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un milion de Iei 
adus Uzmei Me-

Poi an a - C5mp in a

care au 
de echipe 
100 de re- 
frunte au 
teatru ale

la examene 
■otr de lt, 

șî Sofiaa 
repartizat 

Săveni 
Gheara he

erăijpe. în ziua stabilită 
echipai* «■ tr wbî la lucru. Din 
carter gospadiriei, de la atelie
rul nfctiue și de la zaoteăaîe, 
tinerii m colectat fiecare burați 
de fier nefaiaailar. Totalul: 17 
taae. Cei umâ harnici : Verile 
Tafaa, Pavel Bazilă, Vasile CacU.

Pifyil ori de cile ori a lost nevoie, porumbul gospodăriei de sfol Urziceni, regiunea 
București, arată acum așa cum îl vedeți în fotografie : des, înalt, bine dezvoltat.

IAȘI (de la cerea pendantul 
nostru). —

Organizația L'.TJd. delaG-AS. 
ifurgeni, raional Bir lad. a ini
țiat de cnrind a zi a colectării 
metalelor rechi. Tați re* 60 de 
Mtcmiști din gospodărie an fot 
anunțați din treme și organizați

înapoiat in gospo
dăria colectivă Dol- 
hasca de unde a 
plecat la școală iar 
Gorgan Silvia a 
mers să muncească 
in gospodăria colec
tivă Lozna.

Mecanicii și teh
nicienii a-au înca
drat cu toate for
țele in bătălia pen
tru sporirea pro
ducției pămîntului-
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Minerii din bazinul carboni
fer al Văii Jiului au încheiat 
prima jumătate a anului cu 
un bilanț rodnic. Ei au extras 
și livrat cocseriilor de la 
Hunedoara și Călan, termo
centralelor electrice și altor 
întreprinderi din țară cu a-, 
proape 80 000 tone cărbune 
mai mult decît aveau planifi-i 
cat La obținerea acestui suc' 
ces, cea mai mare contribuție 
au adus-o minerii de la ex
ploatarea Lupeni, care au ex
tras aproape 4 000 vagoane 
cărbune cocsificabîl 
sarcinile de plan.

Extinderea mecanizării 
subteran, utilizarea mai rațio
nală a capacității de producție 
a mașinilor și utilajelor, apli
carea procedeelor avansate de 
muncă etc. au permis mineri
lor de aici să extragă anul a- 
cesta în medie zilnic pe fie
care posț cu aproximativ 50 
kg cărbune mai mult decît în 
anul trecut.
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De curînd au ab
solvit școala de 
mecanici agricoli 
din Botoșani 231 de 
tineri care au fost 
repartizați I* S-M.T. 
din regiune. 41 de 
absolvenți au ple
cat să muncească la 
S.M.T. Darabani, 15 
la S.M.T. Botoșani, 
32 Ia S3LT. Spălă
cești. Printre cei 
mai huni mecanici 
agricoli di" promo
ția anului 1963, care

ia luat 
numai 
se află 
Mircea 
la S3LT. 
Sen tara i
repartizat la S-M.T. 
Dorohoi ți alții.

Gospodărfilor ee- 
lectlve din regiune 
le-an fost repar
tizați 3* de mai
ștri horticultori ab
solvenți ai Școlii 
horticole din Fălti
ceni. Tehnâdana 
An> Murgoci, i-a

„Studioul artistului a* 
motor', de ve lingă casa. raio
nală de cultură din Beiuș, ra 
încheiat recent concursul pen
tru „cea mai bună echipă de 
teatru, cel mai bun recitator ți 
cititor artistic*, la 
participat peste 70 
de teatru Si aproape 
citatort Locuri de 
ocupat echipele de 
căminelor culturale din Coj- 
deni și Suncuiuș.

Această casă de cultură a 
inițiat și un alt concurs pentru 
cel mai bun text de brigadă. 
Duminică, echipele culturale 
din comunele Curățele, Lunca, 
Simbăta și Tercaia au prezen
tat spectacole cu noile texte 
premiate la concurs: „Cîntăm

viața nouă a satelor betuțene', 
JHai eu toții la zecerij", „Ră' 
rund din zori colea noastră', 
care au fost mult apreciate de 
spectatori.

Colectivul casei raionale de 
cultură din Beius desfășoară ți 
o intensă activitate in sprijinul 
dezvoltării vieții culturdl-ar- 
tistice in satele beiuțene. în 
cele opt centre metodice din sa
tele raionului se organizează 
periodic schimburi de expe
riență intre formațiile artistice 
de amatori, instructaje cu diri
jori de cor, de teatru și dan
suri, se prezintă spectacole-mo
del la organizarea fi desfășu
rarea cărora î$t dau concursul 
metodiștii ți instructorii casei 
de cultură.

Aproape 
economii au 
canice din 
inovațiile applicate în produc
ție în. această primă jumătate 
a aurului. Printre autorii celor 
11& propuneri de inovații în
registrate pînă la 1 iulie a.c. 
de cabinetul tehnic al uzinei 
se găsesc și numeroși tineri 
muncitori. Recent, tânărul su
dor Luncașu Valentin a reali
zat un interesant dispozitiv 
pentru modernizarea tăierii 
formelor circulare din tablă. 
Cu succes a fost experimen
tata și o altă inovație a sa 
privind sudarea electrică cu 
electrod culcat.

Diploma de inovator care 
î-a fost luminată tînărului su
dor Luncașu Valentin cin
stește o muncă rodnică.

DIMA NICOLAE 
corespondent

din cîmpie
Cei 90 de utemiști mecaniza

tori de la SJ4.T. Lehliu sînt la 
această oră mobilizați în ma
rea bătălie a secerișului. Majo
ritatea lor au lost școlarizați 
limp de șase zile fi s-au pre
gătit serios pentru muncile a- 
gricole de vară. Numeroși ti
neri asaltează titlurile de frun
tași ai recoltelor bogate deți
nute in primăvară de comu
nistul Vasile Victor, organiza
torul de grupă U.T.M., Ion An- 
ghel, de utemiștii Ilie Ion, Gra- 
descu Bănică, Apostolescu Va- 
Ieriu, Gheorghe Niculae, Vasile 
Alexandru și alții.

A lost urgentat și schimbul 
II tractoare pentru ca griul 
copt să iie strîns la vreme.

Mai mult nu vă pot acrie. 
Mă ailu pe tractor. Combina 
înaintează rapid prin lanu
rile de grîu. Brigăzile nr. 4 
și nr. 5 de mecanizatori au in
trat primele, cu toate torțele, 
în tarlalele de grîu copt.

COMAN TUDOR 
mecanizator

In Capitală, ca si în întreaga 
țară, au început bilele acestea 
cursurile organizate de institu
tele dfl perfecționare a cadre
lor didactice pentru sprijinirea 
profesorilor care susțin exa
menele de definitivat, precum 
și a învățătorilor care doresc 
să obțină gradul II- In cursul 
lunii iulie au loc și cursurile 
de pregătire a cadrelor didac
tice care predau obiectul „A- 
gricultura" în școlile de 8 ani 
din mediul sătesc. Pe lîngă lec
țiile teoretice, învățătorii și 
profesorii vor face și aplicații 
practice pe terenuri agricole.

Către sfîrsitui acestei luni 
Ministerul Invățămîntulul or
ganizează la Predeal cursuri 
de perfecționare a profesorilor 
de limbi străine, economie po
litică și socialism științific din 
școlile de cultură generală,

•ă
TIMISOARA (de la cores

pondentul nostru). — Marți 
2 iulie la Institutul agrono
mic din Timisoara s-a des
chis cursul de perfecționa
re a cadrelor didactice care 
predau Agricultura in școlile 
elementare, de la sate. Timp 
de 25 de zile profesori, confe
rențiari de la Institutul agro
nomic din Timișoara vor ține 
un ciclu de lecții de zooteh
nie printre care: bazele creș
terii și ameliorării animale
lor, alimentația animalelor do
mestice, zooigiena, zootehnie 
specială.

Vor fi prezentate și unele 
probleme privind metodica de 
predare a agriculturii. Expu
nerile teoretice vor fi însoțite 
de demonstrații practice pe 
care cursanții le vor efectua, 
în laboratoarele institutului și 
în unitățile socialiste din re
giune.

La odihnă
în Vatra Do mei costă scumpIn frumoasa stațiune de la 
confluența Bistriței cu Dorna 
își petrec în prezent concediul 
sau își îngrijesc sănătatea pes
te 700 de oameni ai muncit. 
In cursul acestui an, stațiunea 
Vatra Dornei a găzduit aproa
pe 5 000 de oaspeți din toate 
colțurile țării. Pentru a face 
cit mai plăcut timpul petrecut 
aici, la club și în parcul sta
țiunii se desfășoară o bogată 
activitate culturăl-artistică: au 
loc conferințe, seri literare, 
montaje literar-muzicale, sim
pozioane, concursuri etc. Spe
cialiștii din stațiune vorbesc 
celor veniți la tratament des
pre „Factorii naturali de cu
ră", „Igiena celor ce suferă de 
afecțiuni cardio-vasculare" etc.

Spectacolele date de artiștii 
amatori alternează cu audiții 
muzicale imprimate pe discuri 
sau concursuri literare. Teatre 
din numeroase localități pre
zintă în stațiune spectacole 
din repertoriul lor permanent 
sau programe speciale. Printre 
altele, Teatrul de stat „Mihail 
Emine seu a a prezentat piesele 
„Jocul de-a vacanța" și „Trei 
gemeni renețieni", iar Ansam
blul „Ciprian Porumbescua — 
spectacolul „Rapsodie suce- 
veană”.

(Agerpres)

în reportaj cu vara I

P£ DRUMURILE VMMNTEI STUDENȚEȘTI;
I ată-mă, spuse ea triumfătoare, mareîndu-și 

apăsat prezența printr-o respirație cît se poa
te de fierbinte. M-ați recunoscut, desigur, 
după cortegiul condus de mine. Am venit cu 
lanurile de grîu copt: cu valurile îmbietoare 

I ale nurilor, lacurilor, bazinelor ; cu mireasma 
aromată a teilor ; cu adincimea cerului spuzit 

Dar nu ! Alaiul întreg ar face obiectul unuide stele...---- ------------------------- — _
pomelnic mult prea lung ca să-1 pot desfășura în între
gime. încă un singur element să mai adaug totuși, pen
tru ca să știți într-adevăr cu cine aveți de-afaoe : am 
adus cu mine vacanța cea mare a studenților.

Sînt vara.
ăai precis, a 1963-a ediție a verii, era noastră.

— Incîntați, am răspuns noi cu o formulă convențio
nală, însă sinceră în fondul ei. Și am continuat. _Nu ți 
se pare totuși că îți exagerezi oarecum însemnătatea, 
inversînd niște roluri?

— Adică?

— Adică e$ti un minunat anotimp care 
însoțești pur și simplu diferitele activi
tăți omenești. De pildă, fiindcă vorbeai 
de vacanța studențească : care ți-e ro
lul ? De fapt nu faci decît să-i însoțești 
pe studenți, pe diferitele drumuri ale 
vacanței.

Vino să le cunoști. Ai să vezi că în a- 
ceastă vacanță studențească, pornesc, se 
lărgesc și se întretaie nenumărate dru
muri.

— Bine, acceptă vara. Sînt gata. Ce 
trebuie să fac?

— Ia-ne pe aripă și lasă-te condusă. 
Ce viteză dezvolți ?

— Viteza gindului. Suficient ?
— E tocmai bună : ai foarte mult de 

mers. Fii bună și ia direcția Carpaților. 
PredeaL

Adresa de vară:

Par ieftine,
omparativ cu cele
lalte raioane din 
regiunea Brașov, 
in raionul Sibiu 
lucrările la con
strucțiile zooteh
nice sînt mai a- 

uansate (locui al doilea, după 
Tg. Secuiesc). Comparativ cu 
timpul însă — destul de îna
intat — si cu ritmul în care 
se construiește, este evidentă 
rămînerea în urmă. Si aceasta 
cu atît mai mult cu cît mai 
sînt de terminat o serie de o- 
biective (grajduri, maternități 
pentru scroafe, saivane) în
cepute anul trecut.

