
Fierul vechi
Proletari din toate țările, uniți-vă!

piinea de fiecare zi 
a ofelariilor!

Autocamioanele —
gata pentru 

transportul recoltei
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O îndatorire patriotică
e la începutul anului pînă acum, tinerii din raionul 1 Mai din Capi
tală au colectat 325.000 kg metale vechi. Cum s-a muncit pentru asta? 
Toate organizațiile U.T.M. acordă atenția cuvenită acestei acțiuni ?

Iată întrebările la care încearcă să răspundă însemnările de mai jos, în urma unui 
raid prin cîteva organizații U.T.M. din raion.

IN FIECARE SIMBATA
E sîmbătă, ora 15. Sîntem la fabrica de țevi sudate. Lucrul s-a terminat, dar 

prin secții, în curte, e mare forfotă. în roabe, în lăzi de lemn, tinerii aduna bucăți 
de tablă, sîrme și capete de fier ; le depozitează într-un loc anume stabilit.

— Cum ați organizat munca ? l-am întrebat pe tovarășul Ion Enache, secre
tarul comitetului U.T.M.

— La noi, tinerii știu că în fiecare sîmbătă după-amiază se adună fierul vechi 
din întreprindere, se face curățenie, se mătură curtea. înainte cu o zi sau două 
le anunțăm obiectivul unde vom lucra. Azi, de pildă, am transportat la I.C.M. 
fierul adunat timp de mai multe săptămîni.

Curînd a venit mașina să ia ultimul transport. Delegatul care fusese trimis 
depozit a adus cu el chitanța. Organizația U.T.M. a predat numai în ziua aceea 
tone de fier vechi.

la
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PENTRU FRUNTAȘI
Printre orgnizațiile pe care le-am vizitat se numără și cea de la întreprin- 

lerea de accesorii mecanice pentru industria textilă. Tinerii de aici au fost evi- 
dențiați de comitetul raional U.T.M în acțiunea de colectarea fierului vechi.

— Tinerii participă cu dragă inimă și muncesc cu multă voie bună. Ei știu 
cît de necesar este fierul vechi pentru oțelării, că strîngerea acestor metale este o 
îndatorire patriotică a fiecăruia, ne-a spus tovarășul Constantin Niță, secretarul 
uneia din organizațiile U.T.M. de la AMlT. Conducerea întreprinderii noastre a 
mulțumit tinerilor care s-au evidențiat în acțiunile de colectare a fierului vechi, 
iar comitetul U.T.M., i-a stimulat pe toți cei care au participat la muncă, prin 
excursii, evidențierea la panoul de onoare etc. Astăzi, de pildă, împărțim tinerilor 
fruntași în muncă și în acțiunile de folos obștesc, invitații la o seară de dans.

„SPECIFICUL NOSTRU E... LEMNUL"
Printre problemele discutate în ultima adunare generală a organizației U.T.M. 

de la Combinatul pentru industrializarea lemnului Pipera a fost și aceea a muncii 
patriotice. Numeroși tineri au criticat, și pe bună dreptate, comitetul U.T.M. pen
tru lipsa de preocupare în organizarea acțiunilor de muncă patriotică, în special 
privind colectarea fierului vechi. A trecut aproape o lună de atunci, dar la Com
binatul Pipera nu s-a organizat încă nici o acțiune de muncă patriotică. Am stat 
de vorbă cu tovarășul Constantin Burtea, secretarul comitetului U.T.M.

— Săptămîna viitoare vom discuta problema în comitet. Vrem să amenajăm 
un teren de volei dar cu fierul, știți, la noi specificul e— lemnul. Nu prea avem fier.

— Totuși, am auzit că se discută în alte organizații din oraș — la atelierele 
centrale I.T.B., de pildă — că aici s-ar găsi fier vechi, așa că vor să vină ei să-l 
strîngă.

Tovarășul Burtea a tresărit.
— Să știi că ăștia-s capabili să ne-o facă I
Și a început să dea grăbit telefoane.
— îl stringent noi, tovarășe!

VIOREL TONCEANUÎn căutarea „comorii de oțel“A

^Scintela 
tineretuluiloane care au acumu

lat experiență în 
campaniile agricole 
anterioare. Lucrăto
rii autobazelor au 
luat măsuri de redu
cere a timpului ne
cesar staționării au
tocamioanelor la lo
curile de încărcare- 
descărcare, de apro
vizionare cu piese de 
schimb, combustibil 
și lubrifianți.

(Agerpres)

întreprinderile re
gionale de transpor
turi auto (I.R.T.A.) 
din țară au terminat 
reparațiile și revizi
ile parcului de auto
camioane și remorci 
ce vor fi folosite pen
tru transportul recol
tei.

în majoritatea ace
stor unități s-a stabi
lit ca la transportul 
cerealelor să lucreze 
șoferii și șefii de co
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Apmte ndiotelefonice 

pe unde ultrascurte
Echipele mobile âe 

control ale rețelelor 
electrice de înaltă 
tensiune din cadrul 
întreprinderilor re
gionale de electricita
te Dobrogea și Argeș 
au fost dotate recent 
cu aparate radiotele- 
fonice pe unde ultra
scurte. Noile aparate, 
realizate de un colec
tiv de specialiști din 
cadrul întreprinderii 
pentru raționalizarea 
și modernizarea in
stalațiilor energetice 
(I.R.M.E.), s-au dove
dit deosebit de efica
ce. Cu radiotelefonul

pe unde ultrascurte 
se pot obține convor
biri la distanțe cu
prinse între 15—30 
km. în acest fel echi
pele de control și re
parare a avariilor re
țelelor electrice țin 
legătura cu centrele 
regionale, putînd fi 
dirijate acolo unde 
este nevoie de ajuto
rul lor.

înc| în cursul aces
tui an toate întreprin
derile regionale de 
electricitate vor fi 
dotate cu astfel de 
aparate.

(Agerpres)

Două noi vase romineșfl
în cheiurile portu

lui Constanța au an
corat de cîteva zile 
două noi vase romî- 
nești „Pitești” și „Ro
man”. Noile vase sînt 
construite pe șantie
rele Uzinelor meta
lurgice de Ia Turnu 
Severin și au o capa

citate de cîte 1100 
tone fiecare. După 
probele de mare, va
sele vor începe curse
le obișnuite pentru 
transportarea mărfu
rilor în apele apro
piate,

(Agerpres)

Organ Central ai Uniunii Tineretului M u n c i t o r
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ELEVI LA ȘCOALA

Decorarea tovarășului Leontin Sălăjan 
cu Ordinul „Steaua Republicii 

Populare Romîne“ clasa I
Miercuri la amiază, la Pa- 

Ip'tul R P. Romîne, a avut loc 
sofefhnitatea înmînării Ordi
nului „Steaua Republicii 
Populare Romîne’' clasa I, 
tovarășului Leontin Sălăjan, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., mi
nistrul Forțelor Armate ale 
R. P. Romîne. decorat pentru 
activitate îndelungată în miș
carea muncitorească și merite 
deosebite în construirea socia
lismului, cu prilejul împlinirii 
a 50 de ani de la naștere.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Emil Bod- 
năraș, Petre Borilă, Nicolae 
Căăușescu, Chivu Stoica, Ale
xandru Drăghici, Alexandru 
Moghioroș, Dumitru Coliu, 
Leonte Răutu, Ștefan Voitec, 
Mah'ai Dalea, Gh. Gaston Ma
rin, Avram Bunaciu, membri 
ai C.C al P.M.R., ai Consi

liului de Stat și ai guver
nului, generali ai armatei 
R. P. Romîne.

După citirea decretului de 
decorare, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne, a înmînat tovarășului 
Leontin Sălăjan înalta distinc
ție, urîndu-i multă sănătate, 
viață îndelungată și noi succe
se în activitatea sa,

în răspunsul său, tovarășul 
Leontin Sălăjan a mulțumit 
pentru distincția acordată și a 
asigurat conducerea de partid 
și de stat în frunte cu tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
că va depune și în viitor toa
te eforturile pentru a îndepli
ni cu cinste sarcinile încre
dințate de partid.

Conducătorii de partid și de 
stat, toți cei prezenți, au feli
citat călduros pe tovarășul 
Leontin Sălăjan.

(Agerpres)

Au îndeplinit planul semestrial1 Se coc holdele văzînd cu) 
'f ochii. Cu fiecare zi verdele •! 
I spicelor dispare, lăsînd locJ 
( galbenului auriu. Această J 
l metamorfoză e urmărită de ] 
f aceia care de-at>ia"așteaț)tăj 
( să intre cu combinele în lan. ) 
I Imaginea de față este grăi-1 
f toare în acest sens. Tovară- j 
( șii G. Enescu — director și) 
( G. Rafiu — inginer șef, de Ia J 
( gospodăria de stat din <Asan-j 
i Aga, regiunea București, ) 
( controlează stadiul de coate-) 
ț re a secarei. In curînd va ] 
( începe recoltarea... ) 
| Foto: AGERPRES ]

Cojectivul exploatării carbo
nifere Filipești de Pădure, a 
raportat îndeplinirea cu 11 zile 
mai devreme a planului de 
producție pe primul semestru 
al anului. Acest succes este în 
mare măsură rezultatul meca- 

jăr
Minerii din bazinul Dome

lor au îndeplinit planul seme
strial cu 12 zile înainte de ter
men. Productivitatea muncii a

nizării lucrărilor în subteran 
și a folosirii mai judicioase a 
oapacității de producție a a- 
gregatelor, ceea ce a contri
buit Ia sporirea productivită
ții muncii pe această perioadă 
cu 7,6 la sută față de cea pla
nificată.

★
crescut în acest bazin minier 
cu aproape 8 la sută față de 
sarcinile de plan.

(Agerpres)

AGRICOLAolectarea fierului vechi la Uzina mecanică din Galați, este o 
preocupare permanentă a fiecărui tînăr. în fiecare sîmbătă, se 
formează în toate cele 6 organizații U.T.M. echipe care iau parte 

j cu însuflețire la această acțiune de căutare a... comorii de 
oțel. Tovarășul Ion Pândele, responsabilul cu munca patriotică 
în comitetul U.T.M., ne spune :
— Tinerii din uzină au reușit de la începutul anului să strîngă 

pină în prezent 385 tone de fier vechi, din cele 675 tone cît avem prevăzut 
în plan pentru tot anul. Fiecare tînăr din uzină caută și descoperă locurile 
pe unde se mai poate găsi fier vechi. Zilele trecute, de pildă, instalatorul 
Petre Niculae, efectuînd o lucrare lîngă turnătorie, a descoperit îngropată 
la 40 cm sub pămînt o bucată de șină de cale ferată. Echipa de tineri con
stituită chiar în acea zi a reușit să scoată la suprafață și să predea 7 tone 
de fier vechi.

Și în alte întreprinderi din Galați, această activitate constituie o preo
cupare permanentă. Astfel, la Șantierul naval-Galați, săptămînal, joia și 
sîmbăta, se organizează strîngerea fierului vechi. De la începutul anului 
și pînă în prezent au fost expediate de aci 220 de tone din cele 450 de tone 
cît este angajamentul. De asemenea, Uzina de tablă subțire a expediat pînă 
în prezent 300 de tone din cele aproape 700 prevăzute Pe anul acesta.

Despre preocuparea organizațiilor U.T.M în vederea respectării anga
jamentelor luate privind strîngerea și predarea metalelor vechi — ne-a 
vorbit tovarășul Costică Stoica, prim-secretar al Comitetului orășenesc 
U.T.M. Galați.

— Față de anul trecut, organizațiile U.T.M. au în plan să predea oțe- 
lăriilor patriei cu 400 tone mai mult fier vechi. Pînă acum tinerii au și co
lectat pentru oțelăriile Reșiței și Hunedoarei mai bine de jumătate din 
cantitatea de fier vechi propusă pe întregul an. Organizațiile U.T.M. de la 
Uzina mecanică și SNG au obținut succese deosebite în această campanie. 
Zilele acestea ele vor primi, într-un cadru festiv, premiile pe care C.C. al 
U.T.M. le-a atribuit pentru rezultatele frumoase obținute în munca de co
lectare și predare a fierului vechi. Sînt și organizații U.T.M.. ca de pildă, 
cele de la întreprinderile „11 Iunie" ITG și chiar SNG, care deși au obținut 
unele rezultate bune în acțiunea patriotică de strîngere a fierului vechi, au 
posibilități și mai mari. Spre aceste posibilități va trebui să ne îndreptăm 
pe viitor atenția, urmărind ca pînă la sfîrșitul anului să putem să ne de
pășim angajamentele luate.

SILVIU DUMITRESCU 
TUDOREL OANCEA
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Trei dintre fruntași

PUIU SALONARU

Statul nostru acordă 
astăzi o mare atenție modu
lui cum sînt pregătite vii
toarele cadre pentru agri
cultură, astfel incit acestea 
să corespundă ritmului in
tens de dezvoltare a acestei 
ramuri a economiei sociali
ste și cerințelor științifice 
ale marii agriculturi.

Pentru pregătirea cadre
lor tehnice și a mecanizato
rilor agricoli au fost alocate 
fonduri importante din bu
getul statului. în anul 1963, 
pentru școlarizarea celor 
68 000 de elevi cuprinși in 
școlile tehnice și profesio
nale s-au prevăzut aproape 
373 milioane lei, față de 
mai bine de 290 milioane lei 
cît s-au utilizat în anul 1962.

în vederea pregătirii ca
drelor cu studii medii teh
nice necesare producției a- 
gricole, au fost înființate 
Ì72 școli tehnice cu durata 
de 4 ani, pentru toate pro- 
filele, 36 școli tehnice agri
cole, 41 școli tehnice hor
ticole, 61 școli tehnice ve
terinare și 36 școli tehnice 
de contabilitate agricolă.

în afară de acestea, mai 
există încă 4 școli tehnice 
de maiștri mecanici agricoli 
cu durata de 3 ani, precum 
și 176 școli profesionale de 
mecanici agricoli.

Școlile tehnice agricole, 
horticole, veterinare și de 
contabili sînt organizate pe 
lîngă unități agricole socia
liste (G.A.S. ți stațiuni ex
perimentale), școli tehnice 
de maiștri mecanici agricoli 
și școlile profesionale de 
mecanici agricoli sînt orga
nizate pe lîngă S. M. T. 'ți 
G.A.S.

