și niște clă
diri pe cari le-am cerut noi, 
școala, pentru a clădi un local 
școlar. în acest scop am îna
intat următoarele cereri la 
următoarele departamente :

1 Cererea noastră nr 285/ 
1941 la Onor Minister al Agri- 
cultn-ii și Domenfilor-Bucu- 
rești.

2. Memoriul nostru nr. 31 a- 
dresat Domnului Mareșal Ioan 
Antonescu.

3. Cererea noastră nr. 323/ 
19*1 Ia Onor Ministerul EdH-j 
cației Naționale (Mlnisterel 
școalelor).

4. Cererea noastră nr. 311/ 
1941 adresată iarăși domnului 
Mareșal.

Fii bun și du-te la fiecare 
dintre acestea ministere, tu în 
persoană și ia-mi în scris tot 
ce au rezolvat acestea depar
tamente pentru clădirile ce
rute de noi și-mi trimite mie 
tot in scris ca să știu și eu în 
ce stadiu se găsesc acestea lu
crări. Fă-mi te rog, dragă Mi
tică, acest serviciu și-ți voi fi 
foarte recunoscător.

Cu drag și sănătate, Vic
tor I. Lungu. Dir. Școalei 
Galați-Alba“

Nu, încă nu renunțase. Erau 
ultimele eforturi pe care le 
făcea înainte de a ajunge la 
acea definitivă și amară con
cluzie că nu se putea aștepta 
ca suferințele și mizeria ță
ranilor să fie curmate de că
tre exponenții regimului dic
taturii militare fasciste în 
care se concentra tot ce pro
dusese mai reacționar și mai 
desgustător burghezia.

Bl amintea în scrisoarea 
către un prieten în care-și pu
sese o ultimă și firavă nădej
de, numai cîteva din memo
riile și intervențiile pe care le 
făcuse. Lista lor era în fapt 
cu mult mai lungă. Adresele, 
memoriile, cererile, rugămin
țile plecaseră intr-un șir exas
perant : „Domnule Pretor”, 
„Domnule inspector”. „Dom
nule general“. „Domnule Mi
nistru”. „Domnule general“, 
„Domnule Ministru”. „Dom
nule inspector”. „Domnului 
inspector”. „Domnule Mini
stru”, .Domnule Pretor”, 
„Domnule General”, „Domnule 
inspector”, „Domnule inspec-



tN STR1NSĂ LEGĂTURA
CU MUNCA Șl VIA ȚA TINERILOR

n aceste zile au 
loc convorbirile re
capitulative în cer
curile și cursurile 
politice U.T.M. de 
la orașe. Ele sînt 
un prilej de adîn-

cire a cunoștințelor, de clarifi
care a acelor probleme insufi
cient înțelese în cursul anului. 
Convorbirile recapitulative re
prezintă o etapă importantă în 
munca organizațiilor U.T.M., a 
propagandiștilor și cursanților 
pentru aprofundarea cunoștin
țelor predate în cadrul cercuri
lor politice.

încheierea anului de învăță- 
mînt politic este în plină desfă
șurare și în întreprinderile și 
instituțiile din orașul Timișoa
ra. De curînd, în unele cercuri 
politice de la Uzinele mecani
ce, Fabrica de încălțăminte 
„Durabil", întreprinderile „Elec- 
tro-Banat" și „Dermatina" din 
Timișoara, au și avut loc pri
mele convorbiri recapitulative.

Stabilirea judicioasă a teme
lor, pe baza îndrumărilor tiare 
de comitetul orășenesc U.T.M., 
a dat posibilitatea ca .majori
tatea convorbirilor la care am 
participat să se desfășoare la 
un nivel corespunzător.

In cercul pentru studierea 
Statutului U.T.M. din secția scu- 
lerie și întreținere de la Elec- 
tro-Banat, de pildă, al cărui 
propagandist este tovarășul 
Vasile Orzan, cu prilejul discu
tării temei „Uniunea Tineretu
lui Muncitor — organizația re
voluționară a tineretului din 
R.P.R. Conducerea de către 
partid a U.T.M. — izvorul for
ței și tăriei U.T.M.", mai mulți 
cursanți, printre care Alexan
dru Hodiș, Nicolae Florea, Tra
ian Beleag, referindu-se la do
cumentele Congresului al III- 
lea al P.M.R. și la alte docu
mente de partid, au vorbit des
pre sarcinile pe care le pune 
partidul în fața organizațiilor 
U.T.M., a tinerilor muncitori 
din industrie. Dezbaterile care 
au avut loc i-a ajutat pe tineri 
să tragă concluzii asupra sar
cinilor concrete ce le revin lor, 
ca muncitori la secția sculerie, 
pentru a putea contribui la 
creșterea productivității muncii, 
la confecționarea de GDV-uri 
cu caracteristici tehnice supe
rioare, la descoperirea și valo
rificarea rezervelor interne ale 
producției.

Discuții interesante au avut 
loc și la cercul „Să ne cunoa
ștem patria socialistă" din sec
ția mecanică de la U.M.T. Și 
aici problemele teoretice au 
fost discutate în strînsă legătură 
cu sarcinile practice care stau 
în fața tinerilor. Dezbaterile 
pe marginea temei „U.T.M. —■ 
organizația revoluționară a ti-

Expoziții de artă plastică

Acuarele romînești 
din secolele XIX și XX

ACADEMIEI R.P.R.)(LA BIBLIOTECA
xpoziția de acuarele romi, 
nești din. secolele XIX—XX, 
deschisă, la Biblioteca Aca

demiei R.P.R., depășește desigur 
aspectul de informare. Din fondu
rile impresionante ale bibliotecii, 
s-au ales și prezentat în mica ex‘ 
poziție cefe mai semnificative acua
rele, reprezentind schije ale unor 
reprezentanți de seamă ai artei 
plastice romînești. Calitatea alege, 
rii, caracterul semnificativ al pie
selor expuse adaugă valorii docu
mentare un interes 
nant.

Expoziția prezintă 
făcute în ultimii 10 
teca Academiei o colecție de acua
rele rooiînești din secolele XIX șl 
XX. incepînd cu Aman și merglnd 
pînă la Petrașcu, Tonitza și Iser, 
acuarelele alese nu reprezintă în

artistic preg-

din achizițiile 
ani de Biblio-

tor școlar”, Domnule mareșal”, 
„Domnule inspector școlar”, 
„Domnule Ministru”, „Dom
nule inspector școlar”, „Onor 
Ministerul Agriculturii și Do
meniilor“. „Dragă Mitică“...

Și nu sînt toate... Fiecare 
dintre ele reprezintă o parte 
din drumul care l-a adus la 
o ultimă însemnare făcută pe 
spatele unui răspuns sosit în 
cele din urmă de la unul din 
ministere ; „Prin acest act ni 
se promite luarea în cercetare 
a acestei chestiuni dar nu se 
donează ceea ce am solicitat 
noi. E un act de momeală po
litică.

1941. Directorul școalei, V. 
Lungu".

Aceste cîteva cuvinte sinte
tizează cum nu se poate mai

Azi, în comuna Galați, 
pe Valea Ampoiului
i astfel am ajuns 

i la ultima inscrip
ție pe care a lă
sat-o dascălul în 
dosarul cu privire 
la „edificarea“ u- 
nui local de școa- 

comuna Galați — Alba.lă în ... ..
O inscripție de cîteva cuvin

te care stabilea cite pagini și 
acte oficiale rămineau nerezol
vate in dosar la data la care el 
părăsea acele locuri: 24 ianua
rie 1942.

A plecat pe front și nu s-a 
mai întors...

Să fi fost unul singur omul 
a cărui viață a avut o aseme
nea desfășurare ? Sîntem cu 
toții convinși că mulți dintre 
bătrînii noștri ne pof povesti 
despre nenumărate asemenea 
destine omenești.

In vreme ce căutam să aflăm

neretului din R.P.R. Sarcinile 
U.T.M. în etapa desăvîrșirii 
construcției socialiste", au fost 
bine orientate de propagandist. 
Astfel, făcîndu-se un scurt is
toric al mișcării comuniste de 
tineret din țara noastră, în ca
drul convorbirii s-a lămurit ce 
înseamnă a continua tradițiile 
revoluționare de luptă ale par
tidului și U.T.C., în noile con
diții ale victoriei depline a so
cialismului. Frezorul Aurel 
Ghițescu, strungarul Urdeș An
ton, frezorul Rausch Iosif și 
alții, au vorbit, pe scurt, despre 
dezvoltarea economiei naționa
le în primii trei ani ai șesena- 
lului (ei au avut la dispoziție 
și ilustrate despre centre in
dustriale din țară și din regiu
nea Banat, despre noi între
prinderi, construcții de locuin
țe etc.). Noi am înțeles din stu

înscmnâri de la primele convorbiri 
recapitulative care au avut loc în cercurile 

politice U. T. M. din orașul Timișoara

dierea documentelor de partid
— au spus mai mulți tineri — 
că pentru îndeplinirea sarcini
lor ce stau în fața întreprinde
rii noastre (îmbunătățirea per
manentă a calității produselor 
și creșterea productivității 
muncii în special) este neapă
rat necesar să privim cu mai 
multă răspundere ridicarea pro
priei noastre calificări profe
sionale. Continuînd aceeași 
idee, Urdeș Anton a insistat 
asupra necesității citirii litera
turii tehnice, arătînd cît de 
mult l-a ajutat pe el în muncă 
cărțile tehnice pe care le-a 
citit.