Pentru anul în curs, planul 
prevede construirea a 39 de 
adăposturi pentru animale. 
Dintre acestea, pînă acum cit
ea timp 11 erau La fundație, 18 
la zidărie. 4 la șarpantă, nici 
unul la finisaj, nici unul ffota 
pentru dat în folosință.

Sînt. intr-adevăr, unele gos
podării colective unde stadiul 
construcțiilor este destul de 
avansat. La Scoreiu, de pildă, 
zidarii au ridicat două graj
duri (atît prevede planul) piuă 
la acoperiș : la Sura Mare, de 
asemenea, zidăija grajdului a 
ajuns pînă la centură. în a-

ceste unități adăposturile cor 
fi cu siguranță gata înainte de 
23 August — termen stabilit 
în angajamentul luat la nire- 
Iul întregului raion. Si la Ală- 
mor, pe șantierul de la margi
nea comunei, ritmul lucrărilor 
este în continuă creștere. In 
plan sînt prevăzute: două 
grajduri a cite 100 de capete

în legătură cu ritmul 
lucrărilor și prejul 

de cost al construcțiilor 
zootehnice în raionul 

Sibiu

pentru taurine, o maternitate 
pentru 50 de scroafe ?i un 
saivan pentru 2 00G de oi- Ana- 
lizind bine proiectele, colecti
viștii de aici au ajuna la con
cluzia că este mai economic ș1 
mai practic ca în loc de două 
grajduri să facă unul singur 
pentru 200 capete, despărți: la 
mijloc printr-o cameră de 
preparare a furajelor și una 
pentru îngrijitori. Se realizea
ză astfel o economie de mate-

riale de contirsc^ xr *-si- 
orară o mai «uoara
a muncii ia oeriocdz cr 
lație. Dar
răxc jiamoi de «iri : 
de redBceres nret»lai de 
coiertzri^ii dis’Aiări -
ficâ toate ooszbiliiăzil^ pe c^1 re 
le a a !• îwdeml**- Pnaîr-o 
largă aețrâae de trtzr: 
ștesc « foU conieczioaa 
pian local, malerialul i 
zidărie. Ca malerialid lemnos 
ai oroceda* in felal urmăior : 
dună ce s-a oonux rrpcrtiîM 
aeeesara de Is eOMiLsi agricol 
roioaal O ethspă de 29—?â de 
oameai. ta aurm lor majori
tare riaeri. a «rcat în muate. 
la Crinț ri a tă^at timp de mai 
multa zsle covacii di* pilcurile 
de pe i‘« fasonat u-
colo (M9 de metri cabn ri a 
coborit- Au nemx «po« c« 
atelaje ri remorci ri încep*^ 
traazportaL Intre timp »•* sâ- 
Dflt fuMUțMi ri coujaructoni au 
început aă așeze cărămida. Zi
dul creste cdrind cu ochh; î« 
două săntămiai ca ajunge la 
centură, vsr Dină atuaei t?or

TELEGRAMĂ

ȘTEFAN IUREȘ
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fruntași la învățătură și in 
obștească sînt cuprinși în 
odihnă organizat în fieca- 
înseamnă că fiecare al pa- 

mtalul celor de la

Către, 
Comitetul Central 
Partidului Comunist 

din Ceylon

♦

— ...și ozonul pădurilor dimprejur. în- 
tr-a de văr, totul corespunde. Cîți studenți 
Vin’

— Așteptam întrebarea. Poftim răs
punsul. Predeal: trei serii a cîte 520 stu
denți. Pîrîul Rece, cinci serii a 300 stu
denți. Am trecut deasupra Sinaiei. Vin 
și în tabăra de odihnă studențească de 
acolo într-un total de patru serii, 1 000 
de studenți. De aici să mergem la Pălti
niș, unde sînt așteptate 4 serii a cîte 360 
de studenți și la Izvorul Mureșului unde 
vin alți 1 000. Cît despre mare...

— La mare, Ia mare, strigă anotimpul 
fierbinte, încordînd uriașele aripi stră
vezii către țărmul Mării Negre. ‘Nisipul 
de aur și înspumate valuri...

— Vor face cunoștință cu aproape 6 000 
de studenți care vor petrece vacanța în 
tabăra de la Costinești, în cinci serii.

— Aș prefera, spune neobișnuitul no
stru vehicul, o cifră globală, pentru că 
de cînd am început zborul, nu fac decît 
să socotesc.

— Perfect Reține deci că peste 20 000 
ide studenți 
activitatea 
sistemul de 
re an. Asta 
trulea student din 
cursurile de zi merg pentru 12 zile într-o 
tabără La odihnă, sau pentru 18—20 de 
zile In stațiunile balneo-climaterice. la 
tratament

— Vasăricâ. repetă ea. fiecare al pa-, 
trulea student—

— Recunoaște că e o temă de medita- 
tie...

Mai ales dacă știi cum trecea odinioară 
vacanța pentru acei studenți care nu erau 
feciori de bani gata. Intre doi ani de în
vățătură, chinuiți de lipsuri, striviți de 
amărăciuni, nimic altceva decît truda. O 
trudă grea, ucigătoare de speranță, îi 
cobora pe scara umilinței, de la medita
țiile prost plătite pînă la salahoria în ga- 
rajuri și hamalîcul în gări. La ce se putea 
gîndi un student flămînd și sleit, în vre
me ce căra voluminoasele bagaje ale 
burtă-verzilor gata de vilegiatură, nu e 
greu de înțeles.

Vremea aceea s-a dus, din fericire. 
Scumpă vară a anului 1083, hai să virăm 
rapid spre una dintre taberele studen
țești, să-i cunoaștem programul.

— Spre care din ele ?
— Indiferent. Pentru toate s-a stabilit 

de către Comitetul Executiv al U.A.S.R. 
un plan minim de activități care cu
prinde :

lntîlniri cu personalități de pe tărîmul 
științelor și artelor, academicieni, oameni 
de cultură. Convorbiri pe teme interna
ționale de mare actualitate cu specialiști, 
oameni de înaltă calificare. Deci multe 
ceasuri de adevărată efervescența spiri
tuală, cu pasionante dezbateri pe o foar
te largă gamă tematică. Apoi, concursuri 
diverse : pentru cel mai bun șahist, pen-

Cu prilejul împlinirii a 20 
de ani de La crearea Partidu
lui Comunist din Ceylon, Co
mitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn vă adre
sează dv. și tuturor oamenilor 
muncii din țara dv. un cald 
salut frățesc și sincere felici
tări și vă urează succes în 
lupta pe care o duceți pentru 
continua consolidare a rin- 
durilor partidului, pentru a- 
păxaxea intereselor vitale ale 
maselor muncitoare ceylone- 
ze, pentru pace și progres so
cial.

Comitetul Central 
al

Partidului Muncitoresc Romîn

»5a povestesc cuas a fost ™ra^n pttîriotîcx cnnl trecuC. Studenții anului I de la Facultatea de istorie 
zor rwxMte in suaoca la G-A-S. Toporu o lecție vie de istorie contemporană.

Foto: 1. CUCU

Interesante desco riri arheologice

Ins. X SIMIOXESCL

(Continuare în pag a III-.)

Cu prilejul lacrăritor de reatan- 
rare < utiaiftirij Voroaeț dxa re
giunea Stereve, renamîză pna 
IMcrunle aa^ murale e^erioare, 
ce u păstrează de aproape o jn- 
măiale de milenin, s-au desco
perit numeroase obiecte care cla
rifică o serie de date privind is
toria medteta’â ■ patriei voastre. 
Printre descoperirile mai impor
tante se afîă un costum medieval

pitit ia moi mîefitl marelui logo- 
lit G'.iQO-cea, cnrt datează din 
aaal IfiM. S-ojk păstrat bine că- 
cula și boi mo confecționate din- 
tr-o stofă de catifea, perna de 
brocart umplută cu hamei și co- 
rorul de proveniență orientală pe 
care a fost așezat corpul neinsu- 
î'elit al ’ccoîă. v’«t\ precum și a’.- 
îe obiecte de imb-i.ee micon
fecționat s din stofe care aveau

țesute în ele fire de metal pre
țios. De asemenea, s-a găsit ine
lul de aur al logofătului cu in
scripția „Velchi logofăt Gligor- 
ceaa.

Acesta este primul costum me
dieval descoperit în țara noastră. 
FA se aseamănă foarte bine 
reprezentările din tablcwile 
eocatoare ale epocii.

cu
e-

I

I
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(Urmare din pag. I)
tru cel mai bun recitator, amu
zante și instructive concursuri- 
ghicitori etc. Audiții muzicâie. 
Numeroase seri de dans și, în 
afară de acestea, baluri și car
navaluri studențești.

Adună toate acestea — și vei 
reconstitui o atmosferă tine
rească de bună dispoziție și an
tren, care invită pe fiecare să 
ia parte din plin la petrecerea 
colectivă, să-și afirme prefe
rințele, să-și dezvăluie talen
tele, să trăiască într-un ritm 
viu, alert, multe ceasuri de 
destindere și reconfortare, răs
plătind eforturile muncii de 
pînă acum.

— Nota bene, strigă vara. 
Drum liber fanteziei celei mai 
sprințare, cale deschisă vioi
ciunii și bunului gust Votez 
pentru acest program minu
nat.

— Așteaptă, nu e încă tot! 
Mai sînt prevăzute, excursii în 
localități învecinate, competiții 
sportive, apoi focuri de tabără, 
activitatea la club și bibliote
că, vizionarea a 2—3 filme și 
spectacole de teatru...

— De exemplu 2
— Ah. înțeleg. La acest ca

pitol ai anumite suspiciuni: 
verile trecute, pățite în privin
ța asta, ți-or fi povestit și su
biectele unor pelicule adormi
toare... Ei bine, nu, de astă- 
dată cu ajutorul consiliului 
cinematografic va fi vorba de 
filme de calitate. Studenții de 
pe litoral vor vedea producții
le Teatrului pentru tineret și 
copii și spectacolele Ansamblu
lui folcloric al Centrului uni
versitar București ; alții vor 
aplauda Ansamblul de estrada 
al Centrului universitar Cluj 
etc. Hotărît, și seara va fi ceva 
de văzut.

— Totul e foarte, foarte fru
mos...

Vara alunecă încet, parcă, 
visătoare, prin văzduhul ’n- 
cins. O boare foarte subțire 
rămîne în urma mișcării line 
a aripilor. Cu mîinile petrecu
te de după gîtul ei de pasăre 
fantastică, ținem să facem cî- 
teva precizări.

— Frumos, într-adevăr. E 
rezultatul unei complexe și în
cordate munci de organizare. 
E dovada unei griji pentru 
odihnă în condiții optime a 
acelora care de-a lungul anu
lui universitar au învățat cu 
elan și simț de răspundere. 
Numai înzestrarea materială 
care să asigure împlinirea a- 
cestui program minimal și este 
elocventă : autobuze pentru 
fiecare tabără, stații de radio
amplificare etc. Apoi, echipa
mente sportive și jocuri de 

La mare, mulți vor 

învăța organizat înotul ; exis
tă 25 de instructori pentru 
fiecare serie. La Sinaia, 75 de 
studenți, urmînd școala de in
structori de dans, sub îndru
marea unui maestru de balet, 
vor fi mai tîrziu în măsură 
să conducă cercuri similare în 
institutele lor. Cîta energie se 
concentrează în toate ace
stea 1 Mai ține seama că nici 
o serie de studenți nu va fi 
vitregită față de celelalte, pri
mind totul, de la gustarea din 
prima dimineață, și pînă la 
masa tovărășească de adio și 
carnaval. Toate bucuriile pen
tru toti ! — aceasta pare să fie 
deviza taberelor studențești.

în lucrurile de amănunt ca și 
în datele esențiale ale vieții 
studențești se străvede aceeași 
dragoste și atenție de părinte 
pentru ca studentul să se 
bucure de o tinerețe însorită, 
de toate desfătările odihnei 
după o activitate susținută de 
studii. Haidem 1 Pe drumurile 
vacanței ne așteaptă itinera - 
riile excursiilor în circuit

Altebucurii
ale odihnei
— Ce itinerarii ? Alt* tf 

mai e ? Tot pentru eei din ta
bere ?