Noul sistem de pregătire 
• tehnicienilor pentru agri-

prof. D. Davidescu 
membru corespondent al 
Academiei R.P.R., mem
bru al Comitetului Exe
cutiv al Consiliului Supe

rior al Agriculturii

cultură prevede pentru șco
lile tehnice agricole un pro
fil corespunzător earcinilor 
importante pe care cadrele 
tehnice le au de îndeplinit 
în producție.

Tehnicianul agronom, înar
mat cu cunoștințe despre 
biologia plantelor agricole 
din cultura mare și din cul
turile irigate, aplicarea în
grășămintelor, protecția 
plantelor, mecanizarea și or
ganizarea proceselor de pro
ducție agricolă este ajutorul 
direct al inginerului agro
nom, Ia fel ca și tehnicianul 
horticultor.

Maistrul mecanio este a- 
jutorul inginerului în orga
nizarea, îndrumarea și con
trolul executării lucrărilor 
de întreținere și reparare a 
tractoarelor ți mașinilor a- 
gricole, precum și a insta
lațiilor de mecanizare ți e- 
lectrificare a proceselor de 
producție din agricultură.

Absolvenții școlilor profe
sionale de mecanici agricoli, 
înarmați cu cunoașterea ca
racteristicilor tehnice alt

tractoarelor, a mașinilor ți 
instalațiilor agricole, fao în
grijirile tehnice ți execută 
toate categoriile de repara
ții ale acestora. Avînd ți cu
noștințe despre agrotehnica 
principalelor culturi agrico
le, ei execută, cu ajutorul 
mașinilor, toate lucrările 
mecanizate din agricultură.

Procesul de învățămînt 
atît în școlile tehnice cît și 
în școlile profesionale este 
astfel organizat, îneît cea 
mai mare parte din timp să 
fie afectată instruirii prac
tico.

Astfel, în școlile tehnice, 
jumătate din timpul de șco
larizare este afectat instrui
rii practice, timp în care 
elevii lucrează efectiv în 
producție, pentru a căpăta 
deprinderile practico în me
seria respectivă. în școlile 
profesionala de mecanici a- 
gricoli două treimi din 
timpul de școlarizare esto 
afectat instruirii practice, 
iar planul de învățămînt este 
astfel întocmit ca în perioa
da lucrărilor agricole elevii 
să muncească efectiv în pro
ducție, conducînd tractoare, 
sub supravegherea mecanici
lor și a personalului de spe
cialitate al unității pe lîngă 
care funcționează școala.

?

CITIȚI PAG. a Il-a i
Răspunsuri la întrebarea »

CE SA FIII?
— Vă prezentăm școlile aparținînd Consiliului 

Superior al Agriculturii
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strungului, I

PANAITE BOANGHINĂ ELENA FETCU
— Pînă acum — ne spune tovarășul Ioan Intze, prim secretar al Comitetului 

orășenesc U.T.M. Roman — tinerii din oraș au colectat peste 350.000 kilograme 
fier vechi. Printre tinerii fruntași in această acțiune se numără și cei de la între
prinderea mecanică și Fabrica de țevi. în zilele următoare in întreg orașul vom în
treprinde cîteva raiduri pentru descoperirea de noi surse de fier vechi. Un real 
ajutor vor da în acțiunea de colectare a fierului vechi elevii, care în curînd vor 
lua vacanță.

Mergînd la una din organizațiile U.T.M. fruntașe în colectarea fierului vechi, 
cea de la întreprinderea mecanică din Roman, am stat de vorba cu cîțiva tineri 
ale căror fotografii vi le înfățișăm. Ei sînt fruntași în acțiunile de muncă patrio
tică și îndeosebi în aceea de colectare a metalelor vechi. Elena Fetcu frezoare 
la sectorul mecanic I, Puiu Salonaru —— lăcătuș la sectorul montaj și Panaite Boan- 
ghină — strungar la sectorul II, au colectat împreună circa 1 500 kilograme 
fier vechi. CONSTANTINESCU

ÎN ÎNCHEIERE,
DESPRE DEVOTAMENT

'(Pe lacul de acumulare de laj 
( Bicăz a fost construită o in-j 
( stalâție mecanică pentru scos J 
[ și Încărcat bușteni adușj cu] 
( plutele pe apă. In fotografie:) 
(unul dintre operatorii nouț 
instalații conduce, prin bu- { 
toane, operația de încărcare j 

a buștenilor

Foto: AGERPRES |

oțelul trebuincios 
armăturii de construcții, i

I 1 zDk IA nțpi ZXiț “ 
de I

I
TINERI ȘI TINERE! | 

[Adunînd fierul vechi necesar uzinelor | 
■ noastre siderurgice, vă îndepliniți o 
J înaltă îndatorire patriotică!

Pentru
tractorului,

| podului de cale ferată, oțelăriile patriei 
| topesc zilnic în cuptoarele lor mii și mii <— 
| tone de fier vechi

I

î

■
 ele trei cazuri, relata

te de noi la această 
rubrică cu cîteva săp~ 
tămîni în urmă, au 
stîrnit în rîndul citi
torilor ecouri nume
roase și diferite Și 

dacă ar fi să ne orientăm după 
calitatea și seriozitatea lor, a- 
proape că fiecare ar merita să fie 
reprodus integral. Spațiul pe care 
l-ar cere ar fi însă prea mare.

Relatînd cele trei cazuri de fa
milie ale acelor tineri, încheiam 
cu o întrebare menită să scoată 
în relief ceea ce aveau comun 
acele istorisiri, (pe de o parte un 
devotament împins la exces din 
partea unuia din soți și pe de altă 
parte exploatarea cinică, preme
ditată și fără scrupule a acestui 
sentiment de către celălalt soț) și 
anume: cum trebuie să fie devo
tamentul ca să nu se transforme 
în sursă de umilinți, concesii, în- 
frîngeri repetate și în cele din 
urmă să ducă la destrămarea fa
miliei ? Si cititorii au înțeles că 
nu e vorba aici numai de dat un 
răspuns simplu la o întrebare re
feritoare ia un sentiment, ci de gă
sirea unei atitudini care să ajute 
tinerelor familii să ferească de
votamentul de transformarea lui 
în umilință, transformare care ar

Marin
duce la înfrîngeri ireparabile ce 
le-ar întuneca pentru totdeauna 
orizontul afectiv. Eroii acestei 
discuții nu sînt deci nici cei doi 
navigatori și nici cele două supli
nitoare din cazurile relatate, aceș
tia fiind după cit se pare, „bine 
înarmați” în ce privește relațiile 
sentimentale,' Ceea ce nu înseam
nă că la rîndul lor, sacrificînd

Preda
în viața de familie, ne scrie to

varășul Stanciu Gheorghe din 
București, adevărurile care o că
lăuzesc sînt simple pentru cei ce 
țin la ea, și le complică numai 
cei care nu țin, fiindcă acestora 
le trebuie o sută de minciuni 
ca să mascheze un adevăr.

Ploaia de minciuni este, așadar, 
una din metodele c.u ajutorul ca

țără remușcări prima familie, nu 
pot întîlni, întemeind pe a doua 
pe cineva și mai abil decît ei și 
să plătească apoi scump transfor
marea aceasta a căsătoriei într-un 
contract în care înșeală cine poa
te ; dar asta e altă problemă, pe 
înșelătorii înșelați nu Pa compă
timit și nu-i va compătimi nimeni 
niciodată, și din punctul acesta de 
vedere deocamdată nu ne vom 
ocupa nici noi de ei.

reia înșelătorul exploatează de
votamentul cuiva. Si cine a ur
mărit atent istorisirile noastre a 
observat cum într-un fel mai ra
finat sau mai grosolan atît cele 
două suplinitoare cît și — mai 
ales — cei doi navigatori au folo
sit minciuna aproape pînă în ul
tima clipă.

„In scrisorile trimise cu regula-

ritate de eleva 'din R. militarului 
la Craiova nu era nici un sîmbure 
de adevăr”, ne scrie un grup de 
patru eleve ale Scolii pedagogice 
din Galați. Iar noi invităm citito
rul să-și amintească amănuntele 
perioadei cînd ea l-a cunoscut pe 
acest tînăr militar. Ea se afla a- 
tunci în preajma terminării școlii 
medii, deci la o răscruce cînd ea 
vedea deja înaintea ei viitorul și 
încerca să se decidă ce dorea să 
ajungă în viață și pe ce. căi să 
apuce. Voia să intre la facultate, 
dar pentru a intra la facultate 
trebuiau date niște examene: și 
dacă avea să cadă la aceste exa
mene ? Ce mai putea face ? Să 
persevereze pe acest drum și să 
încerce în anul următor ? Trudă 
zadarnică, fiindcă îsi cunoștea ca
pul și știa ce poale, mult mai bine 
era să fie prevăzătoare și să-i 
răspundă, de pildă, la scrisori a- 
cestui tînăr militar în așa fel în
eît să-l facă să creadă că ar simți 
ceva pentru el... Nu se știe nici
odată de cine ai nevoie în viață 
și e bine să te folosești de toate 
armele, inclusiv de sentimentele 
si de devotamentul pe care îl poți 
stîrni unui bărbat sau unei femei. 
Că în felul acesta te angajezi să

(Continuare in pag. a IlI-a)

Terenuri redate 
agriculturii

Paralel cu alte lucrări agri
cole de sezon, unitățile agricole 
socialiste din regiunea Cluj 
desfășoară o largă acțiune 
pentru punerea în valoare a 
noi terenuri. Numai prin de
frișări de arbori colectiviștii 
din comunele Mirăslău, Răs- 
toci, Caian. Măhăceni și Bor- 
la. de exemplu, și-au mărit în 
această primăvară suprafața 
arabilă cu peste 140 de hectare. 
Prin diferite lucrări de preve
nire și combatere a eroziunii 
solului, în regiunea Cluj au 
fost puse în valoare în acest 
an aproape 2 000 ha terenuri 
situate în pantă supuse erozi
unilor.

Pe baza unor studii între
prinse de specialiști, unitățile 
agricole socialiste din regiune 
urmează să pună în valoare 
pînă la sfîrșitul anului încă a- 
proape 1 000 de hectare, supra
față ce va fi plantată cu viță 
de vie și pomi fructiferi.

(Agerpres)



Vă prezentăm

școlile aparținînd

Consiliului

Superior

ai Agriculturii

Sibiu
Centrul școlar, str. Gh.

Dimitrov nr. 2
a) Școala profesională
— mecanici agricoli
b) Școala tehnică
— tehnicieni agronomi
— tehnicieni veterinari
— contabili agricoli

c) Școala tehnică-maiștri
— mecanici agricoli

Sighișoara
Școala profesională S.M.T. 

Sighișoara
— mecanici agricoli

Tîrgu Secuiesc
Centrul școlar, str. 

Kanta nr. 25
a) Școala profesională
— mecanici agricoli
b) Școala tehnică
— tehnicieni veterinari
— contabili agricoli

Săftica (Raionul Răcari)
Școala tehnică
— tehnicieni veterinari 
Sărulești (Raionul Lehliu) 
Școala profesională S.M.T.

Sărulești
— mecanici agricoli 
Tărtășești (Raionul Titu)

Școala profesională 
Tărtășești

— mecanici agricoli
Titu

Școala profesională 
Titu

— mecanici agricoli
Turnu Măgurele 

entrul școl 
V. Roaită nr. 11
Școala profesională

— mecanici agricoli 
b) Școala tehnică
— contabili agricoli

Vidra
(Raionul Giurgiu) 

Școala tehnică
— contabili agricoli

Urziceni
Școala profesională S.M.T. 

Urziceni
— mecanici agricoli

S.M.T.

S.M.T.
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REGIUNEA ARGEȘ
Bradu (Raionul Pitești)

Școala tehnică
— contabili agricoli
Costești (Raionul Costești)
Școala profesională S.M.T. 

Costești
— mecanici agricoli

Curtea de Argeș
Școala tehnică, str. Republi

cii nr. 15
— tehnicieni horticultori
— tehnicieni veterinari 

Dobrogostea (Raionul Pitești)
Școala tehnică
— tehnicieni veterinari

Drăgășani
Școala profesională S.M.T. 

Drăgășani
— mecanici agricoli

Centrul școlar
Școala tehnică

—tehnicieni horticultori
Găiești

Centrul școlar G.A.S. Cuparu
Școala profesională
— mecanici agricoli

Greci (Raionul Găiești)
Școala profesională S.M.T, 

Greci
— mecanici agricoli
Miroși (Raionul Costești)

Școala profesională S.M.T, 
Miroși

— mecanici agricoli
Radomireștî (Raionul

Drăgănești Olt)
Școala profesională S.M.T. 

Radomirești
— mecanici agricoli

Recea (Raionul Slatina)
Școala profesională S.M.T, 

Recea
— mecanici agricoli

Slatina
Școala tehnică, str. Strehă- 

reț nr. 150
— tehnicieni veterinari
Școala profesională
— mecanici agricoli

Teiu (Raionul Costești)
Școala profesională S.M.T. 

Teiu
— .mecanici agricoli
Tîmpeni (Raionul Slatina)
Școala profesională S.M.T.

Tîmpeni'
— mecanici agricoli

Voicești-Grădinari
(Raionul Drăgășani)

Școala tehnică
— tehnicieni agronomi
— contabili agricoli

Vlaici (Raionul Vedea)
Școala profesională S.M.T. 

Vlaici
— mecanici agricoli

REGIUNEA BACĂU
Adjud

Școala profesională S.M.T, 
Adjud

— mecanici agricoli
Hemeiuș (Raionul Bacău)

Școala profesională S.M.T. 
Hemeiuș

— mecanici agricoli (
Podul Turcului
(Raionul Bacău)

Școala profesională S.M.T. 
Podul Turcului

— mecanici agricoli
Răcăciuni (Raionul Bacău)
Școala profesională G.A.S. 

Răcăciuni
— mecanici agricoli

agronomi 
horticultori 
veterinari
str. Alexandru

Roman
Școala profesională S.M.T. 