La cercul de la secția cusut 
din întreprinderea „Durabil"
— propagandistă Elena Bago
— s-a discutat în primele con
vorbiri recapitulative despre: 
„Morala comunistă, cea mai 
dreaptă și mai nobilă morală”. 
Tovarășa Bago a condus, în ge
neral, bine discuțiile, interve
nind cînd era necesar și adu- 
cînd lămuriri suplimentare. 
Astfel, s-a reușit să se discute 
și să se lămurească temeinic în 
ce constă superioritatea mora
lei comuniste, trăsăturile mo- 
ral-politice ale tînărului îna
intat. Utemistele Aldea Maria, 
BOndor Pionia, Hiciu Gertruda, 
Pădureanu Lotte, Ilijin Livia, 
dovedind că s-au pregătit bine 
pentru această convorbire, au 
vorbit despre colectivism și 
noua atitudine față de muncă, 
despre patriotismul socialist și 
internaționalismul proletar. A- 
rătînd că patriotismul, drago
stea față de popor, față de par-

această expoziție doar un rezumat 
al evoluției artei, dar și real« 
cumente de istorie culturală și 
cială.

Din cele 97 de acuarele ale 
poziției amintim un autoportret al 
lui Aman, o schiță pentru „Atacul 
de la Smirdan“ a lui Grigorescu, 
„Femee într-un interior" al lui 
Barbu Iscovescu, „Portret de băr
bat“ de Ștefan Luohian, „O strada 
veche în Roma" a Iui Ion Mincu, 
„Hanul lui Manuc" al lui Szath- 
mary, „Peisaj din Dobrogea" al 
lui Iser, „Autoportretul" lui T. H. 
Pallady, „Casă din Tîrgoviște" 
de Petrașcu (prezent de altfel in 
expoziție prin 13 acuarele} ș a.

Expoziția poate fi vizitată zilnic 
Ia sediul Bibliotecii Academiei din 
Calea Victoriei 125.

D. C.

lămurit convingerea la care 
ajunsese. Ișl dădea acum sea
ma pe deplin că se izbise nu 
de un Om sau altul, nu de o 
instituție sau alta ci de o în
treagă orînduire.

Dar, atît de insistentul das
căl nu fusese dat cu totul ui
tării... Dintre toți cei cărora 
li se adresase în felurite chi

puri cu plîngeri, și rugăminți, 
și memorii, și adrese oficiale 
unul singur și-a adus în cele 
din urmă aminte de el. Tre
cuse primăvara, vara, toamna 
venise și era pe sfirșite iarna... 
Și era război...

La 24 ianuarie 1942, „mare- 
de 
un 
cu 

,fl

și“» adus aminte 
Lungu șl i-a trimis 
de concentrare...

verde...

șalul” 
Victor 
ordin 
dungă

cit mai multe amănunte des
pre învățătorul Victor Lungu, 
cineva care l-a cunoscut ne-a 
strecurat in minte speranța că 
l-am putea găsi, că Victor 
Lungu trăiește... pentru că a 
auzit de el acum, în anii 
noștri..,

9t
O zi din luna mai a acestui 

an. De la Alba lulia spre Zlat- 
na, pe Valea Ampoiului, plea
că de două ori pe zi un tren 
mic, pe o linie forestieră șt, 
mergînd pînă la Abrud, un 
autobuz. Drumul trece prin 
sate apropiate unele de altele 
și de la unul la altul este tot 
mai vizibilă apropierea de Ța
ra Moților. Multe case noi, a- 
proape toate. Acoperișuri roșii 
de țiglă, ziduri trainice și al
be... Pernei trebăluiesc prin 
curte în portul, păstrat încă, al 

tid, te îndeamnă să muncești și 
să lupți pentru fericirea patriei, 
utemista Schafer Helga s-a re
ferit la pilda de înalt patrio
tism a eroilor comuniști și ute- 
ciști. Ea a vorbit apoi, dînd 
exemple concrete, despre viața 
și munca avîntată a comuniști
lor și utemiștilor din întreprin
derea lor, scoțînd în evidență 
trăsăturile politice morale ale 
acestora. Tovarășa Pădureanu, 
vorbind despre colectivism — 
trăsătură ce caracterizează ti
neretul nostru, a dat 
piu brigada în care 
unde muncitoarele se 
tre ele. Intr-un mod
tor s-a desfășurat convorbirea 
recapitulativă și la cercul „Tră
săturile moralei socialiste în 
rîndurile tinerei generații" de 
la secția croit.

Dacă în majoritatea cercuri

ca exem- 
lucrează, 
ajută în- 
asemănă-

lor la care am participat, con
vorbirile recapitulative și-au 
atins scopul, au fost din păcate 
și unele care nu s-au desfășu
rat la nivelul dorit. Așa de 
pildă, în cercul „Să ne cunoa
ștem patria socialistă" de la 
întreprinderea „Dermatina", 
condus de propagandistul Han- 
gu Dumitru, a fost greșit în
țeles rolul convorbirilor recapi
tulative. Chipurile pentru „a 
ușura" răspunsurile, cursanți
lor li s-au împărțit întrebări 
și răspunsuri tip. O astfel de 
metodă este complet greșită. 
Ea frînează participarea tineri
lor la dezbateri ; discuțiile vii, 
interesante, legate de viață 
sînt înlocuite cu răspunsuri 
șablon. Dar nu numai atît. în 
sala în care s-a ținut convorbi
rea acestui cerc se găsea un 
fotomontaj care ilustra noile 
centre industriale, construcțiile 
de pe litoral, dezvoltarea ora
șelor patriei noastre. Nici mă
car această împrejurare n-a 
fost folosită de propagandist, 
deși imaginile din fotomontaj ar 
fi completat cele spuse despre 
frumusețile și bogățiile patriei 
noastre. Firește o asemenea 

dintre echipele selec
ționate masculine ale 
R. P. Romîne si Gre-

De la cimpurile experimentale
la producția mare

(Urmare din pag. 1)

. ...

Foto : S. VIOREL
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Secția de proiectări a Șantierului naval Galați. Inginerii Ion Rebega și Minodora Rizescu, 
împreună cu proiectanții Elena Sburlan și Aurel Pîrvuleasa Iac ultimele relușări la un nou 

proiect de cargou

trece dincolo 
rezemate de 

școala, curtea 
ascult liniștea 

Pare că

„Clasa 
apoi 

„Can-

locuitorilor de la munte. Im
presie de sănătate, de liniște, 
de trai așezat și sigur. In sfir- 
șit, Feneș, apoi Galați: In stin
gă, apa Ampoiului, și dincolo, 
satul urcînd. pe deal. Aproape 
de apă, o clădire mare cu aco
perișul nou din țiglă roșie, cu 
pereții albi. O curte largă îm
prejmuită cu un gard de pia
tră.

Cobor în vale spre apă, apoi 
un podeț mă 
ți... cu coatele 
gard privesc 
aceea largă, 
desăvîrșită din jur. 
totul e așa de zeci de ani... Și 
școala, și peisajul, și casele 
albe, și băncile verzi din curtea 
școlii, și aparatele de gimnas
tică și merii înfloriți....

Deschid portița școlii și stră
bat curtea. Urc treptele noi, 
trec pe un coridor larg și lu
minos, pe lîngă uși de clasă cu 
tăblițe : „Clasa Ill-a", 
VII-a", „Clasa V-a“.„ 
drept în față o altă ușă 
celaria“.

Pătrund cu sfială și 
moție înăuntru. Dar...

— Tovarășii profesori sînt 
la ore... Și tovarășul director 
are oră de matematică...