— Nu, pentru alfi 2 500 de 
studenți. Aici iși dă concursul 
O-N.T.-iil. Deplasindu-se după 
un urogram bine chibzuit, că
lătorii au ocazia să cunoască 
obiective industriale, agricole, 
social-culturale. Mulți iși vor 
vedea poate pentru prima dată 
viitoarele locuri de munci. 
Vor învăța și se vor desfăta In 
aceeași vreme. Vor tresări la 
vederea unor monumente ale 
naturii și vor admira fericita 
logodnă a peisajului cu noile 
construcții ivite in anii aceștia. 
Din mers, uzine, șantiere, gos
podării, muzee, locuri de inte
res istoric, locuri pitorești Ui 
vor alterna și alătura imaginile 
intr-un splendid, de neuitat 
caleidoscop. De parcă — nu 
știu cum să-ți explic — tu. 
primăvara și toamna v-ati îm
prumuta reciproc culorile, in
tr-un joc genial și fermecător.

— E un fel de compliment ? 
Mulțumesc. Se opresc să-<i va
dă si colegii ?

— Cine, student; i- ex
cursii ? Bineînțeles, .și vizitea
ză unit altora facultățile. ora
șele. schimbă impresii. îea^ă 
prietenii. Drumurile vacanței h 

poartă de-a lungul ș|i de-a la
tul țării. Frumoasă zburătoare, 
hai să parcurgem, din. înălțimi, 
două asemenea itineracrii. Plea
că împreună cu studenții timi
șoreni, treci munții spre Sibiu, 
cercetează Victoria, orașul fără 
arhive, apoi uzinele Brașovu
lui, coboară pe Valea Prahovei 
zăbovind la București, abată-te 
spre Constanta cu soarele lito
ralului, iar la înapoiere treci 
prin meleagurile Argeșului și, 
cu un lung salt spre Hune
doara, cetatea oțelului, întoar- 
ce-te în capitala Banatului, 
Timișoara.

Alt itinerar, pentru bucu- 
reșteni : București — Ploiești- 
Buzău — Brăila — Galați — 
Bîrlad — Iași — Suceava — 
Bacău — Bicaz — Lacul Roșu- 
Sovata — Tg. Mureș — Sibiu- 
București. Cum vezi, cîte o 
bună jumătate de țară străbă
tută intr-o călătorie minunată, 
vrednică să rămînă la hotarul 
amintirii dintre un an univer
sitar și altul. Mai sînt și ex
cursiile organizate pe plan re
gional, de cite două pînă la 
cinci zile, in care vor fi an
trenați alți 10 000 de studenți.

Vara și-a destins trăsăturile 
într-un zimbet.

— Cred că nici simpla înși
ruire a tuturor obiectivelor 
turistice atinse de studenți nu 
s-ar încheia pină in septem
brie, la plecarea mea defini
tivă-.

— Ai dreptate. De altfel, 
drumurile vacanței duc spre 
cele mai îndepărtate sate, din 
Delta Dunării, in oocinele Ma- 
ramureșulm. acolo unde pe 
studenți ii așteaptă sărutarea 
părinților și frățeasca îmbrăți
șare a prietenilor.

— Știu. O să-i intilnesc im- 
bătați de priveliști, de mires
me, de cinteee știute si îndră
gite din copilărie. O să-i aflu 
pe studenți odihnind j-se.

— Do. insă nu trindăvind. 
Nu dintr-un alt îndemn decit 
al propriei mo științe, vor pu
ne ți ei mina să*și ajute pă
rinți colectiviști; iar seara, 
scena căminului cultural le va 
face iarăși loc aducindu-si 
aminte de aceste siluete, a- 
eede glazuri. acești pași ..Sînt 
tot inimoșii de atunci, dinain
tea plecării La înaltele școli; 
doar că șuu acum mai multe 
și mai temeinic, doar că au 
crescut și s-au împlinit. Să fie 
liniște. ia *-auzim ce Știu 
dragii? noastre păsări călă
toare.-*

Si dacă spre odihna de vară 
a celor mai mulți studenți duc 
drumuri de fier ori s ite de 
kilometri de șosea pentru cei 
rămași în centrele universi
tare dr-rr.ul mai scurt; par-

f La revedere, prieteni I
( Trenul poartă studenții
J spre toate direcțiile vacan- 
( ței : odihnă, muncă patriot!- 
( că, practică în producție.

curs cu tramvaiul, cu trolei
buzul, cu bicicleta sau pe jos, 
nu e prin aceasta mai zgîrcit 
la răsplată. Casele de cultura, 
cluburile, bazele sportive, 
parcurile, terasele îmbie cu 
un program zilnic, întocmit din 
vreme prin consultarea masei 
studențești și în baza expe
rienței anilor trecuți.

Oriunde, deci, între hotarele 
țării, popasul tau, anotimn al 
pîrguirii, marchează o odihnă 
activă, bogata și interesantă 
pentru toate viitoarele noastre 
cadre de specialitate în eco
nomie și cultură.

— Si pînă acum aveam o 
idee despre frumusețea vieții 
studențești, mărturisește vara. 
Ceea ce văd însă dovedește că 
studențimea se bucură de mul
tă prețuire. De vreme ce i se 
pun la dispoziție atîtea adevă
rate comori...

— Da, pentru că. răspunzînd 
cu entuziasm grijii pe care 
partidul o poartă tineretului 
universitar, studentul, ța noi, 
învață cu o pasiune, cu o ener
gie și o seriozitate care lumi
nează un profil moral demn de 
epoca socialismului.

Călătoria noastră nu s*a 
sfîrșit. Ti-am promis si alte 
drumuri ramificate, întretăiate 
cu cele de Dină acum. Să mer
gem mai departe.

0 nouă 
iraditie 

studențească
Vara se lăsă Insă călăuzită 

pină în inima Bucureștiului, 
în fața clădirii căminului stu
dențesc din B-dul 6 Martie. 
Era, duminică dimineața, a 
doua zi după încheierea ulti
mului examen. în ținută tine
rească. sportivă, o mulțime 
veselă de băieți și fete, in 
așteptarea mașinilor, făcea să 
salte mingile de volei. Sacii de 
călătorie, valizele ușoare erau 
strînse stivă la umbră. Pălă
riile de paie, de toate formele, 
se legănau liniștit pe umeri.

IN REPORTAJ
CU VARA PE MIMURILE

Am slujit de interpret între 
vară și studenții anilor I și II 
de la Facultatea de istorie.

— Să facem cunoștință,
— Stratan Elena, Boia Lu

cian, Andriță Ion, Bozdog 
Carmen, Bolontoc Dumitru.

— îmi pare bine. Eu sînt 
vara 1963...

Priviri deschise, cercetă
toare, de o parte și de alta. 
Vara îi găsește, pe drept 
cuvînt, atrăgători, zvelți; încă 
n-au avut vreme să se bron
zeze — sesiunea abia s-a în
cheiat. Și studenții sînt mul
țumiți de înfățișarea interlo
cutoarei : foarte senină, fru
moasa. fără nori.

— Gata de drum?
— După rum vezi. , 
—• La odihna ? încotro ? 

Trebuie să intervin, explicîn- 
du-le studenților că ediția 
1963 a anotimpului călduros e 
firește destul de ,,nouău ca să 
nu fie la curent cu unele 
lucruri. Altfel ar fi știut, poa
te, că încă acum 2 ani, pe cînd 
mai era elevă la Tg. Jiu, Ele
na Stratan s-a bucurat să 
depună muncă patriotică la 
G.A.S. Cornești. Că Dumitru 
și Carmen, din anul II, se 
mîndresc cu roadele activității 
din cele două săptămîni de 
muncă patriotică la G.A.S. 
Pietroiu, în vara precedentă. 
Că toți ceilalți acordă prile
jurilor de a munci cu brațele 
cel mai viu interes, legat de 
multe bucurii. In această se
siune Lucian Boia a dat cinci 
examene și a primit cinci de

10; este un prilej de bucurie, 
nu ? Ei bine, satisfacția lui în
dreptățită este geamănă cu a- 
ceea încercată tot de el de cî
te ori intră în sălile Casei 
raionale de cultură a tineretu
lui „16 Februarie" la construc
ția căreia a venit de multe 
ori să lucreze. A ști că o clă
dire sau o recoltă datorează 
ceva și strădaniei din timpul 
său liber, iată o bucurie sim
plă, profundă, ușor de simțit, 
greu de tradus. Chiar și verii.

— Plecăm Ia G.A.S. Toporu, 
sa ajutăm muncitorilor de 
acolo vreme de două săptă
mîni. La odihnă plecăm după 
aceea.

— Unde?
— Eu, spune Andrița Ion, 

de la G.A.S. plec în tabără Ia

Costinești. Voi vedea pentru 
prima dată marea. Vă dați 
seama ce simt...

— Eu plec la bunici, la Po
iana Sibiului, spune Carmen 
Bozdog. Venim mulți studenți 
acolo. în vacanță. Facem plim
bări, sport. înjghebăm iarăși 
vechea noastră brigadă artis
tică, ce mal, petrecem strașnic.

...Vara ascultă. Vara înțele
ge. Cît timD va fi ea în pu
tere, traseele trenurilor și au
tocarelor vor descrie desene 
complicate pe harta țării, va
goanele și platformele mobile 
vor purta băieți și fete plini 
de sănătate și voie bună, arși 
de soare, cu uoftă de mîncare, 
cu somn adine : cei aproape 
8 000 de studenți venind de la 
munca patriotică spre locurile

onitructori ronităa- 
|cni. Gindnl te paar- 

I ia către ei de cum 
i ii pățit pe peronul 

impunătoarei |târi 
I fi te înioțețte «in
tarsie printre blocă

rile ivelte ți «cbelele în «alt «e- 
■eț deaiupra bălrinuluî «raț. 
Nu-i cunoțti, dar vijutînd Ma
maia, Efbrie, Matijilh. advirind 
încîntătearele vile ți edificii cul
tural e. ți-i fncbipwi pe ei — enn- 
■traetorii cenitănteni — ața cam 
■înt de fapt : ealeiălari fi paiio- 
natL !■ fața noului peisaj «imți 
nevoia aa-i cunoțti. >ă afli preo
cupările ți gîadurilr lor irvorite 
fi contopite în înnoirea pe caro 
o duc preta tindem.

„Săgeata"

J X I ZAINTESCU

NICOARĂ POTCOAVA

O familie mare, puternică, for
mata din 26 de conitructori, o fa
milie ce a împlinit 10 ani. Cei 
mai mulți au crescut, aici, pe șan
tierul nr. 1. Cind au intrat în hri-

La vlrsta de 19 ani, Georgela Răjenaru, torcătoare în secția 
de filat a Fabricii de postav din Buhuși, își cunoaște bine me
seria. Ea a cucerit simpatia și încrederea întregului colectiv 
de muncă de aici prin calitatea bună a iiielor și realizarea 

unui înalt indice de productivitate.
Foto: O. PLECAN

upă lectura poves
tirii istorice, „Ni
coară Potcoavă", 
prietenul meu, 
participantul la 
concursul „Iubiți 
cartea", a excla

mat entuziasmat:
— E o carte extraordinară ! 

Am impresia că e cea mai de- 
săvirșită operă a lui Mihail 
Sadoveanu.