Roman
— mecanici agricoli
Școala tehnică — Cartierul 

fiifesti
— tehnicieni
— tehnicieni
— tehnicieni

Centrul școlar,
cel Bun nr. 2

a) Școala profesională
— mecanici agricoli
b) Școala tehnică
— contabili agricoli

Tîrgu Neamț
Școala profesională S.M.T. 

g. Neamț
— mecanici agricoli

I

REGIUNEA BANAT
Arad

Școala tehnicii, str. I. C. Fri- 
iu nr. 15

— tehnicieni veterinari
— tehnicieni horticultori
— contabili agricoli
Biled (Raionul Timișoara)
Școala profesională S.M.T.

Biled
— mecanici agricoli

Coala (Raionul Arad)
Școala profesională G-A.S. 

Ceala
— mecanici agricoli

Petreștî
(Raionul Sebeș) 
G.A.S. Petrești 

a) Școala profesională
— mecanici agricoli 
b) Școala tehnică
— contabili agricoli

Strehaia
Școala profesională S.M.T. 

Strehaia
— mecanici agricoli

Vînju Mare
Școala profesională S.M.T.

Vînju Mare
— mecanici agricoli
Zănoaga (Raionul Caracal)
Școala profesională S.M.T. 

Zănoaga
— mecanici agricoli

Miercurea Ciuc
Școala profesională S.M.T. 

Miercurea Ciuc
— mecanici agricoli

Babadag (Raionul Istria)
Școala profesională S.M.T. 

Babadag
mecanici agricoli

Castelu (Raionul Medgidia)
Școala profesională S.M.T. 

Castelu
— mecanici agricoli

Cernavodă
Centrul școlar

a) Școala profesională
— mecanici agricoli
b) Școala tehnică
— contabili agricoli

N. Bălcescu
Școala profesională G.A.S.
— mecanici agricoli

Nazarca (Raionul Medgidia)
Școala profesională
— mecanici agricoli

Palas — Constanta
Școala tehnică
— tehnicieni veterinari

Poarta Albă
(Raionul Medgidia)

Școala tehnică
— tehnicieni agronomi
__  tehnicieni horticultori
— tehnicieni veterinari
— contabili agricoli

Topraisar
(Raionul Negru Vodă)

Școala profesională S.M.T. 
Topraisar

— mecanici agricoli
Tulcea

Școala profesională G.A.S. 
Tulcea

— mecanici agricoli

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Reghin
Școala profesională S.M.T.

Reghin
— mecanici agricoli
Sărmaș (Raionul Luduș)

Școala profesională S.M.T.
Sărmaș

— mecanici agricoli
Tîrnăveni

Școala profesională S.M.T. 
Tîrnăveni

— mecanici agricoli
Odorhei

Școala tehnică
— tehnicieni horticoli
— contabili agricoli

Tîrgu Mureș
Școala tehnică str. Kosuth

Laios nr. 108
— tehnicieni agronomi
— tehnicieni veterinari
— contabili agricoli

REGIUNEA PLOIEȘTI
Bărcănești (Raionul Ploiești) 

Școala profesională S.M.T.
Bărcănești

— mecanici agricoli
Filipești Tîrg

Școala profesională S.M.T.
Buda

— mecanici agricoli
Buzău

Centrul școlar, str. Ilie Pintilic 
nr. 17

a) Școala profesională
— mecanici agricoli

S.M.T.

S.M.T. 
nr. 33

b) Școala tehnică
— contabili agricoli

Ciocănești (Raionul Călărași)
Școala profesională S.M.T. 

Ciocănești
— mecanici agricoli

Călugăreni (Raionul Vidra)
Școala profesională S.M.T. 

Călugăreni
— mecanici agricoli

(Raionul Sînnicolau 
Mare)

profesională S.M.T.

Mirii
Școala tehnică,

Bravu nr. 94
— contabili agricoli
— tehnicieni veterinari

REGIUNEA BUCUREȘTI

str.

Foc-

S.M.T.

Nucet (Raionul Tîrgoviț
G.A.S. Nucet

Școala profesională
— mecanici agricoli

Ciacova (Raionul Deta)
Școala profesională S.M.T, 

Ciacova
— mecanici agricoli
Școala tehnică
— tehnicieni veterinari

Gottiob

Școala
Gottiob

— mecanici agricoli
Jimbolia (Raionul Timișoara)

Școala profesională G.A.S. 
Jimbolia

— mecanici agricoli
Lipova

Școala tehnică
— contabili agricoli

Lugoj
Școala profesională S.M.T.

Lugoj
— mecanici agricoli
Școala tehnică nr. 1, str. Ti

mișoarei nr. 129.
— tehnicieni agronomi
— tehnicieni veterinari

Alexandria
Școala tehnică — str. Liber

tății nr. 69
— tehnicieni agronomi
— tehnicieni veterinari

Brînceni (Raionul Alexandria)
Școala profesională S.M.T. 

Brînceni
— mecanici agricoli
Brănești (Raionul Lehliu)
Școala tehnică
— tehnicieni veterinari

Călărași
Școala tehnică, str. Bucu

rești nr. 1
— tehnicieni agronomi
— tehnicieni veterinari
— contabili agricoli

REGIUNEA CLUJ
Aiud

Școala profesională S.M.T. 
Aiud

— mecanici agricoli
Beclean (Raionul Dej)

Școala profesională G.A.S. 
Beclean

— mecanici agricoli
Bistrița (Raionul Bistrița)
Școala profesională S.M.T. 

Bistrița
— mecanici agricoli
Școala tehnică, str. Republi

cii nr. 10
__  tehnicieni horticultori
— tehnicieni veterinari
— contabili agricoli

Ciumbrud (Raionul Aiud)
Școala tehnică
__  tehnioieni horticultori
—* contabili agricoli

REGIUNEA GALAȚI 
Brăila

Școala tehnică — str. Victo
riei nr. 88

— tehnicieni veterinari
— contabili agricoli
Bujoru (Raionul Bujoru)

Școala profesională S.M.T. 
Bujoru

— mecanici agricoli
Cudalbi (Raionul Tecuci)

Școala profesională S.M.T. 
Cudalbi

mecanici agricolii

REGIUNEA IAȘI
Codăești (Raionul Vaslui)
Școala profesională S.M.T. 

Codăești.
— mecanici agricoli

Hălăucești (Raionul Pașcani)
Școala profesională G.A.S. 

Hălăucești
— mecanici agricoli

Holboca — Orașul Iași
Școala profesională 

Holboca
— mecanici agricoli

Huși
Școala profesională

Huși, str. 7 Noiembrie
— mecanici agricoli

Huși
Școala tehnică
__  tehnicieni horticultori
— contabili agricoli

Iași
Școala tehnică str. Viticul

tori nr. 2
— tehnicieni horticoli
— contabili agricoli
Miroslava (R.aiomul Iași)
Școala profesională G.A.S.

Miroslava
— mecanici agricoli
Școala tehnică
— tehnicieni veterinari

Negrești (Raionul Negrești)
Școala profesională S.M.T. 

Negrești
— mecanici agricoli

Podul Iloaiei (Raionul Iași)
Școala profesională S.M.T.

Podul Iloaiei
— mecanici agricoli

Podul Iloaiei
Școala tehnică
— tehnicieni veterinari 
m- tehnicieni agronomi

REGIUNEA OLTENIA 
Balș

Școala profesională S.M.T, 
Olari

— mecanici agricoli
Băileștl

Școala profesională G.A.S, 
Băilești

— mecanici agricoli
Bîrca (Raionul Segarcea)

Școala profesională S.M.T. 
Bîrca

— mecanici agricoli
Bîrsești (Raionul Tg. Jiu)
Școala tehnică
— tehnicieni horticultori
— tehnicieni veterinari

Calafat
Centrul școlar, str. 30 Decem

brie nr. 8
Școala profesională

— mecanici agricoli
b) Școala tehnică
— tehnicieni agronomi
— tehnicieni veterinari 

contabili agricoli

O

Școala tehnică nr. 2, str. Ma- 
linovski nr. 7

— contabili agricoli
Miniș (Raionul Lipova) 
Școala tehnică
— tehnicieni horticultori
— contabili agricoli

Ora vita
Școala profesională S.M.T. 

Oravița
— mecanici agricoli

Ortișoara (Raionul Timișoara) 
Școala profesională S.M.T. 

Ortișoara
— mecanici agricoli

Pecica (Raionul Arad»
Școala profesională S.M.T.

Pecica
— mecanici agricoli

Peciul Nou (Raionul 
Timișoara)

Școala profesională S.M.T. 
Peciul Nou

mecanici agricoli
Săcălaz (Raionul Timișoara)
Școala profesională G.A.S. 

Săcălaz
— mecanici agricoli

Sînnicolau Mare
Școala tehnică
— tehnicieni veterinari
— tehnicieni agronomi

REGIUNEA BRAȘOV 
Blaj

Școala tehnică, str. Republi
cii nr. 5

— tehnicieni horticultori 
Budila (Raionul Sf. Gheorghe)

Școala profesională G.A.S. 
Budila

— mecanici agricoli
Dumbrăveni

a) Școala tehnică — Piața
Republicii nr. 15

— tehnicieni veterinari
— contabili agricoli
b) Școala profesională
— mecanici agricoli

Ciorogîrla
(Raionul 16 Februarie)

Școala profesională S.M.T.
Ciorogîrla

— mecanici agricoli
Ciuinița (Raionul Călărași)
Școala profesională S.M.T.

Ciuinița
— mecanici agricoli

Dragalina (Raionul Călărași)
Școala profesională G.A.S.

Dragalina
— mecanici agricoli

Dragomirești Vale
(Raionul 16 Februarie)

Școala tehnică
— tehnicieni horticoli
— tehnicieni veterinari

Eliza Stoenești
(Raionul Urziceni)

Școala profesională S.M.T.
Eliza Stoenești

— mecanici agricoli
Făcăeni (Raionul Fetești)
Școala profesională S.M.T. 

Făcăeni
— mecanici agricoli

Fundulea
(Raionul Lehliu)

Școala tehnică
— tehnicieni agronomi
— tehnicieni veterinari

Giurgiu
Școala profesională G.A.S. 

Giurgiu
— mecanici agricoli
Hagieni (Raionul Fetești)
Școala profesională S.M.T. 

Hagieni
— mecanici agricoli

Lehliu
Școala profesională G.A.S. 

Lehliu
— mecanici agricoli

Fierbinți
(Raionul Urziceni)

Școala profesională G.A.S. 
Măineasca

— mecanici agricoli
Manasia (Raionul Urziceni)
Școala tehnică
— tehnicieni horticoli

Turda
Școala tehnică nr. 1. i

N. Bălcescu nr. 2
— tehnicieni agronomi
— tehnicieni veterinari 
  tehnioieni horticultori
— contabili agricoli

Huedin
Școală profesională
— mecanici agricoli

Zalău
Școala profesională

Zalău
— mecanici agricoli

Florești (Raionul Focșani)
Școala profesională S.M.T. 

Florești
— mecanici agricoli

Focșani
Centrul școlar G.A.S. 

șani
a) Școala profesională
— mecanici agricoli
b) Școala tehnică
— contabili agricoli

REGIUNEA CRIȘANA

lanca (Raionul Făurei)
Școala profesională S.M.T. 

Ianca
— mecanici agricoli

Răducăneni (Raionul Huși)
Școala profesională S.M.T. 

Răducăneni
— mecanici agricoli

Tîrgu-Frumos (raionul Pașcani)
Școala profesională S.M.T. 

Tg. Frumos
— mecanici agricoli

Vaslui
Școala profesională G.A.S. 

Moara Grecilor
— mecanici agricoli

Cadea
Școala profesională 

Săcueni
— mecanici agricoli

Chișinău Criș (Raionul
Școala profesională 

Chișinău-Criș
— mecanici agricoli
Diosig (Raionul Oradea)

Școala tehnică
__  tehnicieni horticultori

Marghita
Școala profesională S.M.T. 

Marghita
— mecanici agricoli

G.A.S.
1

1 Mai — Brăila
Școala profesională S.M.T. 
Mai
— mecanici agricoli

Vlădenl (raionul Iași)
Școala profesională S.M.T. 

Vlădeni
— mecanici agricoli

Zorleni — oraș Bîrlad
Școala profesională de uce

nici S.M.T. Zorleni
— mecanici agricoli

Caracal
Școala tehnică
— tehnicieni agronomi
— tehnicieni veterinari
— contabili agricoli

Caracal
Școala profesională S.M.T, 

Caracal
— mecanici agricoli
Oîrcea (Raionul Craiova)

Școala profesională S.M.T.
Cîrcea

— mecanici agricoli
Corabia

Școala profesională S.M.T.
Corabia str. Karl Marx nr. 123

— mecanici agricoli

Nușfalău (Raionul Simleu)
Școala profesională S.M.T.

Nușfalău
— mecanici agricoli

Oradea
Centrul școlar, str General

Magheru nr. 26
a) Școala profesională 
.— mecanici agricoli
b) Școala tehnică 
— contabili agricoli

c) Școala tehnică-maiștri 
— mecanici agricoli

Criș)
S.M.T.

. 11

Nicorești (Raionul Panciu)
Școala tehnică
— contabili agricoli

Făgăraș
profesionalăȘcoala

Făgăraș
— mecanici agricoli
Feldioara (Oraș Brașov)

Școala profesională G.A.S. 
Feldioara

— mecanici agricoli
Proștea Mare (Raionul Mediaș)

Școala profesională S.M.T. 
Proștea Mare

— mecanici agricoli
Sf. Gheorghe

Școala profesională S.M.T. 
Sf. Gheorghe

— mecanici agricoli

Mărculești
(Raionul Fetești)

Școala profesională
— mecanici agricoli
Oltenița (Raionul Oltenița)
Școala profesională G.A.S.

Oltenița
— mecanici agricoli
Piatra (Raionul Zimnicea)
Școala profesională G.A.S.

Piatra
— mecanici agricoli

Roșiorii de Vede
Școala profesională S.M.T.