Aștept. Și pînă se termină 
ora ca să-mi astâmpăr gînduri- 
le frunzăresc carnețelul meu 
de notițe pe care abia s-au 
așternut niște cifre :

în raionul Alba lulia, în a- 
nul 1962 s-au dat in folosință 
62 săli de clasă. Sint acum în 
construcție alte 30 de săli. Tot 
în 1962 s-a inaugurat la Zlal- 
na o clădire nouă a școlii me
dii, cu 16 săli de clasă. Există 
acum in raion 29 de școli de 
S ani și 65 de școli de 4 ani. Pe 
Valea Ampoiuluiîn comuna 
Meteș 4 localuri noi de școală, 
în comuna Feneș (de care ține 
satul Galați) două construcții 
noi de școală: la Zlatna, li
ceul nou plus trei noi localuri 

cu e-

convorbire recapitulativă nu 
contribuie la lărgirea cunoștin
țelor, la înțelegerea probleme
lor discutate și reluarea ei se 
impune ca o necesitate.

Din exemplele date rezultă 
că pentru convorbirile recapi
tulative propagandiștii și 
cursanții majorității cercurilor 
s-au pregătit bine. Este pozitiv 
mai ales că temele stabilite 
sînt dezbătute în lumina docu
mentelor de partid, că proble
mele teoretice sînt strîns 
legate de practică, de munca 
și viața tineretului. Credem că 
ar fi fost cît se poate de folo
sitor dacă în toate cercurile, 
cu prilejul convorbirilor reca
pitulative, s-ar fi folosit mate
riale intuitive (grafice, foto
montaje), exemplele din presă, 
literatură. De asemenea propa
gandiștii vor trebui să fie mai 
atenți în antrenarea la dezba
teri a tuturor cursanților. In 
unele din cercurile la care am 
participat au vorbit un număr 
mic de tineri — cei cu o pre
gătire mai slabă nu au fost an
trenați suficient la discuții.

Ținînd seama de 
primelor convorbiri 
tive, Comitetul 
U.T.M. Timișoara,
organizațiilor de bază U.T.M. 
vor trebui să acorde o mai 
mare atenție organizării con
sultațiilor, sprijinirii cursanți
lor. Trebuie acordat un ajutor 
mai eficient propagandiștilor în 
pregătirea convorbirilor reca
pitulative, activiștii comitetului 
orășenesc, membrii biroului să 
participe la convorbiri, dar nu 
numai atît: să ajute din vreme 
și concret propagandiștii din 
cîte una sau două organizații 
de bază să pregătească temei
nic convorbirile recapitulative. 
In felul acesta vor putea fi li
chidate neajunsurile care mai 
există, asigurînd un conținut 
bogat tuturor convorbirilor 
capitulative din cercurile 
cursurile politice.

experiența 
recapitula- 
orășenesc 
comitetele

re
si

VIORICA LIJIU 
lector la Școala de partid 

din Timișoara

BRINDESCU ILIE
ȘT. NECANITCHI 

W: ’ -

pentru școli de 4 ani; Valea 
Dosului — 3 localuri noi de 
școală. Pe toată Valea Ampo
iului, în fiecare sat s-au con
struit școli noi... de felul celeia 
în care mă aflu acum...

A sunat sfîrșitul orei.
In cancelarie intră unul cite 

unul toți cei 7 profesori... Chi
puri tinere, oameni cu gesturi 
dezinvolte, purtând subsuoară 
cataloagele.

★

In cancelarie a intrat poșta
șul... A pus pe masă un teanc 
de ziare și reviste pe care ti
nerii profesori le răsfoiesc, le 
parcurg în liniște, pînă sună 
din nou clopoțelul. Atunci zia
rele și revistele se împăturesc. 
Școala vuiește de larma copii
lor care aleargă în clasă. Pro
fesorii își iau cataloagele și 
ies. Rămîne directorul și poș
tașul...

Șerban Moise e acum poșta
șul satului. Dar cu 21 de ani 
în urmă a fost unul din șco
larii încălțați în „opinci de 
lemn" ai învățătorului Victor 
Lungu. Era în clasa a V-a, 
premiantul clasei.

„Învățam într-un grajd — 
povestește el — colo lingă mă
rul bătrîn 
învățam... 
re intrase 
ceea mai

Dascălul nostru era un om 
bun... ne învăța bine. El a stat 
aici la noi doi ani și-ar mai fi 
stat... Mulți dascăli veneau dar 
plecau... El nu. Dacă nu-l lua 
în război...

Cînd a venit vestea în sat că 
murit oamenii l-au jeluit...

*
Poștașul aduce în sat toate 

scrisorile de la cei plecați, Deci 
el ne-a putut vorbi cel mai 
bine despre fiii satului plecați 
acum la scoli sau care au is
prăvit diferite școli și se află 
acum în producție. Operația a 
durat mult, deoarece ei tre- 

era un grajd și-n el 
că in cealaltă clădi- 
apa. Nu era nici a- 
bună...

în Editura Politică 
a apărut:

A. I. Poltorak 
DE LA MÜNCHEN 

LA NÜRNBERG

376 pag. 10 hi

Autorul, fost membru al delegației 
sovietice la Tribunalul militar in
ternațional de la Nürnberg, fedă 
momentele cele mai semnificative 
ale procesului unde au fost jude
cați și condamnați principalii vino- 
vați pentru dezlănțuirea războiului 
și pentru crimele fără precedent 
săvîrșite de fasciștii hitleriști in 
cel de-al doilea război mondial.

Cartea dezvăluie rolul monopolu. 
rilor germane în aducerea hitleris. 
mului la putere, răspunderea pu
terilor occidentale pentru dezlăn
țuirea celui de-al doilea război 
mondial și eforturile depuse de a- 
ceste puteri în timpul și după 
proces pentru a salva pe unii din
tre criminalii de război și de a 
scoate basma curată monopolurile 

germane și statul-major fascist.
------•------

INFORMAȚII
mini- 
R. P. 
Mur- 
CU 0-

Vineri după-amiază, 
strul Marii Britanii în 
Romînă, James Dalton 
ray, a oferit o recepție 
cazia sărbătorii naționale a
Marii Britanii, ziua nașterii 
Reginei Elisabeta * Il-a.

Au luat parte: Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Pompiliu Macovei, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Mihail Petri, ad
junct al ministrului comerțu
lui exterior, Jean Livescu, ad
junct al ministrului învăță- 
mîntului, deputați ai Marii 
Adunări Naționale, membri ai 
Grupului parlamentar romîn 
pentru relații de prietenie 
Romînia-Marea Britanie, oa
meni de știință și cultură, ge
nerali și ofițeri superiori, zia
riști.

Au participat șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă și alți membri 
ai corpului diplomatic.

★

P. S Noble, vice- 
Universității din 
soția, și prof. dr. 

directorul

Prof. dr. 
cancelarul 
Londra, cu 
G. H. Bolsover, 
Scolii de studii slavistica și 
est-europene din Londra, au 
părăsit vineri dimineața Capi
tala, îndreptîndu-se spre pa
trie.

La aeroport, oaspeții au fost 
conduși de acad. prof. Miltia- 
de Filipescu, prorectorul Uni
versității București, acad. prof. 
N. Teodorescu, funcționari su
periori din Ministerul învăță
mântului.

(Agerpres)

buiau să fie identificați, fieca
re în parte, după uliță și fami
lie... Și sînt mai mulți de 100.

63 dintre elevii școlii (care 
au absolvit acum 5—6 ani școa
la din sat) sint, după ce 
au făcut cîte o școală profesio
nală, muncitori calificați (j'ă 
aduceți aminte de Ieremie Ma- 
noilă. pantofar de lux ?). 
sint tehnicieni, unul

11
este ingi-
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Intr-o dimineață din primăvara aceslui an, la școala din satul 
Galați, pe malul Ampoiului...

ner, cinci sint învățători, 2 
sint ofițeri.

65 dintre absolvenții școlii 
sînt acum plecați la studii din
tre care 62 la școli medii și 
profesionale, iar 3 la facul
tăți.

— Greu, dar am scos-o la 
capăt! — răsuflă ușurat poșta
șul. Dacă n-ar fi fost așa de 
săraci ai mei pe vremea aceea, 
poate ajungeam și eu cineva... 
Mi-a plăcut cartea... Mai aveți 
treabă cu mine ? Mă duc să le 
duc oamenilor scrisorile, să se 
bucure...

-- .

La ștrandul de pe malul Mureșului, tinerii sportivi arădani 
au început să practice cu asiduitate înotul 

Foto : AGERPRES

Cea de-a 5-a etapă a 
turului ciclist al Angliei 
desfășurată pe ruta Bour
nemouth-Paignton (175 km) 
s-a încheiat cu un frumos 
succes al reprezentanților 
R. P. Romîne. Echipa noa
stră deși a rămas numai în 
patru alergători (Stoica a 
abandonat) s-a clasat pe 

această etapă, iar Constantin 
urcat trei locuri în clasamen-

locul întîi în 
Dumitrescu a 
tul general, aflîndu-Be acum pe locul doi la 
8 minute 34 secunde <ață de purtătorul tri
coului galben Peter Chisman.