N-am vrut să-1 contrazic și 
nici să-i amintesc că desăvâr
șirea nu are grade de com
parație. într-adevăr, „Nicoa
ră Potcoavă" se înscrie prin
tre cele mai realizate creații 
epice sadoveniene : Nu trebuie 
să uităm însă nici de triola- 
gia „Frații Jderi", nici de mi
nunatele pagini din „Hanul 
Ancuței", nici de „Baltagul". 
De fapt, așa cum demonstra 
și Io:n Ianoși în recenta sa 
carte despre „Romanul monu
mental și secolul XX”. întrea
ga operă sadoveniană este o 
înaltă expresie a eposului 
popular, o carte complinind-o 
pe alta, fiecare fiind o latură 
a mărețului edificiu pe care 
acest „Ceahlău al literaturii 
noastre", cum îl numea acad. 
G. CăJinescu, l-a înălțat ca 
monument trăitor peste

î SECERIȘ
• S< /«zaiarcurl-jz arbori frunzele și sundL
8 \o«plM di» rimi se zmulge ușor-
i Ploi ia zori a aial riares doar o razd de Ițind,
• ȚAnuzii iază aa mai aa somn pînd-a zori ;

I
Piad ia zdriie-adinci și doatoaJe, 
Ca o treUrire de aripi ia zbor, 
Jrump mplrații fierbinți, verticale 
Ca tăiai de orgă al griului ; arborii 
Find ia rădăcini s-an utp/af de culori 
§i apele de respira#! ; zorii

, l-an iama! peste țoale ogoarele —• odatd —
i Ca o maree — secerdtorii.

I
Vislifi luminoaselor mifaJ. umeri tari 

Si atletici vuind bronzul cald al luminii. 
La prova combinelor mari ancorați

I Aburii plinii aromitori
î Si descărcați la țărm constelația spicelor
J SI iarăși la larg, visliți secerălori.

veacuri. Entuziasmul trezit 
prietenului meu de către „Ni
coară Potcoavă” poate fi pro
vocat, în realitate, de lectura 
oricăreia dintre amintitele 
scrieri sadoveniene. L-am în
trebat, totuși, pe interlocuto
rul meu :

— Ce anume ți s-a părut 
deosebit în această operă ?

— în primul rînd, forța de 
evocare a vremilor de altăda
tă ; în al doilea rînd, puterea 
de transmitere a sentimentu
lui patriotic care stăpînaște 
atît viziunea scriitorului, cît 
și sufletul principalilor săi 
eroi pozitivi ; în al treilea 
rînd, capacitatea povestitoru
lui de a împleti atmosfera de 
basm cu aceea redînd amara 
pro-ză a existenței sociale a 
celor împilați ; în fine, măies
tria cu care prozatorul scoate 
in relief caractere exemplare 
de mare frumusețe morală.

Sadoveanu subliniază aici 
un adevăr capital: istoria o 
face poporul, marile persona
lități nu sînt altceva decît 
expresii concrete ale năzuin
țelor popoarelor, oameni care 
au receptat just aceste năzu
ințe și, întemeindu-se pe con
cursul maselor, au încercat 
sau au izbutit să le realizeze.

gadâ Tudor Popa fi Vasile Coșe- 
irauu aveau 16 ani. Dumitru Mi
trei 17. Aici i-au calificat, aici au 
devenit constructori pricepuți. 
Blocurile ..Torni»’’ fi „Albatros" 
din Mamaia, numeroaie vile din 
Eforie, atelierele fi locuințele 
mecanizatorilor de la S.M.T. Va
lul Traian, Fabrica IP1C. Gara 
nonă piui cele aproape 2 000 de 
apartamente ridicate- In ntrmaf 5 
ani — eeuttnaețH la care Irrhrada 
a executat dnlgb-ria — tata pe 
icnrt hîlanțnl celor 10 ani de 
muncă comană. Și asta nn-î totul. 
Odată cu construcțiile au crescut 
fi oamenii. Șantierul, 
au

La început a fost mai greu. Tase 
o ținea una fi bună. „Ce-avcți cu 
mine ? De muncit, muncesc 1 Cu 
hanii mei fac ce vreau". Tovarășii 
săi de muncă nu puteau renunța 
insă. A-l ajula pe Taae. a-1 în
druma pe o cale bună era pentru 
ei o datorie morala, o obligație 
de constructor. L-au afătnit vîrst- 
niciL « discutat cu el organizația

colectivul
iBiemnat o adevirală fcoala a

L-ati sfătuit ce fel de costum să-țî 
cumpere, te carte «a
zi, doue, trei, cinci, 
Tase ți-a dat seama 
adevărații prieteni, a

eîteaacâ. 0 
cincizeci ți 

sînt 
la

cine-i 
renuuțat

Cu nava
GALAȚI (de la 

corespondentul nos
tru). — Din palatul 
navigației ieleșpike- 
ra anunță : „Aten
țiune, atențiune. Na
va de pasageri ^Să
geata" plead din 
portul Galați de la 
pontonul 1 la orele 
7,30 în direefia Bră
ila...' „Săgeata' s-a 
desprins de ponto
nul fluvial și a por
nit la drum. Luăm 
loc înir-unul din 
cele 64 de fotolii ra
batabile. Nici nu 
simțim cind văzul se 
ridică pe aripile 
portabile deasupra 
apei. Acul vitezo
metrului indică 60 
de km. pe oră. In 
cabina de comandă

facem c_z-c-?fjr.*d cu 
tovarc'S^ Cans-zn- 
Un Pecheanu. Tre
cut de 45 de arJ, 
comcndGr 'ul condu
ce cu multă siguran
ță voxu.’ acesta mo- 
denz Aici se mid și 
Jurnalul de nord, li 
cannihăm. lată. 21 
iurue. Este uua cind 
vasul a făcui prima 
cuipe distanța Iz
mail—-Galați. Facem 
cunoștință și cu e- 
chipajul. Motomtul 
Mihai Duță are doar 
23 de ani. Ciurea 
Fanai t și Achim Mi
hailov au 25 de ani- 
Experiența coman
dantului, care in cei 
13 ani a parcurs tot 
fluviul Dunării le 
este de un real fo
los (Ciur ea și A-

la drum
clum sini proaspeți 
cbso- ven ți ai Scolii 
de marinari din Ga- 
iațij. Acum după cl- 
leva zile de expe
riență nava și~a în
ceput cursele regu
late pe distanța Bră
ila - Galați - Tulcea. 
Viteza de circulație 
față de celelalte va
se este mai mare cu 
60 la sută. In 25 de 
minute de la pleca
rea din Ga'uți sosJ- 
sem în portul Brăila. 
Flota noastră fluvia
lă de pasageri s-a 
Îmbogățit cu încă a 
navd elegantă, rapid 
mijloc de transport 
pe Dunăre. Peste 
foarte puțin timp o 
nouă cursă Brăila - 
Galați w Tulcea.

..Sapnaca la voL Cine r*»e 
pentna ca tovarăpul...

Vaaile Novăceaaa i-a aitat îe 
jar. Zeci de mîiai. îaălțate deasa- 
pra eapuloî. coafirmao primirea 
■a ia rîndnl caadidaților do 
partid. 4 ani este o perioada de 
timp relativ acurtă. Dar cite aa «e 
pat «caîmba in viața nani om * 
Să-ți iniufefti bine mecena astfel 
incit «ă primețti calificativul 
„foarte bine”, aă au absentezi ne
motivat nici măcar o zi. să-ți a- 
juți tavapifii mai.slabi, iar seara 
de «eara «ă te pleci «îrguiacioa a* 
iupra cărților, «ă urmezi fcoala 
medie, «ă ajungi în clasa X-a. «a 
ai o viața bogata, cu preocupări 
multiple — iată cite «e pot reali
za in nomai 4 ani de muncă pe 
țantier. Despre toate aceste lu
cruri au vorbit comuniytii de la 
fantierul nr. 2 TCEH la primirea 
lui Ntwăceanu în rîndnl eandida- 
ților de partid.

Șantierul a modelat zeci fi ieri 
de tineri, le-a dat aripi gloduri
lor, năzuințelor. Novăceanu este 
doar unul din ei.

O

PE ȘANTIER,
vieții... Iată drumul parcuri de 
Taie Mărunta. A venit pe șantier 
tron 10 ani. „Vreau «ă devin 
constructor — îmi placa munci". 
Și într-adevăr lucra bine. Unul 
era iată Taie în muncă fi altul, 
in afara șantierului. Acciț lucru 
nn-i era indiferent brigăzii. A în
ceput tă ie interesele mai îndea
proape de el. Intr-o zi l-au văzut 
cfaefuind cn nifte oameni care in
spirau prea puțină încredere. Al
tădată au remarcat ca aceiați 
..prieteni” îl așteptau în aiua sa- 
larîulni. An aflat altfel motivul 
pentru care Taie — deși câștiga 
bine — n-avea niciodată bani, an 
ințelci de ce n-are timp iă vadă 
un film, lă eileaccă o carte...

Au încercat lâ dîienie tn ol.

vechiul anturaj ți a devenit uit 
membru destoinic fi adevărat al 
brigăzii. Azi ți ae vorbefte cu 
multă căldură despre el. 10 ani 
de eforturi comune 
menii au crescut fi 
odată cu brigada 
țcoală a șantierului.

în care oa- 
B-au f«rmat 
la minunata

*
rile prin eaMunca pe fantier 

îniifi o fcaali. Dar formare^ ti
neretului eanatrnetor nn poate fi 
Jeaparțiti de activitatea pe caro 
argauiaația U.T.M., rab cauduce-

de M. Sadoveanu
Nicoară Potcoavă, fratele lui 
Ion Vodă cel Cumplit este un 
astfel de erou : „un vis al no
roadelor", cum II numește 
unul dintre personajele poves
tirii.

— E atunci, povestirea a- 
ceasta, menită să realizeze 
doar relația justă dintre erou 
șî mase, doar istoria unui 
racter, cum ne-ar putea 
gera la o adică titlul ei ?

— Fără îndoială că nu. 
tr-un anume sens, figura

ca- 
su-

In- 
lui

idealizarea lui. Dimpotrivă. 
Fixind acțiunea la sfîrșitul 
veacului al XVI-lea, prozato
rul dezvăluie frămîntările și 
contradicțiile existente în 
Moldova de atunci, rotunjind 
adevăruri istorice dramatice. 
Pretutindeni în țară domnea 
exploatarea ; pretutindeni bo
ierii jecmăneau fără milă no
rodul căutînd să răpească oci
nile răzeșilor și aruneînd ță
rănimea în sapă de lemn. 
Pentru a scăpa de asuprire,

Convorbire cu un participant
la concursul „Iubiți cartea'

Nicoară Potcoavă e un pre
text pentru configurarea unei 
vaste fresce sociale. Peregri
narea eroului prin Moldova, 
Polonia sau prin ținuturile li
bere ale cazacilor zaporojeni 
îl permit lui Sadoveanu să se 
oprească asupra unor realități 
sociale care, într-un alt plan 
istoric, îi reținuseră atenția și 
în „Neamul Soimăreștilor”, sau 
în „Zodia cancerului". Evoca
rea trecutului nu înseamnă, 
in viziunea lui Sadoveanu,

unii hălăduesc la mmăstire 
(cum face părintele Agatan- 
ghel), alții devin haiduci (ca 
Strămurare) ca să scuture 
„bărbi de oameni bogați“ și 
să spintece „chimiruri grele”. 
Insistînd asupra condițiilor de 
existență ale celor împilați, 
lărgind simțitor galeria aces
tora (povestirea conturează, 
între altele, neuitatele figuri 
a răzeșului Ghiță Botgros, a 
Iui Petrea Sotnicul, a muntea
nului Radu Suliță, a țiganului

Ilie Caraiman, eliberat de Ion 
Vodă, a evreului Iacob Lubiș, 
a hangiului Goramin Gorașcu 
și .alții), Sadoveanu motivează 
rațiunea adeziunii 
lupta lui Nicoară. 
desenind chipurile 
sonaje negative ca 
mia Goilia, Cigala 
fică ținuta populară a campa
niei de pedepsire inițiată de 
Potcoavă. Tabloul epocii ajun
ge a fi creionat astfel pînă 
în cele mai mici amănunte, 
nelipsind, firește, nici admira
bilele descrieri de natură, pre
zente în fiecare operă sado- 
veniană, nici redarea anali
tică a unor obiceiuri și prac
tici specifice epocii evocate, 
îmi amintesc cu plăcere de 
pasajele în oare e relatată vî- 
nătoarea de mistreți de la Dă- 
videni sau cea de cai sălba
tici din Ucraina, ca și de pa
ginile în oare se comentează 
în spiritul veacului, apariția 
unei comete.