Roșiorii de Vede
— mecanici agricoli

Salonta
Centrul școlar, B-dul Repu

blicii nr. 90.
a) Școala profesională
— mecanici agricoli
b) Școala tehnică
— tehnicieni agronomi
— tehnicieni veterinari
— contabili agricoli

Șicula (Raionul Ineu)
Școala profesională S.M.T.

Șicula
— mecanioi agricoli

Simleul Silvaniei
Școala tehnică, str. Simion 

îărnuțiu nr. 20
— tehnicieni veterinari

Sîntana (Raionul Criș)
Școala profesională

Sîntana
— mecanici agricoli

S.M.T.

Valea lui Mihai
Școala profesională 

Valea lui Mihai
— mecanioi agricoli

Valea lui Mihai
Școala profesională
— mecanici agricoli

Seeueni
(Raionul Marghita) 

Școala profesională
— mecanici agricoli

S.M.T.

G.A.S.

REGIUNEA DOBROGEA
Agigea

Școala profesională Agigea
— mecanioi agricoli

Odobești (Raionul Focșani)
Școala tehnică
— tehnicieni horticultori
— contabili agricoli
Sendrenl (Raionul Galați)
Școala profesională S.M.T. 

Sendreni
— mecanioi agricoli

Tecuci (Raionul Tecuci)
Școala profesională S.M.T. 

Tecuci
— mecanici agricoli

Tecuci
Școala tehnică, str. 28 

gust nr. 99
— tehnicieni agronomi
— tehnicieni veterinari

REGIUNEA MARAMUREȘ
Bocicoiul Mare (Raionul

Sighet)
Școala tehnică
— tehnicieni horticultori
— tehnicieni veterinari

Craiova
Centrul școlar, str. Ștefan 

Gheorghiu nr. 13 
a) Școala profesională

— mecanici agricoli
b) Școală tehnică
— contabili agricoli

c) Școala tehnică maiștri 
canid agricoli

Filiaai
Școala profesională S.M.T, 

Filiași
— mecanici agricoli

Halînga
Școala profesională S.M.T, 

Halînga
— mecanici agricoli

Malu Mare (Raionul Craiova)
Școala tehnică
— tehnicieni veterinari

ms

Obîrșia de Cîmp (Raionul
Calafat)

Școala profesională S.M.T, 
O'oirșia de Cîmp

— mecanici agricoli

Au-

Țigănești (Raionul Tecuci)
Școala profesională G.A.S. 

Țigănești
— mecanici agricoli
Urleasca (Raionul Brăila)

Școala profesională G.A.S. 
Urleasca

— mecanici agricoli

REGIUNEA HUNEDOARA
Alba Iulia

Școala profesională S.M.T. 
Alba Iulia, Platoul Romani
lor nr. 24

— mecanici agricoli
Galtiu (Raionul Alba)

Centrul școlar G.A.S. Galtiu
Școala tehnică
— tehnicieni veterinari
Geoagiu (Raionul Orăștie)
Școala tehnică
— tehnicieni agronomi
__  tehnioieni horticultori

Orăștie
Școala profesională S.M.T. 

Orăștie
— mecanici agricoli

Apa — Negrești
Școala profesională 

Apa
— mecanici agricoli

Caret
Școala profesională

Carei, str. Malinovschi 
— mecanici agricoli

S.M.T.

S.M.T.
nr. 1

Oehu Silvaniel
Școala profesională 

Cehul Silvaniei
— mecanici agricoli

Satu Mare
Școala tehnică
— tehnicieni agronomi
— tehnicieni veterinari
— contabili agricoli

S.M.T.

REGIUNEA MUREȘ-AUTO
NOMA MAGHIARĂ

Cristurul Secuesc (Raionul 
Odorhei)
Centrul școlar G.A.S. Filiaș 

a) Școala profesională
— mecanici agricoli
b) Școala tehnică
— tehnicieni veterinari
Dumbrăvioara (Raionul Tg. 

Mureș)
Școala profesională S.M.T. 

Dumbrăvioara
mecanici agricoli

Iernut (Raionul Luduș)
Școala tehnică
— tehnicieni horticultori

Lazarea (Raionul Gheorghieni) 
Școala profesională S.M.T.

Lazarea
— mecanici agricoli

Plenita (Raionul Calafat)
Școala profesională G.A.S. 

Plenița
— mecanici agricoli

Poiana Mare (Raionul Calafat)
G.A.S. Poiana Mare

Școala tehnică
— tehnicieni veterinari

Segare«*
Școala profesională S.M.T. 

Segarcea
— mecanici agricoli

Șimian (Raionul Tr. Severi«)
Școala profesională S.M.T.

Șimian
— mecanici agricoli

Pogoanele (Raionul Buzău)
Școala profesională S.M.T. 

Pogoanele
— mecanici agricoli

Rîmnicu Sărat
Școala tehnică, str. Maiakov- 

ski nr. 18
— tehnicieni agronomi
— tehnicieni veterinari
— contabili agricoli

Smeeni
Școala profesională S.M.'i 

Smeeni
— mecanici agricoli

Tîrgșoru Nou (Raionul
Ploiești)

Școala tehnică
— tehnicieni horticultori
— contabili agricoli

Valea Călugărească (Raion i
Ploiești)

Școala tehnică
— tehnicieni horticultori

REGIUNEA SUCEAVA 
Botoșani

Școala profesională S.M.T.
Botoșani, str. Călugăreni nr. 15

— mecanici agricoli
Dorohoi

Școala profesională 
Dorohoi

— mecanici agricoli

S.M.T.

Fălticeni
Școala tehnică, str.

Ion nr. 10
— tehnicieni horticultori 
—1 contabili agricoli
— tehnicieni veterinari

Maior

Pomîrla (Raionul Dorohoi)
Școala tehnică
— tehnicieni agronomi
— contabili agricoli

Spătărăști (Raionul Fălticeni) 
Școala profesională S.M.T.

Spătărăști
— mecanici agricoli

Salcea (oraș Suceava)
Școala profesională S.M.T. 

S aicea
— mecanici agricoli

Șendriceni (Raionul Dorohoi) 
G.A.S. Șendriceni

Școala tehnică
— tehnicieni veterinari

Rădăuți
Școala profesională 

Rădăuți
mecanici agricoli

G.A.S.

Rădăuți
Școala tehnică
— tehnicieni veterinari
— contabili agricoli
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ÎN DRUMEȚIE
e-am propus să fa
cem o excursie mai 
puțin obișnuită. Nu 
de 3 sau 4 zile, ci 
una de... o jumătate 
de oră. In acest timp 
vom cunoaște însă

numeroase localități și obiective 
turistice spre care se îndreaptă 
în fiecare duminică mii de oa
meni ai muncii. Încotro să por
nim mai întîi ?

La Onești sau în Făgăraș, In 
Bicaz sau cu vaporul pe Dună
re... Fiecare din scrisorile, cores
pondenților noștri voluntari te 
invită să mergi cu unul din co
lectivele de. muncitori, colectiviști 
sau elevi, plecați în drumeție.

Pentru că tînărul CORNEL 
PREDICĂ ne scrie azi 
pentru prima oară, să 
pornim cu mecanicii și 
șoferii de la Autobaza 
1RTA Bîrlad pe litora- 
Iul însorit al Mării Ne
gre. Am făcut un po
pas la Constanța, apoi 
unul la Mamaia, la E- 
forie. Stăm de vor
bă cu mulți oameni veniți 
di lină și tratament, 
blocurile luminoase, 
perle ale litoralului nostru. Două 
zile de neuitat.

Cind am plecat din Onești — 
ne scrie zugravul TITU GRUIA, 
grupul nostru de tineri muncitori 
de la Șantierul 1 cauciuc era 
destul de mic. Dar cu cît ne a- 
propiam de virful bătrînului 
Perchiu grupul celor plecați să 
petreacă duminica în mijlocul 
naturii, creștea mereu. Aici, in
tr-o poeniță, am cintat, am dan
sat pînă seara tîrziu. Dar nu des
pre asta voiam să vorbesc, ci 
despre frumusețea peisajului vă
zut de aci, din virful dealului. 
Orașul, blocurile, uriașii giganți 
ai chimiei noastre ni se înfăți
șează în toată splendoarea lor. 
întreaga vale a Trotușului pe 
care am văzut-o și cu ani în ur-

mă, arată acum cu totul altfel. 
Scrisoarea mea e în același timp 
un îndemn pentru cei ce ne vor 
vizita orașul. Nu vă speriați de 
cei cîfiva kilometri și urcați piuă 
în virful Perchiului. Eforturile 
vă vor fi răsplătite cu prisosință 
de minunatul peisaj pe care îl 
veți, vedea.

Și acum sa pornim de pe me
leaguri argeșene spre Brașov și 
apoi piuă în munții Făgărașului. 
Corespondentul nostru voluntar 
ION MITU ne invită să însoțim 
grupul de muncitori de la Uzine
le mecanice din Cîmpulung Mus
cel porniți în drumeție în această 
zi de duminică. Lăsăm în urmă 
lanurile de porumb și grîu, cin- 
tecele vesele ale colectiviștilor și

Răsfoind scrisorile
sosite la redacție

o-la 
admirăm 

adevărate

spunem „bun găsit" munților cu 
pădurile lor răcoroase. Despre ce 
să vă povestesc mai întîi ? Des
pre muzeul de la Bran, despre 
Cetatea Rîșnovului, sau, despre 
neuitata Poiană a narciselor ? Iu 
citeva rînduri e greu să descri 
toate aceste frumuseți. Tocmai 
pentru a le cunoaște am pornit 
astăzi la drum* tocmai de aceea 
ne vom lua rucsacul în spate și 
în duminicile viitoare și vom 
merge din nou să facem cunoș
tință cu alte frumuseți ale pa- 
ti iei.

Și acum la drum cu elevii ciclo- 
turiști de la școala profesională 
a Combinatului siderurgic din 
Galați. Vom petrece o duminică 
în pădurea Gîrboavelor situată la 
30 de kilometri de Galați. Poate 
dacă ai străbate singur acest 
drum te-ai plictisi, dar în mijlo
cul celor 50 de cicloturiști nu

ai timp ile așn ceva și nici nu 
mai simți oboseala. La rezerva
ția naturală de căprioare de aici 
ascultăm indicațiile prețioase ale 
profesorului Gh. Gonciu, apoi în
cep jocurile sportive : fotbal, vo
lei... în curînd — ne scrie elevul 
CORNELIU HORTOLOMEI — 
am să vă invit la noi excursii de 
cicloturism, deoarece pentru vara 
aceasta s-a alcătuit un program 
foarte bogat.

Și acum, cu 128 de studenți ai 
Facultății de filologie de la In
stitutul pedagogic de 3 ani din 
București, să facem o interesantă 
excursie de studii în diferite lo
calități din Moldova, de care se 
leagă numele multora dintre 
maeștrii scrisului nostru. Cele 

două zile petrecute în 
„Tîrgul Ieșilor” vor ră
mîne de neuitat pentru 
viitorii profesori de lim
ba romînă. Casa memo
rială de la Turnu Go~ 
lia, Bojdeuca din Țicău, 
grădina Copou ( cu ve
stitul tei unde studen
ții au recitat versuri 

marelui poet) au reînviat

1 Dans m figuri
ai

..Vai — un magnetofon!"
Țompi, Lili, Bimbo, Niki, Viky, 

Riky, Kiky sînt smulși ca de foi
ța unui magnet de la locurile 
lor, de pe o bancă de la șosea 
și se îndreaptă intr-acolo, în zbor, 
ca un roi de muște care a aflat 
că s-a deschis o nouă cofetărie.

Se năpustesc direct prin zi
duri, prin ferestre, intră pe co
șul casei sau străpung tavanul, 
se înclină și invită la dans...

Intr-adevăr, aici se dansează. 
Părinții, cuminți care „ascultă de 
copii”, s-au culcat devreme, 
sindu-și odraslele să se 
distreze în voie. „Sînt ti
neri, să-și petreacă tinere
țea” — au zis ei, căscînd.

Și odraslele se distrează. 
Dansează. Fiecare ține 
morțiș să demonstreze ce 
înțelege el personal prin 
dans. Cum trebuie să fie 
twistul, cum se 
cha-cha... 
zav, o 
doare 
te că 
urmă, 
nu se mai pot opri 1 Parcă 
fug prin ploaie ; parcă au 
niște motociclete „într-a 
treia"

In 
chiar 
devine săltăreț și obraznic. 
Toți sînt deștepți, toți sînt 
originali. Trebuie să ai 
mare necaz pe tine ca si 
dansezi așa 1 Să-ți fi făcut 
vreun mare rău cîntlva și 
să-ți porți singur sîmbete- 
le. „Las’ că-ți arăt eu ție" 
— pare să-și zică fiecare 
din ei înainte de a începe 
danseze.

Aici totul e să ai „nerv . Fe
tele care se știu mai domoale 
s-au frecat de două ori, pe tot 
corpul, cu glaspapir. Ca să aibă 
mai mult temperament, 
camera clocotește ca un 
care mii de draci „țipă” 
temperament.

Acum a ieșit o figură 
dans. Pui miinile în șolduri, te 
apleci în spate, tremurînd, te 
apleci mult, mult de tot, îți pui 
capul pe dușumea și joci cu 
cioarcle pe el.

Niky plescăie din limbă 
plăcere.

— Cred că nu e chiar așa 
gren figura asta! — zice el.

ti face un semn prietenei sale 
Țompi să-l ajute să învețe îm
preună.

Pantofii cu tocurile înalte 
lui Țompi sînt plini de ritmuri, 
parcă ar fi confecționați din pie
le de tobă. Fata asta e toată, 
pină in virful cerceilor, numai 
vibrație, numai curent de înaltă 
frecvență. E de mirare cum a 
putut fi exmatriculată de la fa
cultate pentru lipsă de frecvență 
și somnolență. Acum l-a lăsat pe 
Niky care-și bate capul cu noua 
figură, și-a trecut în brațele, ce se 
agită ca într-un înec, ale lui Bini- 
ho, apoi în cele ale lui Riky... 
Lui Țompi nu-i pasă că sare așa.'.', 
de la o idee la alta

Din trei în trei ceasuri mag
netofonul se oprește. Să se ră
cească banda transpirată și în
cinsă ca un filament de bec. Dan
satorii cad pe scaune. In fața lor 
apare cîte un pahar înalt, pre
văzut cu un pai la mijloc. Țompi, 
Lili, Bimbo, Niky, Viky duc 
gravitate paiul în gură... O 
plouă ? O să ningă ?