Clasamentul etapei pe echipe : 1. R. P. 
Romînă 13h 50’32” ; 2. Elveția 13h 52’38” ; 
3. Spania 13h 53*13”.

Clasamentul general de echipe : 1. Anglia 
77h 27’09” ; 2. R. P. Romînă la 13’04” ; 
3. R. P. Polonă la 21’44” etc.

’Astăzi la Ploiești în
cepe meciul interna
tional de atletism

voltarea sistemului radicular. 
Efectuarea răritului înaintea 
acestei lucrări după ce s-a tre
cut însă cu sapa rotativă sti
mulează creșterea plantelor 
care ajung la maturitate în lu
nile iulie-august, cînd seceta 
excesivă, specifică acestei pe
rioade, le influențează acum în 
mai mică măsură vegetația.

Aceste constatări (ele sînt de 
fapt mai multe) au fost apli
cate în 1962 pe întreaga su
prafață de 745 de hectare cul
tivate cu porumb, iar realiză
rile au confirmat pe deplin ob
servațiile noastre. Producția 
medie la hectar în condițiile 
anului trecut, în care cantita
tea de precipitații a fost scă
zută, s-a ridicat la 3 900 kg 
boabe, cu 600 kg mai mult de- 
cît în 1961 și cu 1 050 kg mai 
mult ca în anul I960, ani care 
în general au fost incompara
bil mai bogați în ploi.

Aceste realizări au stimulat 
și mai mult munca noastră de 
cercetare. A luat ființă casa- 
laborator în cadrul căreia se 
desfășoară, de fapt, aceste ac
tivități și care are de acum

Un inventar al ceea ce con
stituie acum averea școlii, ori- 
cit am încercat împreună cu 
directorul școlii, ne-a teșit din 
cale afară de lung. Așa că in 
cîteva fraze nu poți spune de- 
cît că școala din satul Galați 
are acum patru săli mari de 
clasă și se construiesc anul a- 
cesta încă trei, există aproape

100 de bănci noi a 2 elevi, 
există 4 catedre noi, table noi 
de scris, zeci și zeci de hărți, 
planșe, mulaje, există o biblio
tecă cu aproape 1 000 de vo
lume, există un laborator cu 
zeci de aparate, există la gea
muri perdele, există dulapuri 
și mese noi, există un inter
nat. există aparate de gimnas
tică, 
e să 
țios 
cum
22 de ani în urmă, ies niște ta
bele lungi e drept, edificatoa
re, dar plicticoase.

material sportiv și dacă 
facem un inventar minu- 
a tot ce are școala, așa 
a făcut bătrînul dascăl cu

ciei. intilnirea suscită 
un interes deosebit în 
rîndul amatorilor de 
sport de pe Valea 
Prahovei.

Pe poligonul de la 
Tunari a început vi
neri întîlnirea inter
națională de tir din
tre echipele selecțio
nate ale R.P. Romîne 
și R.P. Ungare. în
proba de armă liberă 
calibru redus 60
focuri (poziția culcat) 
victoria a revenit re. 
prezentantului 
Iosif Sîrbu 
puncte. Pe echipe 
cîștigat R.

2 340 puncte, 
ba rezervată juniori, 
lor a revenit lui A- 
drian Dumitrescu — 
580 puncte, iar pe e- 
chipe reprezentativei 
noastre.

(Agerpres)

nostru 
cu 594 

a 
P. R. — 

Pro-

peste 30 de colaboratori dintre 
colectiviștii cei mai prieeputi. 
Anul acesta munca de cerce
tare este mult mai bine orga
nizată, iar încercările noastre 
sint mai îndrăznețe. Suprafața 
destinată cîmpurilor experi
mentale și loturilor demonstra
tive a fost mult lărgită. La 
fiecare brigadă de cîmp avem 
10 hectare repartizate pentru 
loturi demonstrative și unu- 
două hectare pentru cimpurile 
experimentale. Acestea sînt 
date în supravegherea a 2 sau 
3 colaboratori ai casei-labora- 
tor care țin evidența lucrărilor 
executate, precum și diverse 
alte însemnări legate de dife
rite aspecte ale dezvoltării 
plantelor, date care ulterior 
sînt prelucrate în ședințele de 
lucru ale casei.

Printre problemele înscrise 
anul acesta în planul de cer
cetare se numără: creșterea 
adîncimii de semănat; o mi- 
croraionare a soiurilor de po
rumb în cadrul G.A.C. și o 
diferențiere a lucrărilor de în
treținere în funcție de soi și 
caracteristicile solului; aplica
rea de doze diferite de îngră-

mai e deloc să- 
casele noi, albe 
spun oamenii

Nu, satul nu 
rac. Ți-o spun 
și vesele, ți-o 
care se întorc după-amiaza de 
la lucru de la exploatările fo
restiere, de la întreprinderile 
noi înființate prin împreju
rimi... ți-o spun copiii sănătoși 
și veseli, îmbrăcați in portul 
alb și frumos al locului, înnoit 
acum și adus la adevărata lui 
strălucire...

Ți-o spune viața culturală 
bogată a satului. (Chiar azi 
echipele de cor și teatru se 
pregătesc să plece la concursul 
raional...}.

Dar s-a făcut de pe acum 
după-amiază.

— Mă iertați — spune di
rectorul — dar trebuie să por
nesc motorul și să încep fil
mul.. S-au adunat, oamenii în 
sală.

Dintr-o pasiune pentru teh
nică, directorul școlii, profesor 
calificat de matematică și fizi
că, e și operatorul cinemato
grafului sătesc.

— Avem „Permisie pe țărm" 
Vă invit la cinematograful 

nostru...
Chiar dacă l-am văzut și 

nu-mi place să văd de două 
ori același film, de data asta 
mă bucur că mi se oferă o a- 
semenea ocazie. Vreau și reu
șesc să văd cu cită încîntare 
și atenție urmăresc filmul a- 
cești oameni, foști elevi ai bă- 
trinului dascăl..

♦
Nu-mi ieșea deloc din minte 

că pe undeva. într-un sat ase
mănător, trăiește încă învăță
torul Victor Lungu, că poate 
fi director la o școală nouă ca 
aceasta, că poate veni în can
celarie înveselit de șotiile șco
larilor lui veseli și sănătoși...

Și-am început să-l caut. In 
cele din urmă, după lungi in
vestigații. i-am dat de urmă:

— Da. da •— mi s-a spus ■—

IN VACANTA,
PE DRUMURILE

PATRIEI
(Urmare din pag. D

I
I

o mare capacitate de cazare — 
circa 2 500 persoane pe noapte 
și vor fi asigurate cu ghizi co
respunzători. In felul acesta ne 
vom îndeplini datoria de gazde 
atît pentru elevii noștri cît și 
pentru excursioniștii din alte 
regiuni.

O altă serie de măsuri care 
s-au luat de pe acum se referă 
la chestiunile tehnice admini
strative, care nu pot fi neglijate 
dacă vrem ca fiecare excursie 
să se desfășoare Ia nivelul do
rit. Printre acestea aș cita în 
primul rînd mijloacele de trans
port. Anul trecut am fost scu
tit! de multe neplăceri atunci 
cînd am reușit să obținem va
goane C.F.R. pe care școlile 
le-au înzestrat cu cazarmamen- 
tul necesar pentru dormit. în 
stațiunile aglomerate — ca cele 
de pe litoral, de pildă — elevi
lor le-au fost asigurate astfel 
condiții bune de odihnă. îm
preună cu secția de învățămint 
a sfatului popular regional ne 
vom strădui să obținem mai 
multe asemenea vagoane pentru 
excursiile pe rute lungi. O mare 
parte din excursii se realizează 
însă cu autobuzele. De aceea ne 
vom îngriji ca ele să fie bine 
puse Ia punct, conduse de șo
feri cu experiență. De aseme
nea, secțiile de invățămînt ale 
sfaturilor populare și-au asumat 
răspunderea de a asigura fiecă
rui colectiv de excursioniști un 
număr corespunzător de cadre 
medicale. Și, în sfîrșit, excursio
niștii primesc îndrumări privind 
alegerea echipamentului, și fe
lului în care trebuie să se com
porte pentru a putea realiza dis
ciplina absolut indispensabilă 
în asemenea împrejurări.

Stadiul în care se găsesc pre
gătirile pentru fiecare excursie 
în parte ne oferă garanția că 
ele vor oferi elevilor posibili
tatea de a-și petrece minunat o 
parte din vacanță, de a-și cu
noaște mai bine patria, locuri 
și oameni noi, de a se fortifica 
fizicește.