— Spuneai că „Nicoară Pot
coavă" e o operă desăvîrșită. 
Care crezi că e secretul aces
tei performanțe artistice ?

— „Nicoară Potcoavă" e o 
operă de maturitate, care în
cheie, într-un fal apoteotic, 
activitatea sadoveniană de

maselor la 
Așa cum, 
unor per- 

Vartic, Iri- 
ș.a., justi-

rea organizației de partid, o des
fășoară pentru dezvoltarea la ti
neri a unor trăsături morale lu
minoase. Numeroasele adunări 
generale în care 8-a discutat deg- 
prr profilul moral-politic al tîni- 
rului conitructor, mlndria pentru 
calitate, comportare civilizată etg. 
au fozt pline de învățăminte. 
Prin variate forme organizația 

•L.T.M. aă creeze o opi-
«haliri. energică. împo

triva manifeitarilor de indiscipli
nă. E]e au fost supuse discuției 
utemițtilor, combătute de brigada 
artiitica de agitație. Asta era fi
rește necesar, dar nu suficient. 
Trehuia organizat timpul liber. 
Prea multă experiență nu avea 
comitetul U.T.M. înainte, Ia re
uniuni. ae citea în fugă o recenzia 
ti apoi fiecare dansa cum se pri
cepea. Sub îndrumarea organiza
ției de partid, lucrurile au în
ceput • ■ intre pe alt fâgaț. S-au 
organizat vizionări de filme și 
apcctacole, tinerii au foat îndru- 
nați aâ citească (biblioteca numă
ră 4 000 de volume) ; s-a amena
jat cus tinerii nn teren sportiv, ae 
joacă volei, fotbal. Dar tinerii 
constructori ar dori ți mai mult.

Cîte acțiuni educative, variata 
fi atrăgătoare nu «-ar putea orga
niza !

Reuniuni în care «ă lie sărbă
toriți fruntafii, concursuri de 
dani, aeri literare, excursii pe li
toral, întreceri de șah, 
masă, fotbal, volei etc. 
cestea ar contribui la 
tinerilor constructori.
pentru aceasta eate necesară mai 
multă inițiativă, pentru că expe
riență există.

tenis de 
Toate a- 
educarea 

Derigur

LIDIA POrESCU 
NICOLAE ARSENIE

evocator al trecutului de luptă 
al poporului nostru. Ea este 
rodul unui lung proces de 
elaborare, început de fapt în 
anii tinereții, cind publicind 
romanul „Șoimii" (1904), scri
itorul se simțea atras de eve
nimentele care au prilejuit 
expediția lui Nicoară în Mol
dova. Atracția era însă mai 
mult de natură romantică: 
Nicoară apărea acolo nimbat 
în culorile omului excepțional, 
capabil de gesturi eroice, des
prins însă de masă, arzind de 
focul unei pasionante iubiri. 
„Șoimii" era un roman con
struit după rețetele clasice ale 
prozei romantice. în „Nicoară 
Potcoavă", Sadoveanu, trecînd 
prin experiența „Fraților 
Jderi" și beneficiind de o con
cepție justă asupra rolului 
personalității în istorie, mută 
accentul ,pe social și transfor
mă narația într-o veritabilă 
epopee, în care se conjugă vi
ziunea materialist-istorlcă a 
evenimentelor cu forța de e- 
vocare realistă a trecutului 
într-o formulă stilistică origi
nală, dobîndită în urma unei 
profunde asimilări a tuturor 
tainelor artistice ale limbii 
noastre.

AUREL MARTIN

armăturii trebuie umplută complet. Pentru aceasta„...Rețeaua
aveți grijă cum executați baterea betonului...' — pare șă spu
nă Marin Chițu, de la întreprinderea de construcții-montaț 
nr. 1 din Pitești beloniștilor din echipa pe care o conduce, 

una din cele mai bune de pe șantier.

Foto t S. VIOREt
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Prima zi de practică.
Formule, scheme, princi

pii teoretice — lată-Ie ac [io
ni nd în procesul viu al pro
ducției.

Studenții din anul 1 al Fa
cultății de electrotehnică, 
secția energetică dțn lași, în 
practică la Uzinele „23 Au
gust" din. Capitală și pri
mesc explicațiile frezorului 
loniță Traian de la secția 
construcții mecanice.

foto : O. PLECAN

atitudinea nouă -față de mun
că. calități demonstrate practic 
de studenți ne oaoarele pospo- 
dariei noastre.

Vă felicităm, dragi tovarăși, 
pentru educația aleasă pe care 
o dați studenților.

Vă mulțumim, dragi tovarăși 
studenți și cadre didactice, 
pentru munca voastră entuzi
astă fi ră urăm : „Odih^s plă
cuți și spor la muncă 1» noul 
an universitar*.

Vara ascultă, vara Înțelege. 
Vara recunoaște in munca stu
dențeasca pentru recoltă ace
eași dragoste de patrie exit
mats de*a 1 unsul anului prin 
studiu aprofundat. serios, făcut 
cu răspundere.

La

VACANȚEI
de odihnă. între el vor fi șt 
aceștia, de la istorie. Cei care, 
anul trecut, la Pietroiu, tn a- 
devărate lecții de istorie con
temporană au cunoscut îndea
proape muncitori de frunte ai 
zilelor noastre. încă și acum 
vorbesc despre ei, evocînd sea
ra literară petrecută împreu
nă. A trecut un an, a venit o 
altă vara. Cine știe cu ce oa
meni deosebiți se vor mai îm
prieteni muncind pe ogoarele 
altei gospodării

Ca spițele unei roti uriașe, 
studenții se împrăștie spre di
ferite direcții. Duminică, 30 
iunie, plecările din Gara de 
Nord sau din fața institutelor 
de învățământ superior se suc
ced una după alta, la interva
le scurte, de parcă ar fi fost

la masa comisiei de examina
re spre a certifica încheierea 
cu succes a perioadei de prac
tică ; puternicul colectiv, de 
tineret muncitoresc cu care 
l-a înfrățit nu numai progra
mul de 8 ore, ci și pregătirea 
în comun a unor reuniuni sau 
mișcarea echipelor de cele 
două părți ale plasei de volei
— iată numai cîteva resorturi 
intime ale minunătei unități 
ce se naște între student și 
uzină.

Iar cînd, peste un ant doi, 
trei, va reveni aici, 1el va fi 
nu numai posesorul unei di
plome și a unei repartizări 
prin decizie ministerială, ci și 
membrul unei mari familii iu
bite și de care — dacă merita
— va fi la rîndul său iubit.

studenți și cîțiva fruntași în 
producție, ingineri și maiștri.

— Să difuzeze în rîndul stu
denților practicant! tematica 
de inovații a uzinei pentru un 
studiu temeinic și, eventual, 
realizarea unor teme' incluse 
în ea.

— Să organizeze în ultima 
săptămână de practică o se
siune tehnico-științifică, cu 
care prilej studenții vor face 
comunicări asupra rezultatelor 
obținute pe linia studierii îh 
uzină a temelor pe care le-au 
luat în cercetare încă din ca
drul cercurilor științifice din 
facultate.

Studiul temeinic, îmbinarea 
teoriei cu practica, vor cunoaș
te în aceste zile de practică un 
spor substanțial. într?un timp 
scurt, studenții de azi, specia
liștii de mîine, vor deveni a- 
propiații, prietenii nedesmin- 
țiți ai uzinei. încă din prima 
zi de practică, luni, la lecția 
introductivă, au luat cunoștin
ță cu istoricul uzinei, cu spe
cificul producției și organi
zării sale. Treptat vor ajunge 
să cunoască diferitele aspecte 
ale tehnicii noi, ale noilor pro
cedee tehnologice și dispozitive 
moderne.

Da, aici se muncește.
Dar nu numai atît. Se creea

ză și legături trainice, inoxi
dabile, între student și urină. 

'Oamenii «lături de care el a 
învățat cum să-și fixeze cu
noștințele ; muncitorii maiș
trii și inginerii care au luat loc 
alături de cadrale didactice,

pină prietenește pe tinerii care 
vor studia Ia Brașov procesul 
de producție al tractoarelor, 
camioanelor, rulmenților. 1 870 
de studenți din București, Ti
mișoara, Iași fac practica Ia 
întreprinderile din Cluj, Cîm- 

. pia Turzii. Turda. Gherla. Va
lea Trotușului îi primește os
pitalier pe chimiști. Galații îi 
găzduiesc pe constructorii de 
nave. Vin silvicultorii să cu
noască îndeaproape transfor
mările industriale prin care 
trece lemnul la IPROFIL Mă
gura Codleai iar viitorii spe
cialiști in industria ușoară ur
măresc nașterea materialelor 
textile la ..Tesâtura“-Ia$i

Drumurile vacanței leagă 
într-un sistem unic. logic. În
chegat institutele de învăță- 
mint superior și întreprinde
rii e. Asemenea fluxului «înge- 
!ui oxigenat, prin arterele fl
ees tea circulă neîntrerupt flui
da sinteză dintre teorie și 
practică.

Vrei să știi, vară 1983. cum 
se va realiza în mod concret 
acest circuit ? Sub îndrumarea 
tehnico-peaagccică de ea li la
te. car- ?.ele de oractîcă stu- 

vor înregistra progre
sele în =: id’.u si aplicațiile a- 
castui studiu ia nevoile reale 
ale urinei- Iată ce obiective 
si-a propui in această direcție 
eoiecttvul Uziariar ..23 Au- 
giMt" din Capitală :

— Să organizeze, cel puțin 
o o*^â la dauă sâptămîr.' pe 
seci**, o coosfâxiiirc pe proble
me tehnice intre cei mai buni

I 
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
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Drumuri, drumuri !
Drumuri spre odihnă, dTU- 

muri spre toate frumusețile și 
bogățiile patriei, drumuri spre 
acele locuri unde și contribu
ția ta poate spori, cu o fărimă, 
aceste frumuseți și bogății, 
drumuri spre cimpui viitoarei 
activități profesionale, sub ce
rul pașnic al vieții noastre.

Toate sînt drumuri deschise 
prin lupta poporului muncitor, 
condus de partid.

Pentru toate, inima studen»- 
tului arde eu flacăra recunoș
tinței.

Și toate drumurile scînteiază 
mai viu ca oricînd în vara lui 
1063, frumoasa vară Cu care 
am plecat în călătorie la înce
putul acestor rînduri.

I 
I
iuniversity

producției
iea

Utilaje și instalații moderne

STUDENȚEȘTI
eșalonate de un ftat major a’ 
tinere;;;. Filologia la 8. Ma:e- 
mauca. la 1.30. Filozofia La 9. 
Biologia la 9.15, Istoria -s . 
Planurile, discutate ÎMufJeț. . 
in gura mare, cuprind termer.: 
familiari : dacă și-a ad js X 
ghitara... cite șah uri avem,
trio vocal... poeți: nc^ir. E 
clar — cineva a și început să 
se frămînte în vederea organi
zării primelor seri cu progra
me distractive petrecute îm
preună cu lucrătorii gospodă
riei agricole de stat, cu cei din 
comună. Pe drumurile vacan
ței, vara îi va găsi de multe 
ori reuniți- Va fi atrasă de 
cintecele intonate în cor. de 
viitorii matematicieni, chi- 
miști, profesori de literatură, 
medici, armonizați frumos.

Gospodăria de ft«t
^<4l*xaMdru Sahia”-M. Cs \rea.

Către decanul Facultăți* de 
filozofie, Urirersitatea Bucu
rești.

Alături de muncitorii, tehni
cienii inginerii gospodăriei 
noastre, studenții facultății dn 
au lucrat și in acest an cu tot

rutuziainiui lor tiner^c la r*~ 
c*??ț.Trea pc:oi5elor și inrreți- 
*^ea csl’.unlor.

eu deplină tatir 
jazT-e că în cei patm «r: de 

Da:notici efectuată de 
sfudetițn Facultății de filozo
fic ;r. oorpodăria r.oesîrâ s-au 
siabiîit ijitre museitorii porpo- 
ciriri «oas're si studenții fa- 
cvîxății du Leoâiuri strive

Studer.iti au participat la 
variate ca: recotiarea 

anului și orsrului cu combina, 
încărcat băieți de paie, priți- 
tul și rilritur Dorumbulul și lu
crări la lotul de dublă hibri
dare hi porumb.