Tăcere.

ale 
chipul celor doi buni prieteni, 
Mihail Eminescu și Ion Creangă.

La casa memorială „Ion Crean
gă" din Humulești, studenții au 
avut prilejul să cunoască manu
scrise, fotografii, să confrunte 
textul nemuritoarelor' „Amintiri” 
cu... sursa de inspirație.

Interesant a fost și turul ora
șului Iași, în tovărășia poetului 
George Lesnea, pentru cunoaș
terea diferitelor locuri cu însem
nătate în viața marilor noștri 
scriitori: Mihail Erniriescu, Ion 
Creangă, Mihail Sadoveanu, 
George Topîrceanu...

Excursia noastră nu se oprește 
însă aici. Viitorul profesor 
GIIEORGHE UNGUREANU, po
vestește cu multe amănunte și 
despre, alte locuri pe unde au 
mai călătorit studenții bucu- 
reșteni.

Ca in orice excursie, timpul a 
trecut destul de repede și abia 
am reușit să desfacem citeva 
plicuri.

Multe altele, printre, care și 
cele ale corespondenților noștri 
voluntari Maria Ionescu 
Curtea de Argeș, Ionel 
din Drăgășani, Stepan 
din Găiești, Traian Nuși 
tiniș — Miercurea Ciuc, 
hire din Bacău, I. Schafcr din 
Iași, Cornel Ivașcu din Oltenia, 
Dorel Vladislav din Hațeg, Dau 
Constantinescu din București ne 
poartă prin cele mai frumoase 
locuri ale patriei noastre. Tutu
ror le mulțumim și îi 
ne scrie și despre alte, 
la care vor participa în

din
Eliache 

Draghia 
din Păl- 
îon Ai-

rugăm să 
excursii 

viitor.

GH. NEAGU

cu
să

dansează 
E un iureș gro- 

strepezire de pi- 
generală. Unii port
ar renunța pină la 
dar — culmea ! —

în creier, 
interpretarea 

melancolicul tango

laNimeni nu gîndește

Și acum 
cazan în 
de atîla

nouă de

Ri

do

de

Desen de TIA PELTZ 
nimic. Toți sug măduva paiului și 
își odihnesc creierii. Uneori, cînd 
socotesc că ar fi cazul să le vină 
totuși vreun gînd, privesc toți fix 
către magnetofon : el le ține loc 
de cultură generală.

Banda s-a răcit. S-au răcit și 
tinerii privind la magnetofon și 
au obosit de atîta încordare in
telectuală. Vor să 
„Dansul“ începe, 
din nou cu toată jungla lui de 
figuri deodată.

Văzîndu-i pe Bimbo, Niky, 
Vilty, crispați la față, cu privirea 
vînătă, spînzurîndu-și melodic 
trupul după ritmurile magnetofo
nului, gîndești că sînt oameni din 
Neanderthal și Cromagnon, caz- 
nindu-se să se tragă din mai
muță.

se distreze, 
se dezlănțuie

MARIN SORESCU

Valoroase schimburi de experiență
La stațiunile experimentale 

Lovrin, regiunea Banat, și Bis
trița. regiunea Cluj, au avut 
loc recent consfătuiri ale ca
drelor de conducere din Insti
tutul central de cercetări agri
cole din alte institute de spe
cialitate și din stațiunile expe
rimentale din întreaga țară, 
în cadrul acestor consfătuiri 
s-a analizat activitatea științi
fică și de producție desfășura
tă de institute și stațiuni în 
prima parte a anului.

Participanții la consfătuirea 
de la Lovrin au subliniat ne
cesitatea ca paralei cu cerce
tările ce se fac pentru amelio
rarea și sporirea producției la 
cereale și plante tehnice să se 
aprofundeze problemele legate 
de înmulțirea semințelor de 
plante furajere valoroase, a- 
grotehr.ica acestor culturi, pre
cum și cele cu privire la con-

servarea și administrarea fu
rajelor în hrana animalelor.

La stațiunea experimentală 
Bistrița obiectivul principal al 
consfătuirii l-a constituit omo
logarea, înmulțirea și darea 
cit mai repede în producție a 
soiurilor și liniilor valoroase 
de pomi, arbuști fructiferi, viță 
de vie, legume și flori. Cerce
tătorii au dezbătut, de aseme
nea, problema dezvoltării cer
cetărilor legate de tehnologia 
păstrării și prelucrării fructe
lor.

Schimbul de experiență fă
cut între cercetători a fost îm
bogățit cu prilejul vizitelor în 
unitățile agricole socialiste din 
apropierea stațiunilor, unde 
ingineri și tehnicieni au scos 
în evidentă rezultatele obținu
te prin aplicarea recomandări
lor institutelor de cercetări a- 
gricole. (Agerpres)

Romîne, U- 
și Institutul 
Minau”, au 
după-amiază 

în cadrul unei ședințe festive pe

Iată o imagine din noul centru al orașului Galați
Foto: AGERPRES
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(Agerpres). — 
prin, telefon : A- 
matorii de fotbal 
danezi așteaptă cu 
mare interes jo
cul de duminică, 
în care echipa

Danemarcei va primi replica echi
pei R. P. Romîne, în primul meci 
al preliminariilor turneului olim
pic. încă de acum citeva zile toate 
cele 60 000 de bilete ale 
stadion din Copenhaga au 
pid epuizate.

Cele mai multe selecții 
echipa reprezentativă le are aripa 
stingă Enoksen. In centrul liniei do 
atac își va face reintrarea cel mai 
bun jucător danez la ora aceasta: 
Ole Madsen, golgeterul campiona
tului, un jucător de o mare efica
citate. selecționat de 20 de ori In 
echipa A. în echipa daneză va de
buta cu acest prilej interul stingă 
Palie Bruun.

In vederea jocului de duminică 
de la Copenhaga, echipa R. P. Ro- 
min0 va plec?» astăzi dimineață pe 
calea aerului spre Danemarca.

Ier/ s-au desfășurat in tară două 
meciuri internaționale de fotbal. 
La Reșița, echipa locală C.S.M. a 
obținut o frumoasă victorie cu 
4—1 (3—0) în fața echipei iugosla
ve Buducnost Titograd. 
Baia Mare a terminat 
2—2 (0—0) cu 
no More.

echipa

Minerul 
ia egalitate: 
bulgară Cer-

luni urmind să aibă loc continua
rea partidelor întrerupte. Printre 
șahiștii maghiari care vor evolua la 
București se numără marii’ maeștri 
L. Szabo, L. Portiseli și G. Barcza. 
Din echipa noastră vor face parte 
printre alții : FI. Gheorghiu, V. 
Ciocîltea, T. Ghitescu, D. Drimer, 
Alexandra Nicolau etc.

marelui 
fost ra-

(38) în

Procedee avansate de laminare
Colectivul laminorului de 

650 mm de la Combinatul si
derurgic Hunedoara acordă o 
atenție sporită micșorării a- 
dausului.de nrelucrare la lami
nate. Anul acesta, muncitorii 
de aici au generalizat proce
deul de laminare a profilelor 
de oțel la dimensiuni mai mici, 
apropiate de cerințele între
prinderilor prelucrătoare, eco
nomisind astfel o cantitate de 
metal din care se pot fabrica 
aproximativ 140 de tractoare 
sau peste 10 000 ml de conduc
te petrolifere.

Cu sprijinul comisiei de in
gineri și tehnicieni care acti
vează pe lingă comitetul sin
dicatului. această metodă a 
fost preluată îp ultimul timp 
și de colectivul laminorului de 
profile de 800 mm, iar acum se 
fac pregătiri în vederea extin
derii ei. în acest scop s-a în
tocmit documentația tehnolo
gică în vederea aplicării unei 
noi calibrări a cilindrilor de 
laminare și au loc schimburi 
de experiență și instructaje cu 
laminoriștii.

Construirea de obiective agrozootehnice
în aproape toate gospodăriile 

agricole colective din regiunea 
Banat se construiesc noi obiec
tive agrozootehnice. în raioa
nele Lugoj, Făget, Caransebeș 
și Bozovici. echipe de colecti
viști din mai multe comune și 
sate au organizat exploatarea 
în comun a materialului repar
tizat din pădurile apropiate ?i 
amenajarea unor drumuri de 
acces pentru scoaterea lemnu
lui la locurile de încărcare. 
Astfel, gospodăriile colective 
din această regiune își asigură 
din resurse locale peste 18 000 
mc material lemnos. Au fost 
deschise totodată noi cariere 
de nisip și pietriș și se pre
gătesc peste 25 milioane de 
cărămizi.

în ultimele trei luni gospo
dăriile colective din Banat au

A

Simbătă, în 
Bibliotecii 

Univer-
aula
Centrale
sitare din Capita
lă. va începe me
ciul internațional 
de șah dintre e- 
chipele selecțio- 
Romîne și R. P. 

Ungare. întîlnirea se va disputa 
la 12 mese (9 șahiști și 3 șahiste), 
tn două ture. Primul tur se desfă
șoară simbătă cu începere de la 
ora 17, cel de al doilea duminică,

nate ale R. P.

S i ni p o
Timp de trei 

șoara a avut loc 
internațional privind 
cierea economică a terenurilor 
agricole“ la care au participat 
oameni de știință, specialiști 
de la institutele de economie 
agrară și de pedologie din 
R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, R. D. Germană, R. P. 
Polonă, R. P. Romînă, R. P. 
Ungară, U.R.S.S.

Au fost adoptate recoman
dări 
continuă

zile la Timi- 
un simpozion 

„Apre-

privind îmbunătățirea 
a principiilor și me-

INFORMAȚII
In zilele de 18 și 19 iunie a 

avut loc o plenară lărgită a 
Comitetului Uniunii Scriitori
lor din R.P.R.

A fost prezentat referatul: 
„Victoria noului în lupta împo
triva vechiului reflectată în li' 
teratură”. La discuții au luat 
parte numeroși scriitori și cri
tici literari.

■ir
Academia R. P. 

niunea arhitecților 
de arhitectură „Ion 
Barbă torit miercuri

academicianul Petre Antonescu, 
cu prilejul împlinirii vîrstei de 
90 de ani.

Au luat parte academicieni, 
membri corespondenți, profesori, 
cercetători științifici, arhitecți.

Ședința festivă a fost deschi
să de acad. lorgu Iordan, vice
președinte al Academiei R. P. 
Romîne.

Au rostit cuvîntări omagiale 
acad. Duiliu Marcu, în numele 
Academiei R.P.R., prof. arh. Oc- 
tav Doicescu, din partea Uniunii 
arhitecților și prof. arh. Grigore 
Ionescu, din partea Institutului 
de arhitectură „Ion Mincu”.

Vorbitorii au scos în evidență 
personalitatea sărbătoritului ca 
arhitect de mare valoare, profe* 
Bor și om de cultură.

Acad. lorgu Iordan, vicepre
ședinte al Academiei R. P. Romî
ne a adus sărbătoritului salutul 
Prezidiului Academiei după car» 
a dat citire scrisorii academicia
nului Petre Antonescu, caro fiind 
suferind nu a putut participa la 
ședința festivă.

Uniunea Arhitecților din R. P. 
Romînă a atribuit sărbătoritului 
o plachetă omagială.

★

La Constanța au început lu
crările pentru construirea u- 
nui mare spital cu o capaci
tate de peste 1 000 de paturi. 
Noua construcție cu 10 nivele, 
încadrată de un mare parc 
natural va cuprinde numeroa
se secții medicale de speciali
tate, precum și o policlinică 
modernă care va putea oferi 
asistență medicală la aproxi
mativ jumătate din populația 
orașului.

(Agerpres)

Tu ești minunată: Patria (9; 
11,30; 14; 16,30; 19,00; 21,15),
București (9,15; 11,30; 13,45; 
16,30; 18,45; 21,15), 1 Mai
(10,15; 12,45; 15,15; 17,45; 20,15), 
Gh. Doja (9; 11,30; 14,00; 16,30; 
19.00; 21,30), Ștefan cel Mare 
(10,15; 12,30; 14,45; 17,30; 19,45), 
G*. Coșbuc (9,30; 11,45; 14,00; 
16,15; 18,30; 21), Grădina Pro
gresul (20,30), Stadionul Giu- 
lești (20,45), Grădina 13 Sep
tembrie (20,30), Arenele Liber
tății (20,30); Dracul și cele 10 
porunci (cinemascop) Republi-

grădină 
17,15;

® Campionatul 
/Tșă republican de

jp* rugbi programea-
,a silrșitul a- 

... x-o— .. • cestei săplămlni
In Capitală trei 

meciuri. Simbătă se vor disputa 
meciurile : Gloria—Progresul Bucu
rești (teren Gloria, ora 17,30) și 
Grivița Roșie—Știința Petroșeni 
(Parcul Copilului ora 17,00). Dumi
nică pe terenul Unirea de la ora 9 
are loc jocul Unirea—Știinla Ciul.

(Agerpres)

z i o a n e
todelor de apreciere economi
că și pedologică a terenurilor 
agricole.

După încheierea lucrărilor, 
participanții au făcut o vizită 
de studii in mai multe unități 
agricole socialiste din regiu
nea Banat.

★
Facultatea de medicină 
București a avut loc

La
din
miercuri după amiază simpo
zionul cu tema „Progresele 
geneticii și învățămîntul me- 
dico-farmaceutic”.