șăminte chimice și organice Ș 
cultivarea intercalată a porum
bului cu diferite plante etc.

Desigur, eficiența cercetări
lor științifice desfășurate în 
cadrul gospodăriei noastre se 
concretizează în modul în care 
observațiile, concluziile științi
fice sînt aplicate în cultura 
mare. Producțiile mari obținu
te în cimpurile experimentale 
trebuie generalizate pe întrea
ga suprafață cultivată. De a- 
ceea noi acordăm acum o mare 
atenție efectuării în cele mai 
bune condiții a lucrărilor de 
întreținere. Încadrîndu-le în 
etapele stabilite, am aplicat pe 
lanul de porumb două sape ro
tative, o prașilă manuală, una 
mecanică și s-a început a doua 
prașilă mecanică. Și rezultate
le acestor eforturi încep să se 
concretizeze. Porumbul e foar
te frumos, are o stare vegeta
tivă bună. Pentru anul aces
ta studiile sînt încă la început. 
Ele vor continua cu aceeași in
tensitate în viitor, fiindcă 
propria experiență ne arată că 
numai printr-o muncă științi
fică neobosită, de cercetare, se 
pot smulge pămîntului recolte 
tot mai îmbelșugate.

Victor Lungu trăiește. Există. 
Victor Lungu, director de școa
lă în satul Sărăuad, raionul 
Cărei...

N-am avut nici vreme dar 
mai ales n-am avut răbdare 
să mă duc pini acolo. Așa că, 
două ore mai târziu, cineva de 
la Sărăuad, pînă se dusese un 
tînăr să-l cheme pe Victor 
Lungu de peste drum îmi po
vestea la telefon despre el:

— Da... e un om bun, un în
vățător bun și tare inimos. 
Face treabă bună cu școala 
noastră de-aici. . L-am primit 
și candidat de partid...

Apoi a venit Victor Lungu. 
Așteptam cu emoție să aud o 
voce pe care aveam convinge
rea că o cunosc. Dar vocea era 
a unui om tînăr, mirat de toa
tă istoria pe care i-o poves
team...

Nu, el n-a avut timp să trea
că prin atitea in viață. Are doar 
32 de ani. Abia s-a însurat... 
Are și el acum de dus o bătă
lie dar nu pentru construcția 
școlii pentru că au acum o 
școală mare și frumoasă. El 
face eforturi pentru ca elevii 
școlii să învețe cît. mai mult ți 
mai temeinic...

Era, firește, o confuzie, o 
potrivire de nume...

L-am rugat să mă scuze, 
i-am spus că poartă numele 
unui om care a dispărut dar 
care ar fi putut totuși să tră
iască și încă în așa fel Incit 
să se poată spune și despre el, 
despre viața și munca lui de 
acum, aceleași lucruri bune 
ca despre tânărul director al 
școlii din Sărăuad...

Este o poveste adevărată ca
re scoate in relief lumina tim
pului ce-l trăim...

...Care nu trebuie uitată de 
noi, tinerii.

MIHAI CARANFIL



DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE
TRATATIVELE PITO DEZARMARE

DE U CEM
GENEVA. — La 7 iunie la 

Geneva a avut loc ședința or
dinară a Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare. La 
ședință s-a discutat problema 
măsurilor concrete care să 
contribuie la slăbirea încor
dării internaționale și la de
zarmare. Printre altele s-au

„Posibilități largi pentru dezvoltarea 
colaborării interbalcanice“

Declarația președintelui Ligii iugoslave pentru 
pace, independență și egalitate în drepturi 

a popoarelor
BELGRAD 7 (Agerpres). — 

La înapoierea sa de la Bucu
rești, unde a participat la în
tîlnirea reprezentanților co
mitetelor pentru colaborare și 
înțelegere reciprocă între po
poarele balcanice, Lazar Moi
sov, președintele Ligii iugo
slave pentru pace, indepen
dență și egalitate in drepturi 
a popoarelor, a făcut o decla
rație unui redactor al agenției 
Taniug. El a constatat cu sa- 
satisfacție că întîlnirea s-a 
desfășurat într-un spirit con
structiv, scoțînd în evidență 
discuțiile rodnice care au avut 
loc și eforturile pentru găsirea 
unor noi forme de activitate 
cu scopul de a dezvolta rela
țiile de colaborare și priete
nie între popoarele balcanice.

Șeful delegației Ligii iugo
slave a subliniat că aceasta s-a 
străduit ca împreună cu cei
lalți participanți, să-și aducă 
contribuția la studierea posi
bilităților și formelor de apro
piere între popoarele balcani
ce, în scopul întăririi priete
niei și a colaborării lor mul
tilaterale. Vorbind despre im
portanța întâlnirii de la Bucu
rești, Lazar Moisov a amintit 
că la ea au participat repre
zentanți eminenți ai vieții po
litice și publice din Romînia, 
Bulgaria și Grecia, precum și 
observatori ai mișcărilor pen
tru pace din Cipru și Italia.

„La întîlnirea de la Bucu
rești, a spus în continuare re
prezentantul iugoslav, toți 
participanții au subliniat în 
intervențiile lor, că rezultatele 
obținute în dezvoltarea relații
lor de bunăvecinătate dintre 
unele țări balcanice oferă pre- 
mize bune pentru activita
tea viitoare în acest domeniu. 
In cadrul discuțiilor au fost 
propuse numeroase forme noi 
de dezvoltare a relațiilor de 
colaborare dintre țările balca
nice”. Reprezentantul iugoslav 
a relevat că, după cum s-a 
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discutat propunerile Uniunii 
Sovietice cu privire la proiec
tul pactului de neagresiune în
tre statele membre ale 
N.A.T.O. și ale Tratatului de 
la Varșovia și cu privire la 
declararea regiunii Mării Me- 
diterane zonă denuclearizată.

subliniat și în comunicatul a- 
doptat la încheierea lucrări
lor, de la precedenta întâlnire 
a reprezentanților comitetelor 
de colaborare balcanică au 
avut loc o serie de acțiuni 
care au contribuit la o mai 
bună cunoaștere reciprocă a 
popoarelor balcanice și la dez
voltarea colaborării lor bila
terale și multilaterale. In pre
zent există posibilități largi 
pentru inițierea unor noi ac
țiuni, menite să ducă la dez
voltarea colaborării interbal
canice în domeniile economic, 
comercial, cultural, științific și 
sportiv. Participanții la cea 
de-a 3-a întâlnire balcanică 
s-au situat pe poziția că men
ținerea și întărirea păcii în 
regiunea Balcanilor trebuie să 
ducă la eliminarea surselor de 
neîncredere care mai există 
încă în ■ relațiile dintre unele 
state balcanice și s-au pronun
țat < pentru transformarea 
Balcanilor într-o adevărată 
zonă a păcii, liberă de arma 
atomică, într-o zonă a unor 
relații de bunăvecinătate acti
ve și multilaterale.

„Organizatorul celei de-a 
3-a întâlniri a reprezentanților 
comitetelor de colaborare bal
canică, Comitetul romîn în 
frunte cu prof. univ. Mihail 
Ghelmegeanu a făcut totul 
pentru a crea condiții cît mai 
favorabile pentru desfășurarea 
cu succes a lucrărilor a- 
cestei întâlniri, a spus La
zar Moisov. La încheierea 
lucrărilor întîlnirii, repre
zentanții comitetelor de co
laborare balcanică au fost pri
miți de președintele Consiliu
lui de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer. Cele citerà zile pe 
care le-am petrecut după a- 
ceastă întâlnire, vizitând unele 
regiuni din Romînia, ne-au 
oferit prilejul să ne convingem 
că oamenii muncii din Romî
nia au obținut succese mari 
în construirea socialismului”.
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Masă oferită 
de ambasadorul 

R.P.R. la Moscova
MOSCOVA — Vineri seara 

Nicolae Guină ambasadorul 
R. P. Romîne la Moscova, a 
oferit o masă tovărășească în 
cinstea delegației P.C.U.S. care 
a vizitat recent R. P. Romînă. 
Au luat parte N. V. Podgor- 
nîi, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S., prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Ucraina, mem
brii delegației, activiști de 
partid.