Conducerea aospodăriei și 
întregul său personal apreciază 
ia X°c de cinste tinuta morală, 
discrblina,, conștiinciozitatea,

Alte drumuri due spre uri
ne și șantiere, ^ra unități a- 
gricole și centre ae îngrijire 
a sănătății, «colo unde slu
ti enți: Ui desfășoară stag.ul 
de practică.

Investiți cu o răspundere pe 
care hainele de protecție o ac
centuează simbolic, studenții 
politehnicilor trec emoționați 
pragul marilor întreprinderi 
socialiste bucureștene: „23 Au
gust". „Republica1". ..Grivița 
roșie". Reșița și Hunedoara îi 
primesc pe vuitorii ingineri si- 
derurgiști la lumina orbitoare 
a șarjelor. Coloșii industriali 
de la poalele Tîmpei îi întîm-

A rămas
in întreprinderi

doar... începutul
M-a/n simțit Întotdeauna bine -f ca și ceilalți tineri pre- 

zenți — la reuniunile organizate de cîteva dintre cluburile 
noastre din oraș : Bumbacul, U.T.T. și U.R.C.C. Dar ce mă 
iace să vă scriu este modul în care se distrează tineretul la 
cluburile „Fabricii de bere” și „Industria linei". Ținuta cu care 
unii tineri se prezintă la dans — la clubul de la „Industria 
linei" — este necorespunzătoare. In sală asiști la o adevărată 
concurență între culorile cele mai țipătoare. Unii, originali, un 
iei de „decani" ai dansului, nu pot să danseze fără ochelari 
de soare. $i cum dansează !... Ai impresia că mai mult se chi
nui® decît se distrează..."

Am reprodus acest fragment dintr-o scrisoare a corespon
dentului nostru voluntar Ionel Forică lacob, lăcătuș la l.T.T. 
Timișoara. Pe urmele acestei scrisori, am poposit duminică la 
Timișoara. Ne-a interesat să aflăm ce acțiuni practice s-au 
organizat în sprijinul învățării de către tineri a dansului, a 
înțelegerii frumuseții lui.

...Duminică. Timișoara culege răcoare din amurgul care vine. 
Tinerii se îndreaptă spre sălile de dans. Dar n-au noroc decît 
puțini dintre ei pentru că seara de dans e găzduită doar de 
două cluburi: al „Fabricii de bere" și cel de la ,,Tehnolemn“.

In pauza dintre două dansuri, stăm de vorbă cu Nicolae 
Marcov, tîmplar mecanic la „Tehnolemn". Se allă ca de 
obicei Ia clubul întreprinderii sale. Ascultă muzică și bine
înțeles, dansează. Are o ținută frumoasă, elegantă. Se vede 
că dansul îi place și îl cunoaște. Dar, de la primele cuvinte 
face o remarcă asemănătoare cu cea a corespondentului 
amintit:

— Vedeți, lingă orchestră se dansează corect, armonios. Sînt 
cei ce știu să danseze. Spre margini se retrag neștiutorii... E- 
vident, dansul e compromis, mai ales atunci cînd adaugi ne- 
științei și un plus de greșit înțeleasă originalitate... Ce bine 
ar fi să avem un curs de dans, sd învă{dm și pasul corect, și 
ținuta frumoasă, elegantă...

...Cu aproape două luni în urmă, Comitetul orășenesc U.T.M. 
Timișoara a inițiat deschiderea unor cursuri de dans pentru 
viitorii instructori. ]n ziarul nostru din 11 mai a.c., într-un ar
ticol intitulat „Început bun", semnat de Francisc Valkov — 
prim-balerin ai Teatrului de Operă din Timișoara, se vorbea 
tocmai despre această inițiativă.

Dar, inexplicabil, numai începutul a fost bun. Acest curs de 
instruire a viitorilor instructori de dans modern, după o Jec- 
ție-două și-a încetat activitatea, ca Și cum perieclioaarea s-ar 
ii desăvirșit atît de repede.

Discutând la comitetul orășenesc U.T.M- cu tovarășul Gft 
Ivașcu, secretar cu problemele de propagandă, asupra cauze- : 
lor care fac să se tărăgăneze deschiderea unor cursuri de 
dans, dorite de tineri (și numai în discuția la o singuri seară 
distractivă, ne am dat seama cd aceștia se numără cu zecile) 
am aflat un motiv Intr-adevăr... „obiectiv" : acum, vara, vre
mea nu e potrivită dansului pentru că... e cald I f I Uluitoare 
descoperire! Numai că ea nu poale ascunde totala lipsă de 
preocupare și formalismul cu care comitelui orășenesc U.T.M. 
își îndeplinește propriile hotărlri. E vară, dar seri distractive 
se organizează ; tinerii dansează sini mul fi care vor să dan
seze nu oricum, ci să învețe corect pasul de dans modern. Se 
întâmplă însă că la unele cluburi (de pildă, cel de la „Tehno
lemn" — director tovarășul Moise Lighezan) in loc să se vină 
în sprijinul dorinței tinerilor, organizîndu-se lecții practice de 
învățarea dansului, toiul se rezolvă printr-o sesizare adresată 
uneia sau alteia din organizațiile de bază U.T.M. din oraș : 
„tinerii cutare și cutare din organizația dumneavoastră dan
sează urît etc."

Începutul a fost făcut deschizîndu-se cursurile de dans a- 
minlite. De ce să nu fie continuate ? Faptul ca „vara e... cald", 
e un adevăr obiectiv, dar nu un motiv de abandonare a cursu
rilor de dans.

în atelierele de reparat ma
terial rulant din țară au fost 
instalate noi mașini-unelte, 
numeroase macarale, poduri 
rulante și alte utilaje și insta
lații, în vederea extinderii 
continue a mecanizării proce
sului de producție. Numai in 
decursul a doi ani, de exem
plu, au fost țiuse in funcțiu
ne peste 40 de poduri rulante 
care au ușurat simțitor munca 
in acest sector de activitate. 
La atelierele de reparat auto-

motoare din Brașov s-a in
trodus prepararea mecanică a 
amestecului de formare în 
turnătorie. Mecanizarea com
plexă a secției de turnătorie 
a acestor ateliere a permis 
centralizarea turnării iuțUror 

pentru ve- 
nid&îale aflate in reparație sau 
în exploatare. Pentru curăți
rea vagoanelor cisternă de re- 
ziduri, la atelierele din Plo
iești a fost construit un tunel 
in care se pot degresa simul-

tan două vagoane. La 
Pașcani, Simeria, Ploiești 
pe lingă alte unități de repa
rat material rulant s-au dat 
în folosință hale noi de mon
taj tn suprafață de circa 45 000 
mp. De asemened, au fost con
struite hale ușoare pentru,Re
parația locomotivelor după 
probă, pentru recepția va
goanelor, precdm și 'ateligre 
auxiliare pe lingă aceste mari 
unități.

La stupina Ocolului silvic din comuna Comana, raionul Giurg iu, regiunea București. Din cei
128 stupi din această prrsacă plasată în marginea pădurii, s-a recoltat în luna mai peste

300 kg jniere. In foto i se .efectuează tratamentul preventiv ai stupilor. 
Foto:' SANDU L.f

: .«4 fi» | Av ua ojununx ..

Par ieftine, dar... costă scump
(Urmare din pag. I)

I. BRINDESCU 
A. PAUNESCU

Opereta „Lysistrata“
la Ploiești

Teatrul de Stat ds Operetă 
București, a prezent'' pe sta
dionul „Petrolul" din Ploiești, 
opereta „Lysistrata‘‘ ] 
muncitorii petroliști și 
miliile

Din
parte: 
artistă

pentru
i fa-

lor.
distribuție au făcut 

Virginica Ronryvski, 
emerită, Maria Wau-

vrina, artistă emerită, Cella 
Tănăsescu-Babeș, Silviu Gu- 
rău, George Groner, Viorel 
Chicideanu, Ludovic Spiess, A- 
driana Codreanu, Constantin 
Drăghici, Valeria Radulescu, 
Lidia Popescu, Gabriel Gheor
ghiu, Dia Panaitescu și alții.

Spectacolul s-a bucurat d? 
succes.

}Caie dintre ei va ii campion f

("Agerpres)

începe lucrările si la materni
tate. Pentru ca treaba să se 
desfășoare într-un ritm mai in
tens, în ajutorul constructori
lor pentru muncile necalifîca- 
te vin zilnic, prin rotație, atâ
ția colectiviști cîți e nevoie. 
Cei mai multi dintre ei sînt 
tineri, mobilizați de organiza
ția de bază U.T.M., care și-a 
luat o serie de angajamente 
concrete în această direcție. 
Aici, la Alămor. ca și fn “lie 
gospodării colective, multe lu
crări se fac prin muncă patrio
tică. Ette o acțiune bună, de 
mare valoare economică, pen
tru că î» felul acesta costul 
adăposturilor necesare anima
lelor proprietate obștească se 
reduce simțitor, creindu-se ast" 
fel posibilitatea amortizării lor 
într-un timp mai scurt.

In general in raionul Sibiu 
există o experiență bund i” 
ceea ce privește folosirea re
zervelor locale de materiale de 
construcție. Totuși, în nume
roasa gospodării colective cos
tul unui grajd este destul de

exemplu, 
care a 

de anul

VPORT fPORT fPORT
FOT BAL P E

• Joî. la Tg Mures. în cadrul 
„sferturilor* de finală 
..Cupei R.P.R.' la 
Steaua-București va 
compania echipei 
Baia Mare. Echipa 
toare din acest ioc va întîlni 
în semifinale echipa Petrolul 
Ploiești. In a doua semifinală. 
C.S.M.S. Iași va juca cu Si- 
derurgistul Galați. Semifinale
le sînt programate la 10 iulie 
pe terenuri neutre.

ale 
fotbal, 

juca în 
Minerul 
învingă-

de 
si-a

• Echioa selecționată 
fotbal a orașului Atena 
început turneul în canada, ju- 
cîr.d la Toronto cu reprezen
tativa orașului. Fotbaliștii ca
nadieni au obtinut victoria cu 
scorul de 5—3 (3—1). Din e-
chipa ateniană au făcut parte 
printre alții Linoxilakis. Hai- 
tas. Taktikos si Papoulidis.

• Pe stadionul central din 
Bogota s-a disputat meciul 
dintre campioana Columbiei. 
Millionarios. si Penarol Mon
tevideo. în cadrul celei de-a 
3-a ediții a „Cucei campioni
lor Americii de sudu la fotbal, 
Intîlnirea s-a terminat la ega
litate : 1—1 (0—0)<

• Selecționata de tineret a 
Italiei la fotbal si-a început 
turneul în Ghana, lucind Ia 
Kumasi cu o reprezentativă 
regională. Fotbaliștii italieni 
au obtinut victoria cu scorul 
de 3—2 (2—1). In continuarea 
turneului, echipa italiană va 
juca la Accra cu echipa selec
ționată a Ghanei.
• Anul acesta, competiția in

ternațională de fotbal pentru 
..Cupa Martino" a fost cîști- 
gată de echipa Internări on a le. 
care în finală a învins cu sco
rul de 3—0 (0—01 echipa A S. 
Roma. Cele trei nuncte au fost 
realizate de Galleti. Fusari si 
Bonisegna.

• în sezonul de toamna, e- 
chipa reorezentativă de fotbal 
a R. P. Ungare va susține mai 
multe meciuri internationle. 
Fotbaliștii maghiari vor în- 
tîlni la 22 septembrie la 
Moscova echipa U.R.S.S.. la 6 
octombrie la Belgrad echipa 
Iugoslaviei, la 20 octombrie la 
Berlin echipa R F. Germane, 
la 27 octombrie la Budapesta 
echipa Austriei. Ultimul ioc al 
anului va avea loc la 3 noiem
brie la Budapesta : revanșa cu 
echipa R. F. Germane.