(Agerpres)

Martie: (16; 18,15; 
20,15), Flacăra: (15;
19,45); Colegii: Central (10,30; 
13; 15,30; 18,00; 20,30), " '
(16,00; 18,15; 20,15;
20,30); Cereomușki:
(16; 18,15; grădină 20,30), Vol
ga: (10; 12; 16; 18,15; 20,30);
Haiducii din Rio Frio: Unirea 
(16,00; 18,00; grădină 20,15);
Program special pentru copii 
la orele 10,00 la cinematogra
ful 13 Septembrie; Magistratul: 
13 Septembrie (11,30; 14.30;
16,30; 18,30; 20,30); Așa a fost 
— Moscova — Antarctica — 
Primăvara obișnuită —■ 
ză în continuare de la 
10,00 pînă la orele 21,00 
nematograful Timpuri

Arta: 
grădină 
Moșilor

rulea- 
orele 

la ci- 
Noi;

ca (9; 11,15; 13,45; 16,30; 19,00;
21.30) , Elena Pavel (9; 11,15; 
13,30; 10,00; 18,30; 21; grădină
20.30) , Grivița (9,45; 12,15;
14,45; 17,00; 19,30), Alex. Sahia 
(10; 12,15; 14,30; 17,15; 19,45, 
grădină 20,15). Patinoarul 23 
August (21), 23 August (9; 
11,15; 13,30; 16,15; 18,45; 21,30); 
Lumină de iulie: Magheru (10: 
12; 15; 17; 19; 21). Giulești (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), Lumi
na (rulează în continuare de 
la orele 10 pînă la orele 14, 
după-amiază 16; 18,15; 20,30), 
Libertății (10; 12; 16,30 18,30;
grădină 20,30); Pe urmele ban
dei: rulează la cinematografele 
Vasile Alecsandri (15; 17; 19; 
21), I. C. Frimu (9,30; 11,15; 
13; 14,45; 16,30; 18.30; 20,45; 
grădină 20,15). Miorița (10; 12; 
15; 17; 19; 21); Raidul vărgat: 
Tineretului (10,30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30), Tudor Vla- 
dimirescu (16; 18; 20); Noua 
prietenă a tatii: Victoria (10; 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,45),

terminat construcția a 150 de 
adăposturi pentru animale și 
păsări. Pînă la sfîrșitul anului 
ele vor mai construi peste 1 000 
de grajduri, maternități de 
scroafe. îngrășătorii de porci, 
saivane, cotețe de păsări ș 
alte obiective agrozootehnice.

A apărut:

Tînărul leninist
Revistă editată de C. C. 

al U.T.M.
nr. 6-iunie 1963

SUMAR :
ȘT. Z1DÂ.R1TK — La 15 ani 

după naționalizare
C. BUZDUGAN — Un tlnăr 

cetălean al comunei : frumosul.
ACTIVUL NESALARIAT

— AJUTOR PREȚIOS AL 
ORGANELOR U1T.M.

V. FLOREA — hțslructorii 
nesalariafi ai comlteiului oră
șenesc.

A. FICZAI — Propagandistul
— activist al organizației

»IN EXPERIENȚA 
ORGANIZAȚIILOR U.T.M.

D. BURLACU — In sprijinul 
asimilării noilor produse

D. GHEORGH1ȘAN — Con
cursul inovatorilor

M. SECU — Practica In pro
ducție a studenților.

A. IVĂNICĂ — Tinerii culti
vatori de porumb.

P. LUNGU — O sarcina per
manentă — creșterea rentabi
lității G.A.S.

ORGANIZAREA 
TIMPULUI LIBER 

AL TINERILOR
M. BUCEVSCHI — Cu tine

rii mineri în timpul liber.
N. LUDOȘAN — Colectiviș

tii la sfîrșit de săptămînă
M. TERNER — Simbătă sea

ra — reuniune !
Prof. 1. TEODORESCU-AR- 

GHEZI — Jocuri distractive.

LA ORDINEA ZILEI : 
VACANȚA 1

V. CARABA — Instructorul 
de pionieri în tabără.

C. STAN — Taberele locale 
In afara orașului.

L. LUNGU — In curtea școlii. 
EL. DINU — Clubul elevilor.

DIN SCRISORILE 
SOSITE LA REDACȚIE 

VĂ RECOMANDĂM 
SĂ CITIȚI

IN ÎNCHEIERE, DESPRE DEVOTAMENT

C. STANESCU — „Dunărea 
revărsată“ de Radu Tudoran,

(Urmare din pag. I)

duci o viață trivială și 
scrupule, asta poate să 
niștească numai pe cel 
cunosțut contrariul unei astfel 
de vieți, dar nu pe ea, care 
de la bun început a folosit 
minciuna și calculul. La fel au 
procedat și ceilalți eroi ai po
vestirilor noastre, navigatorul 
pilot mințind-o pe tînăra 
chiar pînă în ziua cînd 
luat hainele și lucrurile 
casa ei și s-a dus să se 
soare cu alta. Cît despre 
de-al doilea, „marinarul”, 
cel cavaler al buletinului, des
pre el nici să nu mai vorbim, 
am amintit de amîndoi ca nu 
cumva vreun cititor să-și în
chipuie că minciuna și calcu
lul în relațiile afective s-ar 
agrava cînd e vorba de o fe
meie.

Dar să dăm cuvîntul citito
rilor în ceea ce privește pe cei 
trei care au pățit-o, mecanicul 
din Rîmnicu-Vîlcea, electricia
nul din regiunea Ploiești și tî
năra M., fiindcă ideea despre 
devotament, ei ne-au sugerat-o 
și ei sînt aceia care au cu a- 
devărat nevoie de opinia citi
torilor.

„Lăsînd la o parte tristul 
exemplu de felul cum au um
brit poteca vieții lor cele două 
„păsări călătoare”, ne scrie 
tovarășul Ifrim Dimitrie, ute- 
mist din Suceava, cred totuși 
că și greșelile făcute de către 
acești doi tineri, soții lor, prin

fără 
neli- 
ce-a

M. 
și-a 
din 
în- 
cel

a-

devotamentul lor orb au ge
nerat consecințele... De multe 
ori în viață, observă cu pă
trundere tovarășul Ifrim Di- 
mitrie, tot ce nu este normal 
trebuie să-ți pună semnul în
trebării, pe care să nu-l ștergi 
pînă nu cunoști adevărul. Or, 
acești tineri nu și-au pus nici 
un semn de întrebare cind au 
observat că lucrurile nu se 
desfășoară normal... In ceea ce 
o privește pe eroina M. din o- 
rașul B. o consider ca fiind 
printre recordmanele în căsă
torie, de trei ori în opt ani ; 
nu e ușor... Primul ei soț și-a 
găsit alinarea în desfrîu prin 
femeia aceea care îl accepta 
așa cum era, femeie josnică și 
cinică după cum se și vede din 
răspunsul ei cind îi spune 
primei lui soții, care a între
bat-o la ce i-a folosit că i-a 
luat bărbatul: „bine că am 
fost în stare să ți-l iau”... A-ți 
clădi viitorul pe nenorocirea 
altei persoane, continuă tova
rășul Ifrim, dovedește ci
nism. Cît despre tînăra M., 
interesant este că deși pățită 
de atîtea ori, întîlnea numai 
oameni cu aceleași apucături. 
Ea trebuie să afle că tinerețea 
nu este veșnică și că trebuie 
să pună piciorul în prag și să 
nu se mai lase pradă influen
țelor și sentimentelor ce îmi 
face impresia că îi seînteiau 
foarte ușor”.

Tovarășa Letiția din Valea 
Sudului, Oltenia, este însă și

mai aspră, deși își dă seama 
că e foarte ușor să acuzi. In 
primul rînd, ne scrie tovarășa 
Letiția, eroina dumneavoastră 
nu trebuia sub nici un motiv 
să-și părăsească copilul. (In 
ce privește copilul, aceasta e 
părerea unanimă a tuturor ce
lor ce ne scriu). Fiecare din
tre noi, continuă tovarășa Le
tiția, avem un roman, o su
părare, sau chiar nenumărate, 
dar omul e dator să lupte și 

* să-și apere familia, odată ce 
și-a întemeiat-o. Ca mamă, eu 
n-o înțeleg pe această tînără !’’ 

In schimb însă tovarășul
Ion St. Ion din Corbeasca, ra
ionul Răcari, e de părere că 
„deși visurile de tinerețe ale 
acestei femei au fost dejucate 
de întîmplare. avînd de-a face 
cu elemente 
întîmplarea 
mai adîncă 
rezerva un 
fiindcă răul nu este o stare 
normală a lucrurilor. în ce 
privește întrebarea cum tre
buie să se manifeste devota
mentul în familie, continuă 
tovarășul Ion St. Ion, cazul a- 
cestei fete care a răbdat umi
lințele primului ei soț și ulte
rior ale celorlalți doi, vădește 
o amară ironie la adresa de
votamentului”.

în același sens ne scrie și 
tovarășul G. Nemeș din Cra- 
iova, care și el consideră că 
drumul spre viitor atît al a- 
cestei femei cit și al celor doi 
tineri rămîne deschis și că ei

descompuse, tot 
și o înțelegere 
a vieții îi pot 

viitor mai bun,

pot foarte bine să-și întemeie
ze noi familii în care devota
mentul lor să nu mai fie în
șelat, condamnînd și el ca și 
ceilalți, comportarea interesa
tă și meschină a celor două 
suplinitoare și a celor doi na
vigatori. El își exprimă pă
rerea că dacă într-o familie 
devotamentul nu este reciproc 
și dezinteresat el devine orb 
la unul din soți și dispare cu 
totul la celălalt care devine 
un profitor și un șantajist.

Iar un grup de muncitori 
mai în vîrstă de la I.G.O. 
Tîrgoviște, pornind de la ca
zurile publicate de noi, se simt 
înclinați să acorde acestor 
fapte o semnificație mai adîn
că, de răspundere față de ti
neret, animați de dorința de 
a-i ajuta, examinând sever 
comportarea acelora dintre ti
neri care prezintă asemănări 
cu cazurile noastre.

„Urmărim mereu rubrica 
despre educație. Ne plac arti
colele ce le scrieți, sînt tocmai 
așa cum se întîmplă în viață... 
Stăm cîte o dată și discutăm 
și noi muncitorii așa și ne mi
nunăm Cit de ușor se despart 
unele familii de tineri!... In o- 
rașul nostru nu o dată ne 
dat să auzim că ăla 
despărțit, că ăla și-a 
sat nevasta, că aceea a
bărbatul celeilalte. Lucrul a- 
cesta este foarte rău pentru 
societate. Noi ne-am gîndit că 
pînă să ajungă un caz la tri
bunal ar trebui încercat să-i

este 
s-a 
lă- 

luat

ajute cineva pe tineri, organi
zația de tineret așa ca 
tre prieteni, 
crează... 
șuratici trebuie educați 
nu mai procedeze cu 
tul”, să-și ia unii altora băieții 
sau fetele, crezîndu-se grozavi, 
fără să le pese dacă fata cea
laltă a vorbit de doi-trei ani 
cu băiatul și ar putea suferi. 
Sînt tineri și tinere care lu
crează apoi la aceeași între
prindere, sînt vecine de birou 
sau de strung, vai de lume...”

Adică vai de vecinătatea a- 
ceea, ce fel de relații mai pot 
exista între ele, după aseme
nea isprăvi! Am relatat aici 
pasaje din unele scrisori pri
mite care se mărginesc să co
menteze cele trei istorisiri pu
blicate de noi la această ru
brică. Dar un număr la fel de 
mare de cititori au trimis re
dacției scrisori care povestesc 
noi cazuri asemănătoare cu ale 
eroilor noștri, solicitînd publi
carea acestor scrisori. Socotim 
că deocamdată un răspuns in
direct vor afla și ei din co
mentariile reproduse de noi 
aci. De altfel toate probleme
le de familie sînt așa de strîns 
legate una de alta, că orice 
discuție pe o anumită temă, 
atrage după sine pe toate ce
lelalte, toate fiind probleme 
care țin de formarea conștiin
ței și a idealurilor tineretului 
nostru. Incit, practic vorbind, 
nici o problemă discutată aici 
nu este definitiv închisă.

i, acolo unde 
Și unii tineri

f.n- 
lu- 
u- 
să 

„sufla-

dausului.de


împotriva kurzilorși „Vostok-6“navelor cosmice „Vostok-5“ pentru dezarmare
de la Geneva

și 1941. care au efectuat 
serviciul militar. Ei tre
să se prezinte în decurs 
zile la centrele de recru- 
în caz contrar fiind pași’

Politica rasistă 
a guvernanților 

sud-airicani vehement 
condamnată

• FRANCS PRESSE : „Partizanii kurzi controlează 
totalitatea zonei muntoase" • Guvernul irakian a 
„ mobilizat noi contingente de trupe

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
Zborul simultan al navelor sa
telit „Vostok-5” și „Vostok-6” 
s-a încheiat cu succes.

Nava cosmică „Vostok-5” pi
lotată de Valeri Bîkovski, a 
fost lansată la 14 iunie la ora 
15 (ora Moscovei) și în confor
mitate cu programul stabilit, 
Ia 19 iunie la ora 14,06, după 
un zbor cosmic de cinci zile, 
a aterizat în regiunea stabilită 
de pe teritoriul Uniunii So
vietice. Nava „Vostok-5” s-a 
aflat în zbor mai bine de 119 
ore, a efectuat în acest timp 
peste 81 de revoluții și a 
parcurs o distanță de peste 
3 300 000 de km.

Nava cosmică „Vostok-6" 
pilotată de Valentina Tereș
kova, prima femeie-cosmo- 
naut din lume, a fost lansată 
la 16 iunie la ora 12,30. în 
conformitate cu sarcinile tra
sate, lansarea navei „Vostok- 
6” a avut loc în timp ce nava 
cosmică „Vostok-5” se afla pe 
orbită.

Potrivit programului, zborul 
simultan al navelor-satelit a

ACȚIUNI CURAJOASE 
ALE PATRIOȚILOR 

VENEZUELEZI
CARACAS. — In ciuda noilor 

acțiuni represive ale guvernului 
venezuelian, patrioții din Vene
zuela continuă acțiunile lor cura
joase chiar în plin centrul capi
talei acestei țări. Agenția U.P.I. 
relatează că la 18 iunie, cinci mem
bri ai Frontului de Eliberare Na
țională din Venezuela, au ocupat 
sediul unei întreprinderi nord-ame
ricane din Caracas, în fața căreia 
au arborat un drapel al forțelor 
armate de eliberare națională din 
Venezuela. Un alt grup de patrioti 
a pătruns în locuința unui consilier 
al ambasadei S.U.A. din Venezuela, 
pe care au părăsit-o după ce au 
scris pe pereți însemnele Frontului 
de Eliberare Națională din Vene
zuela.