Masa s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

ATENA: Cocteil 
la ambasada R. P. R.
ATENA. — Vineri la prînz 

ambasadorul R. P. Romîne la 
Atena, Mircea Bălănescu, a 
oferit un cocteil în cinstea 
delegației grecești care a parti
cipat la Conferința comitete
lor pentru înțelegerea balcani
că, ce a avut loc recent la 
București. Au luat parte mem
brii delegației St. Merkouris, 
P. Arghyropoulos, E. Kotris și 
I. Evanghelidis. De asemenea, 
au participat deputății S. Ve- 
nizelos, Russopoulos, N. Int- 
zes, Stefanidis, A. Brillakis, 
precum și K. Tsaldaris, fost 
prim-ministru, Th. Turkova- 
silis, președintele Partidului 
Naționalist, Manolis Glezos, 
A. Zakkas, președintele Comi
tetului elen pentru destin
derea internațională și pace 
din Grecia, d-na. Th. Koliva, 
președinta Ligii pentru a- 
părarea drepturilor omului din 
Grecia, Leonidas Spais, pre
ședintele Ligii de prietenie 
greco-romîne.

SESIUNEA COMITETULUI
INTERNAȚIONAL PENTRU CERCETAREA 

SPAȚIULUI COSMIC
VARȘOVIA La Varșovia 

continuă lucrările cellei de-a 
6-a sesiuni a Comitetului in
ternațional pentru cercetarea 
spațiului cosmic (COSPAR). 
La 6 iunie au fost prezentate 
46 de rapoarte de reprezen
tanți din zece țări. Oamenii 
de știință din Uniunea Sovie
tică, Anglia, Canada, S.U.A și 
alte state au făcut comunicări 
despre noile rezultate obținu
te in cercetarea spațiului din
tre Pământ și Soare. Oamenii 
de știință sovietici au arătat
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Interviul acordat de N. S. Hrușciov
unor ziare italiene

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
In interviul acordat corespon
denților din Moscova ai ziare
lor italiene „Paese Sera“ și 
,-,L’Ora“ în legătură cu recen
ta propunere sovietică cu pri
vire la declararea regiunii Mă
rii Mediterane zonă denuclea
rizată, N. S. Hrușciov, șetul 
guvernului sovietic, a contir- 
mat că dacă regiunea Mării 
Mediterane va fi declarată zo
nă denuclearizată, guvernul 
sovietic va fi gata să dea ga
ranții sigure că în cazul vreu
nor complicații militare, a- 
ceastă. regiune va fi exclusă 
din sfera folosirii armei nu
cleare dacă, bineînțeles, și ță
rile occidentale care dispun de 
arma nucleară își vor asuma 
aceleași obligații.

După cum a „subliniat în 
continuare N. S. Hrușciov, 
principalul folos pe care îl vor 
avea popoarele din regiunea 
Mării Mediterane de pe urma 
înfăptuirii propunerii sovieti
ce, va fi că „deasupra lor nu 
vor mai plana norii amenință
tori ai războiului racheto-nu- 
clear și Marea. Mediterană nu 
va deveni o nouă regiune de 
confjicte militare primejdioa
se, inclusă de principalele pu
teri din N.A.T.O. în orbita 
cursei înarmărilor atomice“.

N. S. Hrușciov a subliniat 
totodată că în ansamblu va fi 
îngustată sfera pregătirilor 
pentru un război nuclear și a- 
ceasta va contribui la destin
derea încordării internaționa
le, la întărirea păcii în în
treaga lume.

N. S. Hrușciov a subliniat, 
de asemenea, că conducătorii 
N.A.T.O., care afirmă că sto

că în anul 1963 în Uniunea 
Sovietică va continua înfăp
tuirea programului de cerce
tare a păturilor superioare ale 
atmosferei și a spațiului cos
mic circumterestru cu ajuto
rul rachetelor meteorologice 
și geofizice și al sateliților din 
seria „Cosmos"; vor continua 
de asemenea cercetările asu
pra spațiului cosmic îndepăr
tat și asupra planetelor din 
sistemul solar, precum și cer
cetările în domeniul medicinii 
și biologiei cosmice.

Oamenii de știință sovietici 
și americani vor efectua cer
cetări asupra magnetismului 
terestru. Uniunea Sovietică și 
S.U.A. au ajuns la o înțele
gere potrivit căreia în anul 
1965 vor lansa cîte o „micro- 
lună” specială.

Un alt grup de oameni de 
știință lucrează asupra amă
nuntelor programului denumit 
„Anul internațional al Soare
lui calm“.

La ce rivnește Bonn-ul
PARIS. Ministrul de război 

al Germaniei occidentale, Kai 
Uwe von Hassel, a făcut o de
clarație la Paris în cadrul u- 
nei ședințe a Adunării parla
mentare a Uniunii Europei Oc
cidentale, în care a reafirmat 
ambițiile R. F. Germane de a 
căpăta, sub o formă sau alta, 
controlul asupra armei nuclea
re. Deși ministrul de război 
s-a referit la faptul că Germa
niei federale îi este interzisă 
înarmarea nucleară prin acor
durile internaționale, el a re
petat intenția guvernului său 
de a „avea o parte de răspun
dere în controlul armei nu
cleare în cadrul alianței atlan
tice“.

Declarația lui Hassel, care 
este interpretată de toate a- 
gențiile de presă occidentale 

carea armei nucleare în re
giunea Mării Mediterane ar 
întări „securitatea generala”, 
„fac acest lucru în pofida u- 
nei judecăți sănătoase și în
tr-un scop absolut precis: 
pentru a slăbi vigilența po
poarelor“.

Șeful guvernului sovietic a 
subliniat că o dată cu aduce
rea în Marea Mediterană a 
navelor militare purtătoare 
de rachete ale N.A.T.O. „spo
rește considerabil primejdia 
pentru țările bazinului medi- 
teranian“. El a arătat din nou 
că Uniunea Sovietică „nu are 
altă alternativă, decît să-și 
îndrepte armele sale racheto- 
nucleare asupra traseului sub
marinelor N.A.T.O., precum și 
asupra litoralului țărilor care 
pun la dispoziție teritoriul lor 
pentru staționarea armei ra- 
cheto-nucleare”.

N. S. Hrușciov a subliniat 
că transformarea întregii re
giuni a Mediteranei într-o zo
nă liberă de arma racheto-nu- 
cleară poate fi o condiție im
portantă a securității țărilor 
din această regiune. El a men
ționat de asemenea, că în toa
te proiectele formulate în ul
timul timp pentru crearea zo
nelor denuclearizate în dife
rite regiuni ale lumii, caracte
ristica generală „o constituie 
năzuința de a salva pe oameni 
de primejdia unui război 
clear. Acesta este lucrul 
mai important".
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drept o pledoarie în favoarea 
participării Bonn-ului la stra
tegia nucleară nord-atlantică, 
survine în timp ce, după cum 
relata agenția Reuter, „se ma
nifestă suspiciuni în rîndul ță
rilor occidentale că Germania 
federală sprijină planurile de 
creare a forțelor multilaterale 
numai pentru a pune și ea 
mina pe arme nucleare“. Parcă 
pentru a confirma asemenea 
suspiciuni, von Hassel s-a și 
referit în declarația sa la pla
nul Washingtonului de creare 
a acestor forțe, arătând că 
Bonn-ul îl salută pentru că a- 
cest plan ar permite puterilor 
din alianța atlantică care nu 
dispun de arma nucleară „să 
participe la planurile nucleare 
și la pregătirea operațiunilor 
nucleare“,

SemnificațiaIn sprijinul
patrioților spanioli

contramandării
unei vizite

In seara zilei de 6 iunie, 
la Paris a avut loc o 
conferință de presă, or

ganizată de membrii delega
ției Federației Mondiale a Ti
neretului Democrat, care s-au 
reîntors nu de mult dintr-o 
călătorie în Spania franchistă. 

Din ianuarie 1958 pînă in 
octombrie 1962, au arătat par
ticipanții la conferința de 
presă, franchiștii au înscenat 
80 de procese împotriva anti
fasciștilor. Patru din aceștia 
au fost executați și 580 arun
cați în închisori, 34 de demo- 
crați au fost condamnați la în
chisoare pe termen de 16 ani...

Membrii delegației, care au 
vizitat Spania ca turiști, s-au 
întîlnit cu avocați, cu membri 
ai familiilor deținuților poli
tici, cu mineri din Asturia. Ei 
au vorbit cu directorul închi
sorii din orașul Casares, care 
a refuzat însă să le acorde 
permisiunea de a vizita închi
soarea.