(Agerpres)

Bucu- 
Vineri, 
Bucu-

• Cicliștii din lo
turile olimpice ale 
R.P. Romine și R.D. 
Germane se vor in
ii Ini săptămina •- 
?euta in două curse 
de verificare, care 
vor avea loc în im 
prejurimile 
reș țiului, 
pe șoseaua
rești — Pitești, se 
U desfășura cursa 
zontracronometrului 
pe echipe (100 km). 
Selecționata R. D. 
Germane va fi al
cătuită din Appler, 
Brlining, Muller și 
Scheibner. care au 
cîșligat campiona
tul R. D. Germane 
cu timpul de 2h 
12’34” (cea mai 
bună performanță 
mondială). Echipa 
noastră va fi alcă
tuită din „speran-

Bă-
Cio-
sau

țele olimpice' 
dâră, Ciocan, 
bana, Rusu 
Ciume ti.

Duminică după- 
amiază, pe traseul 
București-Cimpina- 
București (180 km), 
cu sosirea pe velo
dromul Dinamo,

sprint concurentu
lui belgian Pino 
Cer a mi, cronome
trat cu timpul de 
4h 41’57”.

desfășurava
cursă cu plecarea 
in bloc.

• Etapa a 9-a a 
Turului ciclist al 
Franței (alergători 
profesioniști), dis
putată între orașele 
Bordeaux-Pau (202 
km) a revenit la

• Peste cîteva ri
le va începe cea 
de-a 4-a ediție a 
tradiționalei compe
tiții pugilistice „Cu- 

Eliberării", la 
participă cei 

buni boxeri 
bucureșteni. Prima 
reuniune va avea 
loc sîmbfttă de la 
ora 19 în parcul 
sportiv Progresul. 
Următoarele reu
niuni se vor desfă
șura la 9, 11, 13 și 
15 iulie. Primele 
trei ediții ale „Cu
pei Eliberării* au 
fost cîștigate de bo
xerii clubului spor
tiv Progresul.

(Agerpres)

ridicat. La Orlat, de 
un grajd (atît cel 
rămas neterminat 
trecut, cît și cel planificat 
pentru anul în cuts și care se 
află abia la fundație) costă a- 
proximativ 100 000 de lei. re
venind. deci. în jur de 1 000 
de lei pe cap de animal. Ce 
factori concură la această 
scumpire ? Consumul exagerat 
de zile-muncă (peste 1 000 la 
un grajd) la lucrările necali
ficate. Firește, este greșită pă
rerea că ..dacă producem ief
tin materialele, ce mai con
tează cite zile-muncă folo
sim '!’* Dar pentru acestea nu 
se dau bani și produse ? Se 
■ooate insă interveni cu multă 
eficiență pentru evitarea unei 
asemenea risipe. Acum, de e- 
xemplu, la manipularea unor 
materiale în scopul aducerii 
lor la îndemina meșterilor, 
participă cițira virstnici. Ran
damentul lor este destul de 
scăzut; ar putea însă să lu
creze cu mult mai multă efica
citate în alte sectoare ale gos- 
uodăriei. unde se cer eforturi 
mai puține. In schimb, aici, ța 
construcții, pot fi repartizați 
tineri colectiviști care cu un 
consum de timp redus, deci cu 
o cheltuire mai economică de 
zile-muncă. ar putea face un 
volum mult mai mare de lu
crări. Avantajul pentru gospo
dăria colectivă ar fi dublu : 
De de o parte — reducerea 
prețului de cost, ce de altă 
parte — urgentarea ritmului 
de construcție. Acest fapt tre
buie să preocupe mult mai se
rios organizația de bază 
U.T.M. de aici, care are dato
ria să inițieze acțiuni mai bine 
organizate in scopul creșterii 
contribuției tineretului la asi
gurarea la timp și la un preț 
de cost redus a adăposturilor

necesare animalelor proprieta
te obștească.

La G A C. Cristian, ce Un
gă consumul destul de mare 
de zile-muncă la construcții, 
este ridicat și prețul de cost 
aj, materialelor confecționate 
din resurse proprii. Justifica
rea „cheltuim mult cu arsul 
țiglei” este neîntemeiată. Poa
te fi foarte bine preluată 
experiența bună a altor gos
podării colective care folosesc 
în acest scop cărbunii de cali
tate inferioară. Sau, și mai 
economic, pot fi folosite restu
rile lemnoase, buturugile re
zultate de la defrișări, mărăci
nii lemnoși etc. Fără îndoială 
că inițiind o. acțiune de muncă 
patriotică a tinerilor colecti
viști pentru procurarea acestui 
combustibil care practic nu 
costa bani, organizația d.e bază 
U-T.M. poate aduce o impor
tantă contribuție la reducerea 
cheltuielilor la construcțiile 
zootehnice.

Situații ca cele prezentate 
aici- cu posibilități asemănă
toare de rezolvare, există in 
numeroase gospodării colective 
din raionul Sibiu. La valorifi
carea rațională și mai operați- 
vă a acestor posibilități au da
toria să contribuie mai activ 
organizațiile de bază U.T.M. 
Comitetul raional U.T.M. Sihiu 
să îndrume și să ajute mai 
mult în această perioadă or
ganizațiile U.T.M. din G.A.C. 
să stabilească și să înceapă 
fără întârziere acțiuni concrete 
în scopul creșterii aportului 
tineretului la înfăptuirea mă
surilor stabilite de organiza
țiile de partid și consiliile, de 
conducere ale gospodăriilor 
colective cu privire la urgen
tarea ritmului construcției a- 
dăposturilor pentru animale și 
reducerea prețului de cost al 
acestora.

UZINA TRACTORUL BRAȘOV
angajează de urgență:

•— electricieni
•— instalatori
— strungari
— frezori
— rectificatori
— ajustori
— sudori electrici
— mecanici locomotivă Diesel
— manevranți

Angajările se fac numai celor cu domiciliul și mutația 
definitivă în orașul Brașov sau în localitățile situate pînă 
Ia S0 km.

Cei interesați se vor prezenta Ia serviciul personal și for
marea cadrelor.



Ieri a sosit la București

Bruno Kreisky, ministrul 
afacerilor externe al Austriei

La invitația ministrului afa
cerilor externe al Republicii 
Populare Romîne, Corneliu 
Mănescu, marți seara a sosit 
în Capitală dr. Bruno Kreisky, 
ministrul afacerilor externe al 
Austriei. Oaspetele este înso
țit de dr. Ludwig Steiner, se
cretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe, dr. Arno 
Halusa, ambasador extraordi
nar și plenipotențiar, dr. Wil
helm Trimmel, consilier mini
sterial la Ministerul de Finan
țe al Austriei, dr. Hans Thal- 
berg, trimis extraordinar și 
ministru plenipotențiar, și dr. 
Gerald Hinteregger, secretar 
de legație.

Totodată a sosit și dr. Paul 
Wetzler, ministrul Austriei în 
R. P. Romînă.

Pe aeroportul Băneasa mi
nistrul afacerilor externe al 
Austriei și persoanele care îl 
însoțesc au fost întîmpinați 
de Corneliu Mănescu, mini
strul afacerilor externe, Pom- 
piliu Macovei adjunct al mi
nistrului, Mihail Petri, adjunct 
al ministrului comerțului ex
terior, Radu Mănescu, adjunct 
al ministrului finanțelor, de 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe și 
alte ministere.

Au fost, de asemenea, de 
față Mircea Ocheana, ministrul 
R. P. Romîne la Viena.

Erau prezenți dr. Franz Ir- 
binger, atașat al legației Au
striei la București și alți 
membri ai legației.

Un grup de copii a oferit 
oaspeților flori.

Bruno Kreisky s-a născut la 
22 ianuarie 1911, la Viena.

A absolvit Facultatea de 
științe juridice a Universității 
din Viena, obținînd titlul de 
doctor în științe juridice.

In 1926 Bruno Kreisky a a- 
derat la mișcarea socialistă din 
Austria în cadrul căreia a de
ținut și diferite funcții de răs
pundere.

Pentru activitatea sa politică

a avut de suferit prigoana 
Gestapoului. A fost arestat de 
mai multe ori, iar în anul 1938 
a părăsit Austria și a trăit in 
emigrație în Suedia pînă în 
1945.

Reîntors în Austria, Bruno 
Kreisky intră în cariera di
plomatică.

în perioada 1951—1952 ocupă 
diverse funcții de stat în ca
drul președinției Consiliului 
de Miniștri si ai cancelariei 
președintelui Republicii.

Din 1953 pînă în 1959 de
ține funcția de secretar de 
stat al Ministerului Afacerilor 
Externe al Austriei. în această 
calitate a făcut parte din de
legația austriacă care a parti
cipat la tratativele privind în
cheierea Tratatului de Stat.

In iulie 1959 este numit mi
nistrul federal al afacerilor 
externe. Bruno Kreisky este și 
vicepreședinte al Partidului 
Socialist din Austria.

Bruno Kreisky este pre
ședintele „Fondului Theodor 
Korner” menit să stimuleze 
activitatea tinerilor savanți și 
artiști.

Marți seara, ministrul afa
cerilor externe al Austriei, 
Bruno Kreisky, a oferit un di
neu cu prilejul vizitei sale în 
țara noastră.

Au luat parte Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor ex
terne, Gogu Rădulescu, mini- 
strul comerțului exterior. 
Pompiliu Macovei, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, = 
Ian Craiu, adjunct al mini
strului finanțelor, Mircea O- 
cheană, ministrul R. P. Ro
mîne la Viena. funcționari su
periori din diferite ministere.

Au luat parte, de asemenea, 
persoanele care □ însoțesc pe 
ministrul Austriei

A participat dr. Paul Wetz
ler, ministrul Austriei în R. P. 
Romînă.

(Agerpres)

Declarațiile doctorului 
Mohyeddîn Farid

Marti a părăsit Capitala dr. Mc- 
hyeddin Farid (R.A.UJ șeful ser* 
viciului de epidemiologie de pe 
lingă secția de eradicare a palu* 
dismului a Organizației Mondiale a 
SănStății, care a făcut o vizită In 
tara noastră timp de cîteva zile. 
Oaspetele a vizitat unități sanitare 
de specialitate din Capitală și din 
tară.

Înainte de plecare oaspetele a 
avut o convorbire cu redactorul A- 
gentiei Romîne de Presă Agerpres, 
S. Lucian, căruia i-a declarat prin
tre altele :

Programul aplicat in Rominia da 
eradicare a malariei este unul din 
cele mai bune din lume. Modul In 
caie își desfășoară activitatea și se 
dezvoltă In permanentă serviciile 
de «pecialitate din țara dv. consti
tuie o garanție că malaria nu va

mai constitui niciodată o problemă 
în Romînia. Unitățile sanitare pe 
care le-am vizitat au posibilitatea 
de a obține succese importante și 
In combaterea altor bali transmisi
bile și în general s& asigura ocro
tirea sănătății populației. Din acest 
punct de vedere, toate acestea con
stituie un bun exemplu și pentru 
alte țări care luptă pentru eradi
carea malariei.

Apreciez, a spus oaspetele în 
continuare, înalta calificare a ca
drelor de specialitate din tara dv. 
Ne-au impresionat, de asemenea, 
condițiile cu totul deosebite create 
pentru ocrotirea sănătății popu
lației și ușurința cu care oricine 
poate beneficia gratuit de asistenta 
medicală de specialitate.

(Agerpres)

CINEMATOGRAFE
L - - - ..........................................................