•-
Hațîonalizarea 

societăților 
de transport rutier 

în R. À. U.
CAIRO — La 19 iunie la 

Cairo a fost dat publicității 
un decret cu privire la 
naționalizarea societăților de 
transport rutier din Repu
blica Arabă Unită. In baza a- 
cestui decret, 16 societăți de 
transport particulare au fost 
reorganizate în 7 societăți de 
stat. Totodată, pe baza altor 
decrete au fost naționalizate 
opt societăți de transport ma
ritim și fluvial și au fost for
mate două noi societăți de 
transport — o societate pentru 
transportarea petrolului și a 
produselor petroliere și o socie
tate pentru transportarea măr
furilor și produselor alimen
tara.

NOI DEMONSTRAȚII 
ANTISEGREGAJIONISTE ÎN S.U.A.
NEW YORK. — Lupta pen

tru drepturi a populației de 
culoare din S.U.A. continuă, 
îmbrăcînd formele cele mai di
ferite.

Agențiile occidentale de 
presă anunță că la 18 iunie 
3 000 de copii negri au boicotat 
școlile din orașul Boston pen
tru a protesta față de ceea ce 
liderii populației de culoare au 
denumit „menținerea segrega
ției în practică deși este des
ființată prin lege”. Conducăto
rii negrilor au caracterizat a- 
ceastă acțiune drept un succes. 
Subliniind că demonstrația co
piilor din Boston a atras din 
nou atenția asupra practicării 
segregației în numeroase școli 
din nordul Statelor Unite, a- 
genția Reuter scrie că această 
problemă constituie în prezent 
una din principalele griji ale 
autorităților de la Washington. 
Se așteaptă ca președintele 
Kennedy să adreseze Congre
sului un mesaj în legătură cu 
segregația în scoli.

Incidente violente au avut 
loc în cartierul negrilor Har- 
lem din New York. După cum 
transmite agenția France Pres
se, rasiști albi au atacat în cî- 
teva rînduri pe negrii adunați

WASHINGTON. — Ia 18 iu
nie, ambasadorul Etiopiei la 
Washington, Berhanou Dinke, 
a dat publicității o declarație 
în care protestează împotriva 
afirmațiilor jignitoare la a- 
dresa popoarelor africane for
mulate de senatorul american 
Allen Ellender, în cadrul unei 
emisiuni televizate. După cum 
transmite agenția U.P.I., în de
clarație se arată că „repetînd 
tema înapoierii rasei negre și 
a faptului că ea este incapa
bilă să se conducă singură”, 
senatorul Ellender a demon
strat că este „unul dintre pro
motorii școlii supremației al
bilor, ideile sale fiind lipsite 
de bază, învechite și imorale", 

în numele ambasadei, amba. 
sadorul Etiopiei a declarat că 

durat aproape trei zile și s-a 
încheiat cu succes la 19 iunie. 
Nava cosmică „Vostok-6” a a- 
terizat la ora 11,20 în regiunea 
stabilită de pe teritoriul Uniu
nii Sovietice. Nava s-a aflat în 
zbor 71 de ore, a efectuat în 
acest timp peste 48 de revolu
ții și a parcurs o distanță de 
aproximativ 2 milioane km.

După aterizare cei doi cos
monauti au avut convorbiri 
telefonice cu N. S. Hrușciov, 
căruia i-au raportat îndepli
nirea cu succes a misiunii în
credințate. N. S. Hrușciov i-a 
felicitat călduros pe cosmo
nauti.

In cursul zborului cosmo
nauții au efectuat comanda 
navelor, au controlat funcțio
narea sistemelor de bord, au 
realizat un complex de cerce
tări științifice, precum și ob
servații asupra suprafeței Pă- 
mîntului, păturii de nori a 
Pămîntului, asupra Soarelui, 
Lunii și aștrilor. Pe toată du
rata zborului ei au executat cu 
regularitate probele fiziologi
ce, vestibuläre și psihologice 
și exerciții speciale în condi
țiile imponderabilității.

între navele „Vostok-5” și 
„Vostok-6” s-a menținut o le
gătură bilaterală eficientă prin 
radio. în timpul zborului cos
monauții au făcut schimb de 
rezultate pe baza observațiilor 
efectuate.

Toate sistemele de bord ale 
navelor-satelit „Vostok-5” și 
„Vostok-6” și toate mijloacele 
terestre pentru asigurarea zbo
rului au funcționat ireproșa
bil. Funcționarea normală a 
aparaturii telemetrice și de te
leviziune a permis să se efec
tueze în permanență controlul 
asupra stării cosmonauților și 
a modului de funcționare a si. 
stemelor de bord.

Sistemele de asigurare a 
coborîrii și aterizării navelor 
cosmice au funcționat cu pre
cizie.

Datele telemetrice de con
trol medical și observațiile vi. 
zuale prin televiziune asupra 
stării sănătății cosmonauților, 
efectuate pe toată durata zbo
rului, au arătat că cosmonauții 
Bîkovski și Tereșkova au su
portat bine plasarea pe orbită, 
zborul cosmic de mai multe 
zile și întoarcerea pe Pămînt.

O.N.U.: Proiect de rezoluție
in problema Rhodesiei de sud
NEW YORK. — în Comite

tul Special al O.N.U. pentru 
aplicarea Declarației cu privi
re la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale, 
a fost depus un proiect revi
zuit de rezoluție în problema 
situației din Rhodesia de sud. 
Noul proiect prezentat de 11 
țări afro-asiatice cărora li s-a 
alăturat și Iugoslavia conține 
recomandarea de a se convoca 
o sesiune specială a Adunării 
Generale a O.N.U. — „dacă 
evenimente o vor face necesa* 

la mitinguri de protest față de 
menținerea segregației rasiale. 
Poliția a intervenit încercînd 
să împrăștie demonstrațiile 
populației de culoare. In cursul 
ciocnirilor mai multe persoa
ne au fost rănite și 25 de ne
gri au fost arestați.

In capitala Statelor Unite, 
Washington, mii de negri pre
cum și un mare număr de albi 
au organizat un marș cu prile
jul sosirii corpului neînsuflețit 
ai liderului populației de cu
loare, Medgar Evers, asasinat 
de rasiști în orașul Jackson. 
Evers urmează să fie înmor
mântat într-un cimitir din Wa
shington. Numeroase manifeste 
difuzate pe străzi cereau recu
noașterea drepturilor negrilor 
și luarea de măsuri pentru a 
se împiedica în viitor crimele 
rasiștilor. Potrivit agențiilor 
occidentale de presă, în ciuda 
apelurilor la „menținerea or- 
dinei” făcute de autorități, 
negrii continuă demonstrațiile 
lor în tot mai multe orașe a- 
mericane. Asemenea demon
strații au avut loc în ultimele 
zile la Danville (Virginia), 
Cambridge (Maryland), Colum
bus (Ohio). Torrance (Califor
nia).

„protestează împotriva acestor 
afirmații false care au drept 
scop să influențeze mințile po
porului american”. Declarația 
arată, de asemenea, că prin 
teoriile sale, senatorul Ellender 
„propovăduiește reînvierea e- 
pocii colonialismului 
nentul african”.

Agenția subliniază 
stă declarație a fost 
numai 24 de ore după ce am
basadorul Etiopiei, împreună 
cu ambasadorul Liberiei la 
Washington au protestat per
sonal pe lîngă secretarul De
partamentului de Stat, Dean 
Rusk, față de injuriile și afir
mațiile jignitoare la adresa 
negrilor ale senatorului El
lender.

pe conti-

că acea- 
făcută la

După efectuarea zborului cos
mic și aterizare cei doi cosmo- 
nauți se simt bine. în prezent 
cosmonauții se odihnesc și sînt 
supuși unui examen medical.

Vastul program de cercetări 
științifice în Cosmos a fost 
îndeplinit în întregime. S-au 
obținut noi date prețioase des. 
pre influența diferiților fac
tori ai zborului cosmic de lun
gă durată asupra organismului 
bărbatului și femeii. Au fost 
realizate ample cercetări me- 
dico-biologice. S-a obținut un 
vast material faptic necesar 
studierii și perfecționării în 
continuare a sistemelor nave
lor cosmice pilotate. Zborul 
simultan al cosmonauților Te- 
reșkova și Bîkovski, care con
stituie o contribuție importan
tă la explorarea în scopuri 
pașnice a spațiului cosmic, este 
o nouă confirmare a înaltului 
nivel al realizărilor științei și 
tehnicii sovietice și a eroismu
lui oamenilor sovietici.

★
C.C. al P.C.U.S., Prezidiul 

Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
și guvernul sovietic au adresat 
un mesaj prin care au felici
tat călduros pe toți cei care au 
participat la crearea navelor 
satelit „Vostok-5” și „Vostok- 
6”, Ia pregătirea și înfăptuirea 
cu succes a zborului cosmic în 
grup.

în mesaj se subliniază că „in 
fapta de eroism fără prece
dent a lui Bîkovski și Tereș- 
kova își găsește expresia cu 
o nouă forță geniul poporului 
sovietic, al poporului luptător, 
al poporului muncitor”.

De asemenea, C.C. al P.C.U.S., 
Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și guvernul sovietic 
au adresat o chemare Parti
dului Comunist și popoarelor 
Uniunii Sovietice, popoarelor 
și guvernelor tuturor țărilor, 
întregii omeniri progresiste. 
După ce scoate în evidență că 
acest zbor remarcabil în Cos
mos a lărgit hotarele cunoștin. 
țelor omenirii despre Univers, 
chemarea se adresează guver
nelor tuturor țărilor, popoare
lor de pe întregul glob pămîn- 
tesc cu apelul „de a pune ca
păt cursei înarmărilor, de a 
înfăptui dezarmarea generală 
și totală și de a lupta cu dîr- 
zenie pentru triumful cauzei 
păcii în întreaga lume”.

în Guyana Britanică
ră. iar condițiile o vor permi
te” — pentru a examina situa
ția din Rhodesia de sud. „în 
orice caz, se spune în proiectul 
de rezoluție, un punct separat 
intitulat problema Rhodesiei 
de sud va trebui să fie înscris 
pe ordinea de zi a celei de-a 
XVIII-a sesiuni a Adunării Ge
nerale. ca o chestiune cu prio
ritate și urgență specială”. 
Subliniind că Marea Britanie 
„continuă să refuze majorității 
populației africane drepturile 
ei politice de bază”, proiectul 
de rezoluție cere Angliei să 
abroge constituția Rhodesiei 
de sud adoptată în 1961, și să 
declare fără echivoc că va 
transfera suveranitatea unui 
guvern constituit pe baza unor 
alegeri desfășurate potrivit 
principiului votului universal.

Noul proiect de rezoluție 
ține seama de o serie de ob
servații si amendamente pre
zentate de unele delegații, 
printre care delegațiile unor 
țări socialiste, în cursul dezba
terilor asupra unei rezoluții 
anterioare.

Giovanni Leone, a

VIENA în cadrul vizitelor 
de prezentare ministrul R. P. 
Romîne la Vierua, Mircea 
Ocheană, a fost primit de vi
cecancelarul Austriei, dr. Bru
no Pittermann.

ROMA — Miercuri seara s-a 
anunțat la Roma că, după în
delungi consultări cu președin
tele Republicii. Segni. pre
ședintele Camerei Deputaților 
a Italiei, 
acceptat sarcina de a încerca 
formarea noului guvern italian. 
Leone a comunicat șefului sta
tului că acceptă în principiu 
sarcina dar că va da un răs
puns definitiv după consultări 
cu liderii partidelor politice.

ATENA. — La cererea opi
niei publice, municipalitatea 
orașului Pireu a hotărît ca una 
din piețele centrale ale orașu
lui să poarte numele lui Gri- 
gorios Lambrakis, cunoscut 
fruntaș al mișcării pentru 
pace și democrație din Grecia, 
asasinat de curînd la Salonic. 
Hotărîrea a fost luată cu toată 
împotrivirea unor membri ai 
consiliului municipalității, 
care aparțin partidului de 
dreapta Uniunea națională- 
radicală (E.R.E.).

Casa 
iunie 

vizitei 
U. A.,

In preajma vizitei 
în Europa a președintelui 

Kennedy
WASHINGTON. —

Albă a anunțat la 18 
programul definitiv al 
pe care președintele S.
Kennedy, urmează să o facă 
în mai multe țări din Europa 
occidentală. Potrivit acestui 
program, Kennedy va vizita

GENEVA 19 (Agerpres).
La 19 iunie, în cadrul ședinței 
plenare a Comitetului celor 18, 
au continuat discuțiile pe mar
ginea problemei dezarmării ge
nerale și totale. La ședință au 
luat cuvîntul reprezentanții 
Canadei, Poloniei, U.R.S.S. șl 
S.U.A.

După ce a făcut un bilanț al 
actualei etape a tratativelor de 
dezarmare care a durat aproa
pe 5 luni, reprezentantul Uniu
nii Sovietice, S. K. Țarapkin, 
și-a exprimat speranța că în 
cursul întreruperii lucrărilor 
Comitetului delegațiile vor a- 
naliza sub toate aspectele po
zițiile lor în problema dezar
mării generale și totale. Adre- 
sîndu-se partenerilor occiden
tali la tratative, reprezentan
tul sovietic și-a exprimat, de 
asemenea, speranța că la în
toarcerea lor la Geneva, după 
5 săptămîni, ei vor adopta po
ziții de natură să contribuie 
la realizarea unui acord în 
problema dezarmării generale 
și totale.

ATENA 19 Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, trans, 
mite ;

Miercuri după-amiază a fost 
constituit noul guvern grec sub 
președinția lui P. Pipinelis, fost 
ministru al Comerțului în gu
vernul Karamanlis. Noii mi
niștri au depus jurămîntul în

Un grup de părinți ai elevilor liceului Racine din Colombes (Franța) s-au adunat In fața 
barăcilor în care se țin cursurile pentru a protesta împotriva condițiilor necorespunzătoare 

în care sînt nevoiți să învețe copiii lor.
(Din ziarul L'HUMANITE)

Germania occidentală și Berli
nul occidental între 23 și 26 
iunie, se va afla în Irlanda 
între 26 și 29 iunie, în Anglia 
în zilele de 29 și 30 iunie și în 
Italia între 1 și 3 iulie.