La conferința de presă s-a 
dat citire scrisorii unui deți
nut din această închisoare, în 
care sînt arătate condițiile inu
mane de detențiune : în celu
lele umede și întunecoase oa-

»

>

V-,
•v

■

£

j. In întreaga lume se desia- j 
f șoară manilestări de. solida-) 
( ritate cu lupta antilranchistă 1 
( a poporului spaniol. Iată un j 
faspect de la o astfel de mani- J 
( testare : un miting în spriji- ) 
(nul luptei patrioților spa-j 
[ nioli la Montevideo (Uru- ) 
( guay) J

Pregătiri pentru o Federație
a Africii

NAIROBI. — După cum s-a 
mai anunțat, în cursul întîlni
rii care a avut loc la Nairobi 
la 5 iunie, primul ministru al 
Kenyei, Jomo Kenyatta, pre
ședintele Tanganicăi, Julius 
Nyerere, și primul ministru 
al Ugandei, Milton Obote, au 
luat hotărîreă de a constitui 
o federație a statelor din Afri
ca răsăriteană. în acest scop 
a fost constituit un grup de 
studiu însărcinat să elaboreze 

menii își pierd vederea, mulți 
dintre ei suferă de boli grave. 
Dar spiritul de luptă al repu
blicanilor, scrie, autorul scri
sorii, îi ajută să învingă toate 
încercările la care sînt supuși 
de regimul franchist. Cînd o- 
mul are un ideal, el este feri
cit că participă la lupta pentru 
înfăptuirea idealului său, scrie 
din închisoare tatălui său unul 
din studenții din Barcelona...

Participanții la eroica grevă 
a minerilor din Asturia, care 
în primăvara anului trecut a 
dat o grea lovitură franchis- 
mului, sînt supuși unor crunte 
represiuni.

în încheiere, membrii dele
gației F.M.T.D. au chemat ti
neretul și popoarele întregii 
lumi la solidaritate cu poporul 
spaniol, care luptă cu curaj 
împotriva dictaturii fasciste, 
pentru libertate, democrație 
și pace.

După studentul de culoare 
James Meredith, un alt 
student negru, Cleve Mc 

Dowell, a reușit să fie admis 
la Universitatea din orașul 
Oxford (statul Mississippi), 
care a fost rezervată pînă a- 
cum numai studenților albi. 
După cum relatează agențiile 
de presă, aceasta este o urma
re a luptei tot mai hotărîte 
pentru drepturi a populației 
de culoare din S.U.A. Potrivit 
agenției France Presse, stu
dentul Mc Dowell s-a prezen
tat miercuri la universitate, 
însoțit de doi agenți federali. 
Peste 300 de militari au fost 
mobilizați pentru a împiedica 
eventualele incidente. Un grup 
de studenți albi, care au în
cercat să provoace dezordini a 
fost împrăștiat. Autoritățile 
din statul Mississippi au admis 
înscrierea acestui student nu
mai după ce ele au fost obli
gate la aceasta printr-o hotă- 
rîre a Tribunalului federal.

Intre timp, potrivit relată
rilor agenției Reuter, guver-

NEW YORK. — La 6 iunie 
președintele S.U.A., John Ken
nedy, care întreprinde în pre
zent o călătorie în țară, a luat 
cuvîntul în fața studenților și 
corpului didactic al Colegiului 
din orașul San Diego (Califor
nia). In cuvîntarea sa, el s-a 
ocupat de lipsurile care se ma
nifestă în sistemul american 
de învățămînt. După cum 
transmite agenția Associated 
Press, Kennedy a legat pro
blema rămînerii în urmă a 
învățământului în S.U.A. de a-

răsăritene
un proiect de constituție. Acest 
grup își va prezenta1 conclu
ziile unei conferințe guverna
mentale, care se va întruni în 
cursul cele de-a treia săptă- 
mînî a lunii august.

în declarația semnată de cei 
trei șefi de guverne se cere 
Marii Britanii să acorde ime
diat independență Kenyei, 
pentru ca federația proiectată 
să poată fi constituită în 
cursul acestui an.

L a 5 iunie, ambasadorul 
american în Japonia a 
fost nevoit să se înapo

ieze din orașul Nagano, unde 
a sosit pentru a da explicații 
în ce privește politica ameri
cană în Japonia. Ambasadorul
S.U.A. intenționa să viziteze 
universitatea Sinsiu din ora
șul Mațumoto (prefectura Na
gano) și să ia cuvîntul în fața 
profesorilor și studenților. în 
ultimul moment, însă, amba
sadorul a trebuit să-și schimbe 
planul. Studenții universității 
au declarat că nu doresc să se 
întîlnească cu ambasadorul 
american, întrucît acesta a 
venit pentru a-i convinge de 
necesitatea accesului în Japo
nia al submarinelor atomice 
americane.

Din cauza protestului stu
denților, ambasadorul a tre
buit să renunțe la vizitarea 
universității.

\

natorul rasist al statului Ala- 
bama, George Wallace, a de
clarat, la 5 iunie într-o emi
siune radiotelevizată, că nu va 
respecta hotărîreă Tribunalu
lui federal din Birmingham de 
a admite înscrierea a trei stu
denți negri la Universitatea 
Tuscalosa și se va opune, dacă 
va fi necesar, cu forța admi
terii acestor studenți care ur
mează să se prezinte la 10 iu
nie la universitate. Această 
declarație confirmă faptul că 
rasiștii din statul Alabama nu 
intenționează să abandoneze 
politica lor discriminatorie 
dusă pînă acum față de popu
lația de culoare.

Intr-un alt stat al S.U.A. au 
avut loc la 6 iunie, demonstra
ții ale populației de culoare. 
Potrivit agenției France Pres
se, sute de tineri negri au ma
nifestat pe străzile orașului 
Danville (statul Virginia) și au 
scandat „Vrem libertate”. Po
liția a intervenit și a arestat 
cinci demonstranți, printre 
care o tânără de 16 ani.

intensificării luptei 
drepturi Civile. Citind

ceea a 
pentru 
din statisticile oficiale, preșe
dintele S.U.A. a declarat că „ca
litatea sistemului de învăță
mînt din S.U.A. nu este satis
făcătoare, educația actuală nu 
poate acoperi cererile de mâi
ne, iar negrii suferă cel mai 
mult de pe urma restricțiilor 
în învățământ”. „Adevărul — 
a spus Kennedy — este că co
piii americani nu se bucură 
de posibilități egale în dome
niul învățămîntului, din două 
motive importante: unul este 
economic, iar celălalt rasial”.

Referindu-se la interdicțiile 
ridicate în calea copiilor ne
gri care doresc să învețe în 
școli, președintele S.U.A. a 
declarat că trebuie făcute 
mai multe eforturi pentru eli
minarea barierelor rasiale și 
religioase.

Președintele S.U.A. s-a ocu
pat și de ceea ce el a calificat 
drept „problema serioasă a a- 
nalfabetismului în rindurile 
adulților”. „Ca rezultat — a 
spus el — mulți din cetățenii 
țării nu pot să citească, să 
scrie liber sau să rezolve cele 
mai simple probleme de arit
metică”.

Guvernanții rasiști ai Uniunii Sud-Africane intensifică repre
siunile împotriva populației băștinașe, de culoare. Ei în
cearcă astlel să înăbușe lupta tot mai dîrză pe care o duce 
populația de culoare pentru drepturile sale, împotriva discri
minării rasiale. In fotografie : polițiști din Johannesburg ata- 
cînd cu brutalitate pe participanții la o demonstrație a popu

lației băștinașe
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Divergente la Adunarea
parlamentară

PARIS — La 7 iunie, la Pa
ris au luat, sfîrșit lucrările A- 
dunării parlamentare a „Uni
unii . Europei Occidentale”. 
După cum relatează agenția 
France Presse, proiectele de re
zoluții în problemele militare 
redactate în timpul lucrărilor 
adunării n-au putut fi votate. 
Președintele adunării, Carlo 
Schmidt, din partea R.F.G., a 
constatat cu stupoare că, a- 
tunci cînd proiectele au fost 
supuse votării. în sală nu exi
sta numărul statutar de mem
bri pentru a se adopta în mod 
legal rezoluțiile. Votarea dife
ritelor texte a fost amînată 
pentru viitoarea sesiune a adu
nării, care va avea Ioc în luna 
decembrie.

Tinînd seama de divergen
tele puternice dintre Franța 
și ceilalți membri ai U.E.O., 
care s-au manifestat în timpul 
discuțiilor, se poate aprecia că 
formula de a se amîna votarea 
proiectelor de rezoluții consti
tuie o încercare de ultim mo
ment de a se evita o izbucnire

a U. E. O.
și mai fățișă a acestor diver
gențe, ceea ce ar fi pus într-o 
lumină și mai proastă întreaga 
alianță a U.E.O.

Anterior luase cuvîntul ge
neralul Lemnitzer. comandan
tul suprem al forțelor militare 
ale N.A.T.O. din Europa occi
dentală, care a reînnoit cere
rea de constituire a așa-ziselor 
forțe nucleare multilaterale.

★

PARIS. Cea de-a treia zi a 
lucrărilor Adunării parlamen
tare a „Uniunii Europei Occi
dentale” a fost dominată în 
continuare de divergențele 
provocate de opoziția Franței 
față de încercările parteneri
lor săi de a obține apropierea 
Angliei de Piața comună.