După cum relatează agențiile 
occidentale de presă, în ulti
mele zile numeroase persona
lități politice precum și organe 
de presă din S.U.A. au cerut 
președintelui să amîne acea
stă călătorie din cauza situa
ției tulburi din țările pe care 
urmează să le viziteze ca și 
din S.U.A.

Subliniind că în ciuda ace
stor critici președintele Ken
nedy a hotărît totuși să între
prindă călătoria, agenția U.P.I. 
scrie, că „președintele consi
deră că anularea călătoriei ar 
însemna un dezastru din cauza 
problemelor care s-au ridicat 
în Europa occidentală de cînd 
s-a făcut cunoscută această 
vizită”.

ALGER. — Luînd cuvîntul la 18 
iunie în fața Adunării Naționale 
algeriene, cu prilejul ratificării 

Cartei Unității Africane, adoptată 
la conferința șefilor statelor și gu
vernelor africane de la Addis-A- 
beba, Ben Bella, președintele Con
siliului de Miniștri, a anunțat 
luarea de către guvernul algerian 
a unor măsuri concrete pentru boi
cotarea mărfurilor portugheze și 
sud-africane. „In cel mai scurt 
timp, a declarat Ben Bella, vom 
crea o comisie națională care va 
supraveghea aplicarea strictă a 
boicotului, controlînd intrarea și 
închiderea frontierelor noastre 
pentru produsele din Portugalia și 
Republica Sud-Africană“.

HANOI. — Misiunea de le
gătură a înaltului comanda
ment al Armatei populare viet- 

Aspect de Ia o demonstrație 
în sprijinul păcii și dezar
mării care s-a desfășurat re
cent la Marham, comitatul 

Noriolk (Anglia)

GUVERN GREC
după-amiaza zilei de 19 iunie. 
Luni 24 iunie guvernul se va 
prezenta în fața Parlamentu
lui, pentru a obține votul de 
încredere pentru programul 
său.

Despre noul cabinet s-a a- 
nunțat că este un guvern „de 
tehnicieni”, „neparlamentari”.

nameze a adresat două scrisori 
Comisiei internaționale de su
praveghere si control în Viet
nam în care arată că de la 
sfîrșitul anului 1954 pînă în 
martie 1963, Statele Unite au 
trimis în Vietnamul de sud 
1608 transporturi de arma
ment și materiale militare, 
precum și peste 3 000 
vioane.

Misiunea de legătură 
Comisiei internaționale 
tărească controlul asupra în
deplinirii acordurilor de la Ge
neva pentru Vietnam, să stu
dieze toate cazurile de încăl
care a acestor acorduri de că
tre Statele Unite și autoritățile 
diemiste.

de a-

cere 
să în-

Procesul de la Ankara

ANKARA. — Tribunalul mi
litar special nr. 1 din Ankara 
continuă judecarea procesului 
intentat unui grup de 103 per
soane, în frunte cu colonelul 
în retragere Talat Aydemir, 
fost comandant al Școlii de 
război din Ankara, acuzate de 
organizarea și participarea la 
rebeliunea armată împotriva 
regimului, din zilele de 20 și 
21 mai a. c.

— La 18 iunie, în 
de Rocquecourt 
reședința Statului 
comandamentului

LONDRA, 
apropiere 
(Franța), la 
major al 
suprem al forțelor armate reu
nite ale N.A.T.O. în Europa, 
s-a deschis conferința coman
danților militari supremi ai 
țărilor N.A.T.O. După cum a- 
nunță agenția Reuter, ședințe
le conferinței sînt secrete. Ea 
își va desfășura lucrările timp

Declarațiile lui Macmillan
LONDRA. — în răspunsul 

scris, dat la 18 iunie la inter
pelarea făcută în Camera Co
munelor de laburistul Driberg, 
primul ministru al Marii Bri- 
tanii, Macmillan, a declarat că 
guvernul englez nu va reîn
cepe experiențele nucleare în 
atmosferă atîta timp cît cele
lalte state nu vor efectua ast
fel de experiențe.

Driberg a cerut, de aseme
nea, primului ministru să răs- 

de 4 zile și va dezbate nu nu
mai probleme militare, dar și 
probleme politice și econo
mice.

HAGA. — La Haga s-a a- 
nunțat majorarea taxelor pen
tru asistența medicală în O- 
landa cu începere de la 1 iulie 
a.c. Se introduc taxe sporite 
pentru consultații și chemarea 
medicului la domiciliu.

SOFIA. — La 1 ianuarie 
1963 Republica Populară Bul
garia avea 8 045 200 locuitori, 
din care 4 017 700 bărbați și 
4 027 500 femei, anunță agen
ția B.T.A.

TUNIS. — în curînd va începe 
în Tunisia o vastă campanie în ve
derea lichidării analfabetismului. 
Potrivit datelor existente, 85 
sută din populația Tunisiei 
analfabetă.

CAIRO — Ziarul „Al 
hram” relatează că în prezent, 
între țările afro-asiatice se duc 
tratative în vederea creării 
unui fond pentru construirea 
primei universități afro-asia
tice. După cum relatează zia
rul, această universitate se va 
construi în Tanganica. în ca
drul ei va funcționa și un In
stitut pentru studierea limbilor 
africane, asiatice și latino-a- 
mericane.

la 
este

A-

Misiune militară belgiană 
în Congo

BRUXELLES. — Agenția 
Associated Press, citind surse 
guvernamentale belgiene, rela
tează că guvernul belgian ?i 
guvernul central corjolez au 
realizat un acord privind tri
miterea unei misiuni militare 
belgiene la Leopoldville. Acea-

BAGDAD 19 (Agerpres). — 
Războiul declanșat de trupei» 
guvernamentale irakiene ^îm
potriva kurzilor continuă. In 
ciuda comunicatelor oficiale 
optimiste, știri tot mai nume
roase vorbesc despre înfrînge- 
rile suferite de trupele guver
namentale. Agenția France 
Presse, citind informații furni
zate de cercuri arabe, relatea
ză că partizanii kurzi „au 
provocat o severă înfrîngere 
trupelor regulate ale Bagda
dului". Agenția adaugă că „cu 
excepția centrelor urbane, par
tizanii controlează totalitatea 
zonei muntoase din nordul 
Irakului și amenință chiar Kir- 
kukul. O parte a instalațiilor 
petroliere de la Kirkuk și Ain 
Zalah din apropiere de Moșul 
se află în mod practic sub 
controlul partizanilor, unități
le irakiene fiind constrînse să 
se retragă în orașe".

Aceeași agenție relatează 
despre dezertările masive din 
rîndul trupelor guvernamenta
le care participă la operațiuni
le împotriva kurzilor. Astfel, 
agenția menționează trecerea 
de partea partizanilor a tribu- 

pundă dacă va interveni pe 
lîngă guvernul francez pentru 
a obține renunțarea de către 
acesta la efectuarea experien
țelor nucleare proiectate. Gu
vernul englez, a declarat 
Macmillan, a sperat întotdea
una că guvernul francez se va 
alătura acordului cu privire 
la interzicerea experiențelor 
nucleare. „Guvernul francez 
cunoaște perfect acest lucru. 
Nu sînt de părere că în pre
zent ar fi nevoie de vreo in
tervenție, după cum se pro
pune”.

Macmillan și-a exprimat 
speranța că tratativele la nivel 
ridicat, care urmează să aibă 
loc la Moscova între repre
zentanții Angliei, U.R.S.S. șl 
S.U.A., vor contribui la regle
mentarea cu succes a proble
mei încetării experiențelor 
nucleare.

Cine tulbura apele

NEW YORK. — După cum 
relatează agenția Associated 
Preș», la cererea primului mi
nistru al Guyanei Britanice, 
Cheddi Jagan, Comitetul Spe
cial O.N.U. pentru aplicarea 
declarației cu privire la acor
darea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale, l-a audiat 
pe Brindley Benn, prim-minis- 
tru adjunct al Guyanei Brita
nice.

Potrivit agenției, Benn a a- 
cuzat Agenția de informații a 
S.U.A. de faptul că încearcă 
prin propaganda pe care o 
desfășoară să răstoarne actua
lul guvern al Guyanei Brita
nice, condus de Cheddi Jagan. 
Benn a declarat că motivul 
pentru care guvernul britanic 
tergiversează hotărîrea de a 

stă misiune urmează să parti
cipe la înfăptuirea așa-zisului 
plan de reorganizare și instru
ire a armatei congoleze, care 
tinde la transformarea sa în- 
tr-un fel de anexă a N.A.T.O.

După cum s-a mai anunțat, 
în vederea realizării acestui 
plan, șeful trupelor guvernu
lui central, Mobutu, a între
prins recent un turneu prin ță
rile care urmează să contribuie 
la această acțiune. El a vizitat 
Belgia, Statele Unite, Canada 
și Franța.

WASHINGTON. — Comisia pen
tru aiacerile externe a Senatului 
S.U.A., continuă dezbaterile cu 
privire la „ajutorul" american pen
tru străinătate. Agen/ia Associated 
Press, scrie In legătură cu aceasta 
că, în ședința care a avut loc la 
17 iunie, membrii comisiei au ce
rut secretarului Departamentului 
de Stat, Dean Rusk. ca în schim
bul acestui ajutor „Statele Unite 
să obțină din partea țărilor Euro
pei occidentale mai multe conce
sii în ce privește tariiele vamale“. 
Pe de altă parte, senatorii Wayne 
Morse și Stuart Symington au ce
rut „să fie întreprinse acțiuni va
male împotriva Franței și altor 
fări membre ale Pielei comune 
care duc o politică restrictivă lata 
de importul de păsări Și alte pro
duse agricole americane".

ROMA —- Comitetul Central 
al Partidului Socialist Italian, 
reunit în după-amiaza zilei de 
19 iunie a respins demisia lui 
Pietro Nennj din funcția de se
cretar general al acestui partid. 
Comitetul Central a anunțat 
că Congresul național al parti
dului socialist italian fixat 
pentru cea de-a doua jumătate 
a lunii iulie a fost amînat pen
tru luna octombrie. 

lui kurd Zibari care, ca urma’ 
re a trădării șefului său, s-a 
aflat la început în rîndul Uu- 
pelor guvernamentale. Agenția 
precizează că din acest trib fac 
parte 2 000 de luptători.

Pentru a face față războiului 
împotriva kurzilor, guvernul 
irakian a decretat mobilizarea 
bărbaților născuți în anii 1939, 
1940 
deja 
buie 
de 7 
tare, 
bili de pedepse cu închisoare.

Conferința
0.1. M.

GENEVA — Politica de dis
criminare rasială dusă de gu
vernul Republicii Sud-Africane 
a fost condamnată în unanimi
tate în ședința din ÎS iunie a 
Conferinței generale a Organi
zației internaționale a Muncii.

Șeful delegației nigeriene, 
J. Johnson, care și-a dat demi
sia din funcția de președinte 
al conferinței, în semn de pro
test împotriva prezenței la lu
crări a reprezentanților sud
africani. a luat cuvîntul în nu
mele celor 32 de delegații ale 
țărilor africane pentru a face 
cunoscut că au hotărît să pă
răsească conferința, la lucră
rile căreia nu vor mai parti
cipa atît timp cît alături de ei 
vor continua să stea reprezen
tanții regimului rasist din 
R.S.A.

Reprezentanții țărilor socia
liste, s-au declarat pe deplin 
solidari cu poziția justă a re
prezentanților țărilor africane 
la conferința O.I.M. față de 
politica de apartheid din Re
publica Sud-Africană.

Declarația reprezentanților 
țărilor africane a fost sprijinită 
de asemenea, cu căldură de de
legați din Asia, Australia și 
alte regiuni. Nici un vorbitor 
nu a luat apărarea reprezen
tanților guvernului rasist sud- 
african.

acorda depline posibilități gu
vernului lui Cheddi Jagan de 
a-și exercita funcțiile îl poate 
constitui faptul că Anglia se 
află sub influența Statelor U- 
nite. „Unele agenții din Statele 
Unite ale Americii, a spus el, 
au depus multe eforturi pentru 
a răsturna guvernul Guyanei 
Britanice’’ pe calea unei pro
pagande vădit ostile.

Referindu-se la situația din 
țară, unde forțele legate de in
teresele coloniale ale Angliei 
creează greutăți guvernului, 
Benn a declarat că partidul 
său — popular progresist — 
este pregătit ,,să întreprindă 
orice acțiuni, inclusiv crearea 
unui guvern de coaliție, pentru 
a realiza o normalizare a si
tuației”.

BONN. — După cum anun
ță agenția France Presse, mi
nistrul francez de război, Pier
re Messmer, a sosit în dimi
neața zilei de 19 iunie la Bonn 
pentru o vizită de trei zile. 
Potrivit agenției, ministrul 
francez va avea întrevederi cu 
ministrul de război vest-ger- 
man Kai-uwe von Hassel.

Această vizită, adaugă agen
ția citată, se înscrie.pe linia 
consultațiilor militare prevă
zute de acordul franco-vest- 
german semnat.

PARIS. — Agenția France 
Presse, citind surse competen
te. anunță că la 27 iunie se va 
întruni la Geneva Comitetul 
de negocieri al G.A.T.T., însăr
cinat cu pregătirea tratativelor 
cu Statele Unite privitoare la 
tarife. Potrivit agenției, în 
cursul acestei reuniuni comite
tul va crea 4 subcomitete, din
tre care unul singur își va în
cepe lucrările imediat. Este 
vorba despre subcomitetul în
sărcinat să studieze metodele 
de reducere a tarifelor. El va 
examina, de asemenea, „pro
blema spinoasă a disproporții
lor tarifare, adică a tarifelor 
anormal de ridicate aplicate de 
Statele Unite la unele produ
se". după cum relevă agenția.

Comitetul va trebui să pre? 
zinte raportul său la sfîrșitul 
lunii iulie. Totuși, după cum 
menționează agenția, citind 
cercuri competente, „este îndo
ielnic că subcomitetul va fi în 
măsură să rezolve în cursul 
unei luni de deliberări și ne
gocieri probleme atît de com
plexe".
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