Alte divergențe între țările 
participante au reieșit și din 
prezentarea unei rezoluții, 
propusă de un reprezentant 
belgian, prin care este criti
cat „tratatul de colaborare” 
franco-vest-german consfin
țind axa Paris — Bonn,

PRAGA’. După cum anunță 
agenția Ceteka, între 3 și 6 
iunie la Praga a avut Ioc Con
gresul internaționali pentru 
problemele vitaminoilogiei.

La lucrările congresului au 
luat parte specialiști din 13 
țări. Din R. P. Romînă a par
ticipat prof. dr. Ionel Pavel, 
șeful clinicii de boli de nutri
ție și diabet de la I.M.F.- 
București.

Congresul a discutat proble
me de tehnologie a producției 
de alimente, însemnătatea vi
taminelor pentru organismul 
uman și alte probleme.

★
EISENACH. La 6 iunie a în

ceput la Eisenach, în regiunea 
Erfurt (R.D.G.), cea de a IlI-a 
sesiune științifică a urologi
lor din R. D. Germană. La a- 
ceastă sesiune participă 300 
de medici și oameni de știință 
din Austria, Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R. D. Germană, 
Germania occidentală, Polo
nia, Romînia, Suedia, Ungaria 
și U.R.S.S. Delegația romînă 
este condusă de prof, Petre 
Bruda, șeful clinicii de urolo
gie I.M.F.-Cluj.

★
WEIMAR. —La Weimar (R.D.G.) 

se desfășoară în prezent lucrările 
celei de a .XII.a sesiuni a Societă
ții medical-științifice pentru orto
pedie din R. D. Germană. La se
siune participă peste 400 de oa

meni de știință din Austria, Bul
garia, Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, Germania occidentală, Polo
nia, Romînia și U.R.S.S. Delegația 
romînă ste condusă de dr. Cornel 
Doboșiu.

MANILA. Agențiile de pre
să anunță că la 7 iunie, la 
Manila, au început tratativele 
miniștrilor de externe ai Ma- 
layei, Indoneziei și Filipinelor, 
în vederea rezolvării divergen
țelor ce s-au creat în legătură 
cu planul de creare a Federa
ției Malayeze. După cum se 
știe, în cazul în care tratative
le celor trei miniștri de exter
ne vor fi încununate de succes, 
va fi organizată ulterior o con
ferință ia nivel înalt cu par
ticiparea președintelui Filipi
nelor, D. Macapagal, președin
telui Indoneziei, A. Sukarno, 
și primului ministru al Ma- 
layei, T. A. Rahman.

MOSCOVA. -- Mareșalul 
Abdel Hakim Amer, vicepre
ședinte al Republicii Arabe 
Unite a sosit la 7 iunie la 
Moscova într-o vizită oficială.

PEKIN. Agenția China 
Nouă anunță că la 7 iunie a 
avut loc a 98-a ședință a Co
mitetului Permanent al Adu
nării reprezentanților popu
lari din întreaga Chină, în ca
drul căreia, după cuvîntarea 

rostită de Ciu En-lai, premie
rul Consiliului de stat al R.P. 
Chineze, și a lămuririlor date 
de el, s-a adoptat hotărîreă de 
a amîna pentru trimestrul IVI 
1963 cea de-a 4-a sesiune 
a Adunării reprezentanților 
populari din întreaga Chină și 
a celei de-a doua legislaturi.

Anterior, fusese adoptată ho- 
tărîrea ca această sesiune să 
aibă loc în trimestrul II al a- 
nului curent.

Declarația 
primului ministru sirian

DAMASC — La 6 iunie, la 
Damasc, a avut loc o confe
rință de presă a primului mi
nistru al Siriei. Salah Bitar.

Referindu-se la principiile 
de bază ale politicii guvernu
lui sirian. Salah Bitar a decla
rat că unitatea țărilor arabe 
„nu trebuie realizată în grabă”. 
Această unitate, a precizat el, 
trebuie să fie realizată respec- 
tîndu-se cu strictețe prevede
rile declarației de la Cairo, din 
17 aprilie.

„Nu este nici un secret, a 
recunoscut Bitar, că Federația 
tripartită trece în prezent 
printr-o criză. Actuala vizită a 
delegației siriene în Irak este 
un pas pe linia eforturilor noa
stre îndreptate spre înlătura

rea dificultăților în calea creă
rii federației.

Salah Bitar a declarat că 
„guvernul său, care respectă 
cu strictețe principiul coexi
stenței pașnice și al nealinierii, 
nu-și va precupeți eforturile 
în realizarea dezarmării gene
rale și pentru interzicerea ar. 
mei nucleare sub supraveghe
re și control internațional".

Guvernul Siriei, a adăugat 
Bitar, este profund îngrijorat 
de faptul că Marea Mediterană 
este transformată într-o zonă 
de .stocare a armei atomice. La 
Organizația Națiunilor Unite, 
Siria s-a pronunțat pentru 
transformarea Africii într-o 
zonă denuclearizată și împre
ună cu alte țări din zona Mării 
Mediterane a depus toate efor
turile pentru a o transforma 
într-o asemenea zonă.

Normalizarea situației 
în Iran

TEHERAN. — Potrivit ulti
melor știri transmise de agen
țiile occidentale de presă, după 
două zile de demonstrații 
antiguvernamentale organiza
te de cercurile ultrareacționa- 
re care s-au soldat cu un 
mare număr de morți și ră
niți, în Iran a fost restabilită 
ordinea. Atît în capitala țării, 
Teheran, cît și în celelalte lo

calități unde au avut loc cioc
niri, viața a râintrat în nor
mal. La g jiinl? universitatea 
din Tehefă«, precum și alte 
instituții de învățămînt își vor 
relua cursurile.

LONDRA. — La 7 iunie la 
Londra s-a anunțat oficial că 
președintele S.U.A., Kennedy 
va face o vizită în Anglia in 
zilele de 29 și 30 iunie și va 
avea convorbiri cu primul mi
nistru britanic, Macmillan.

CAIRO. — După cum s-a mai 
anunțat. în prezent, președintele 
Republicii Arabe Yemen, As Sal- 
lai, întreprinde o vizită în Repu
blica Arabă Unită. In seara zilei 
de 6 iunie, As Sallal a avut cea 
de a doua întrevedere cu președin
tele Nasser. Postul de radio Cairo, 
anunțind această întrevdere, sub
linia că cei doi președinți au dis
cutat problema „întăritii legături
lor de colaborare în diverse dome
nii între Republica Arabă Unită și 
Republica Arabă Yemen“.

Agenția M.E.N. anunță că la 8 
iunie președintele Republicii 'Ara
be Yemen, As Sallal, va pleca la 
Damasc, unde, la invitația gene
ralului Atassi, președintele Consi
liului comandamentului revoluției 
din Siria, va întreprinde o vizită 
de 3 zile. La siîrșitul vizitei în Si
ria, președintele As Sallal se va 
reîntoarce la Cairo.

NEW YORK. — Comisia 
pentru energia atomică a 

S.U.A. a anunțat că la 5 și 6 
iunie pe poligonul atomic din 
statul Nevada au fost efectua
te două noi explozii subtera
ne. Numărul total al acestor 
explozii, anunțat oficial, se ri
dică la 66.

TEL AVIV. — La 6 iunie, în 
Izrael, 18 000 de ingineri și 
tehnicieni din diferite ramuri 
profesionale au declarat o 
grevă de avertisment de două 
ore. Greviștii cer majorarea 
salariilor.

După 18 ani...

BONN. — La 18 ani de la siîrșitul 
celui de-al doilea război mondial, 
soldați germani pășesc din nou pe 
pămîntul Olandei. Deocamdată, 
după cum relatează ziarul „Frank- 
lurter Rundschau“, o unitate de 
avangardă compusă numai din 40 
de membri ai unui regiment de 
aviație au sosit în jeepuri și ca
mioane în lagărul militar olandez 
Budel, din provincia Brabantul de 
nord, pentru a pregăti venirea re
cruților vest-germani care vor sta
ționa aci în mod oficial.

Pînă la siîrșitul anului curent 
vor sosi Ia Budel 2 000 de soldați 
din aviația. Bundeswrhruiui și în 
vara anului 1964 numărul Iot se 
va ridica la 3 000. La 20 iunie, la
gărul de la Budel va ii irans’erat 
în mod formal comandanților Bun- 
deswehrului, astfel că vc deveni o 
garnizoană în întregime vest-țicr- 
mană staționată în Olanda.

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA; București, Piața „Scînteii”, Tel. 17.60.10, Tiparul! Combinatul Poligrafie „Casa Scînteîi”,