Doctor în filozofie : Patria (bd. 
Magheru 12-14), I. C. Frimu (bd. 6 
Martie 16). Grivița (Calea Griviței 
— lingă podul Basarab), Miorița 
(Calea Moșilor 127), Ștefan cel 
Mare (Șos. Ștefan cel Mare — colț 
cu str. Lizeanu), Grădina Progre
sul (str. Ion Vidu nr. 5), Misterele 
Parisului — Cinemascop : Republi
ca (bd. Magheru 2), București (bd. 
6 Martie 6), 1 Mai (bd. 1 Mai 322), 
Gh. Doja (Calea Grivițej 80), 
Al. Sabia (Calea Văcărești 21), Sta
dionul Dinamo (Șos, Ștefan cel 
Mare). Stadionul Giulești ($os. 
Giulești), Grădina 13 Septembrie 
(str. Doamnei 9), Clubul cavaleri* 
lor — Cinemascop : rulează la ci
nematografele Elena Pavel (bd, 6 
Martie 14), Libertății (str. 11 Iunie 
75), Adorabile și mincinoase: ru
lează la cinematografele Magheru 
(bd. Magheru 29), Floreasca (str. 
I. S. Baeh 2), Luceafărul (Calea 
Rahovei 118), Arenele Libertății 
(str. 11 Iunie). Avlntul tinereții — 
Cinemascop : rulează la cinemato
grafele V. Alecsandri (str. Grigo- 
rescu 24), Victoria (bd. 6 Martie 7), 
G. Coșbuc (piața G. Coșbuc 1), 
Legea e lege : Tineretului (Calea 
Victoriei 48), Cei doi care au furai 
luna — Cinemascop î Lumina (bd. 
6 Martie 12], 23 August (bd. Dimi
trov 118), Tu ești minunată: Cen
tral (bd. 6 Martie 2). Giulești (șos. 
Ciulești). Arta (Calea Călărași 153), 
Program special pentru capii — di
mineața, 13 Septembrie (str. Doam
nei 9), Floarea de Her: 13 Sep
tembrie — după amiază (str. Doam
nei 9), Unirea (bd. 1 Mal 142),

Turneul veseliei: Timpuri Noi (bd. 
6 Martie 18), Mirajul: rulează ]a 
cinematograful Maxim Gorki (str. 13 
Decembrie 5-7), Dracul cele 10 
porunci — Cinemascop : înfrățirea 
între popoare (bd. Bneure»tii Noi), 
V. Raaită (bd. 1 Mal 571, Taafă lu
mea e nevinovată: Cultural (piața 
Ilie Pintiiie 2). Pe urmele bandei: 
rulează la cinematografele Alex. 
Popov (Calea Griviței 137). 30 De
cembrie (calea Ferentari 06], Idio
tul i 8 Martie (str. Buzejti 9-11), 
Milă regească : rulează le cinema
tograful C-tin David (|os. Crlngași 
42), Virila dragostei i Flacăra (ca
lea Dud ești 22), MamefucuJ: rule
ază la cinematograful T. Vladimî- 
rescu (Calea Dadeștl 971. Noaptea 
pe autostradă : Munca (șos. Mihal 
Bravu 221), Tăunul : Popular (itr. 
Mătăsari 31), Colegii: Moșilor (Ca
lea Moșilor 221), Descoperirea lui 
Julian Boll: 16 Februarie (bd. 30 
Decembrie 89], Cereomușki: M. E- 
minescu (str. M. Emines cu 127], 
Olga Bancic (Calea 13 Septembrie 
196), Cumpdrd-fi un halon : rulează 
la cinematograful Ilie Pjntilie (Șos.
Colentfna 84), Noua prietena a 

talii: Volga (șos. Ilie Pintille 61), 
B. Delavrancea (bd. Libertății 
70-72), Lumină de iulie j G. Baco- 
via (șos. Giurgiului 3), Căpitanul 
Fracasse •— Cinemascop : Drumni 
Serii (str. Drumul Serii 30). Nici
odată : rulează Ia cinematograful 
Aurel Vlaicu (șos. Cotroceni 9), 
Fata cu ulciorul: Grădina V. 
Roaită (bd. 1 Mai 57). Dă-1 Înainte 
fără grijă : Grădina 8 Martie str. 
Buzești 9-11,

la conferința internațională a instrucțiunii publice

Proiectul de rezoluții 
al statelor africane

GENEVA 2 (Agerpres). — 
Reprezentanții tuturor statelor 
africane participante la lucră
rile celei de-a 26-a conferințe 
internaționale a instrucțiunii 
publice organizată la Geneva 
de U.N.E.S.C.O. si Biroul inter
național de educație au decla
rat că vor boicota lucrările în 
cazul în care delegația portu
gheză nu va părăsi conferința.

In dimineața zilei de 2 iulie 
a avut loc o ședință a delega- 
ților țărilor africane în cadrul 
căreia a fost definitivat un 
proiect de rezoluție în legătură 
cu aceasta.

In proiectul de rezoluție se 
arată că statele africane consi
dera prezența delegației portu
gheze la această conferință 
drept „o ofensă adusă dreptu
rilor omului și principiilor sa
cre ale educației”. Dezvoltarea 
instrucțiunii si educației, se 
spune în rezoluție, este un fac
tor esențial pentru pacea și 
progresul omenirii. Secolul al 
XX-lea a cunoscut Declarația

drepturilor omului și Declara
ția drepturilor copilului. Atitu
dinea Portugaliei, se spune $n 
continuare în rezoluție, care 
menține popoarele africane în
setate de cultură și dornice de 
a li se respecta demnitatea 
sub un crunt regim de asu
prire Și obscurantism este în 
contradicție flagrantă cu prin
cipiile documentelor mai sus
menționate. Iată de ce „state
lor africane, precum si celor
lalte state care respectă dem
nitatea umană, le este imposi
bil să mai ia parte la lucră
rile acestei conferințe atâta 
timp cît alături de ele va mai 
rămîne delegația portugheză”.

Reprezentanții țărilor afri
cane au protestat, de aseme
nea, împotriva participării de
legației sud-africane la lu
crările acestei conferințe.

Conferința internațională a 
instrucției publice a hotărît 
să înscrie pe ordinea de zi 
examinarea rezoluției țărilor 
africane.

DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE
Succese ale mișcării de eliberare Vizita delegației

militare romîne
Conferința pentru dizolvarea

CONAKRY. La 1 iulie a 
fost dat publicității la Conakry 
un comunicat al Partidului a- 
frican al independenței din 
Guineea portugheaza șt insu
lele Capiilui Verde in care se 
arată că mișcarea de elibera
re națională m coloniile por
tugheze ta mereu amploare. 
Trupele coloniale portugheze, 
se arată in comunicai, au în
registrat noi pierderi în timpul 
luptelor cu rdicu lății: au fost 
acufundate trei vedete 
pază, două autocamioane 
fost distruse in timpul 
ambuscade, au fost uciși pes
te 20 de soldați ai lui Salazar.

de 
au 

unei

CONAKRY. — Partidul african al 
independenței din Guineea Portu-

CHICAGO. — La 1 iulie, la 
Chicago i-a deschis cea de-a 
54-a conferință anuală a ^Aso
ciației naționale centru propă
șirea copulației de culoare di" 
S.UJ4. (N-A-A.C-P.J. Potrivit 
agenției U-P-I-, la lucrările 
conferinței participă peste 
4 000 de delepațî oare vor dis
cuta timp de Șase zile „aspec
tele noi ale luptei pentru inte
grare rasială fi drepturi civile 
a populației de euloare 
S.U.AJ*. Citind declarația unui 
purtător de cuvînt 
N.A.A.C.P., agenția U.P.I. re
levă că delegații la conferință 
Ui vor axa discuțiile pe pro'

din

al

gheză și Insulele Capului Verde„ a
organizat la Conakry o expoziție 
consacrată luptei armate desfășu
rate de populația din aceste teri
torii împotriva colonialiștilor por
tughezi. Expoziția prezintă un ta
blou al celor mai crude represiuni 
la care se dedau trupele 
liste împotriva populației africane 
din Guineea și Insulele Capului 
Verde. Sint ezpuse, de asemenea, 
fotografii și alte exponate referi
toare la amploarea pe care a lual-o 
lupta forțelor patriotice. Sinf expu
se, de asemenea, rămășițe ale 
bombelor și armelor de provenien
ță engleză, americană, folosite de 
portughezi Împotriva forțelor de 
eliberare națională din aceste teri
torii.

colonia-

blemele asigurării slujbelor 
pentru negri, acțiuni politice, 
lichidarea segregației în școli 
fi a luptei pentru drepturi ci- 
vilg în cadrul Congresului 
S-U.A.

Luind cuvîntul fn ședința de 
deschidere a conferinței, secre- 
tarul Asociației naționale pen
tru propășirea populației de 
culoare. Roy Wilkins, a decla
rat că dacă nu vor fi între
prinse acțiuni hotărite pentru 
lichidarea segregației rasiale 
în cel mai scurt timp, negrii 
din S.U.A. sint hotăriți jâ reia 
demonstrațiile pe o scară 
fi mai largă.

Congresul partizanilor păcii

TOKIO. La 1 iulie, la Tokio 
și-a încheiat lucrările con
gresul Comitetului național de 
luptă pentru pace din Japo
nia, care și-a afirmat hotârî- 
rea de a lupta împotriva creă
rii bazelor atomice ale S.U.A. 
pe teritoriul Japoniei.

In rezoluția adoptată la con
gres se spune; „Partizanii pă
cii din Japonia protestează cu 
hotărire împotriva intrării în 
porturile japoneze a submari
nelor atomice americane și a 
amplasării pe teritoriul ja
ponez a avioanelor „F-105a 
purtătoare de arme atomice. 
Cerem guvernului *ă rupă a- 
lianța militară cu S.U.A. care

reprezintă o primejdie serioa
să pentru pacea și securitatea 
poporului japonez, să lichide
ze pe pămintul japonez bazele 
militare și de rachetă, capete 
de pod în vederea unui atac 
împotriva țărilor vecine”.

Congresul partizanilor pă
cii din Japonia a adoptat un 
apel către popor și a declarat 
că sprijină conferința interna
țională pentru interzicerea ar
mei nucleare care urmează 
să aibă loc in august la 
roșima. Participanții la 
greș au chemat poporul 
intensifice și mai mult miș
carea pentru realipirea Ok: 
naicei la Japonia.

în U. R. S. S
Federației Rhodesiei și Nyassaiandului

Declarația

WASHINGTON 2 (Ager
pres). — La 27 iunie senatorul 
Lausche (democrat din partea 
statului Ohio) ■ declarat că 
problema rezervelor de aur ale 
Statelor Unite devine din zi 
în zi tot mai dificilă- Canti
tatea dolarilor americani care 
se scurge în celelalte țâri, a 
spus el în continuare, depășe
ște permanent cantitatea de 
dolari care revin în Statele 
Unite, ceea ce pune țara in 
fața problemei serioase a defi-

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
Delegația militară romînă con
dusă de general de armată 
Leontin Sălaj an, ministrul 
Forțelor Armate ale R. P. Ro
mîne, care, la invitația mini
strului apărării al U.R.S.S., 
mareșal R. I. Malinovski, se 
află într-o vizită în U.R.S.S., 
a depus azi o coroană de flori 
la Mausoleul „V. I. Lenin”.

înainte de masă, delegația 
militară romînă a vizitat 
Școala militară superioară de 
ofițeri „Sovietul Suprem al 
R.S.F.S.R.”. în fața personalu
lui școlii a luat cuvîntul ge
neral de armată Leontin Să
laj an.

După-amiază, membrii dele
gației militare romîne au fost 
oaspeții Academiei militare 
„M. V. Frunze”,

Vizita in Finlanda a delegației
de specialiști romlni

din domeniul industriei
forestiere

HELSINKT. — Ministrul 
conomiei forestiere ail R. 
Romîne, Mihai Suder,

P.
care 

conduce delegația de specia
liști români din domeniul in
dustriei forestiere, a fost pri
mit de Johannes VircQainen, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și ministru al agri
culturii.

în aceeași zî, delegația ro
mînă a vizitat Laboratorul 
central de cercetări forestie
re. Prof. Waldemar Jensen, 
directorul laboratorului, a ofe
rit o masă în cinstea delega
ției. De asemenea, delegația a 
vizitat Institutul finlandez de 
cercetări forestiere.

VICTORIA FALLS 2 (Ager
pres). — Conferința pentru 
dezmembrarea Federației Rho- 
desiei și Nyassaiandului din lo
calitatea Victoria Falls (Rho
desia de sud) își continuă lu
crările.

In ședința din 1 iulie partici- 
panții la conferință au hotărît 
alcătuirea unui subcomitet 
care pînă în dimineața zilei de 
2 iulie a elaborat un raport a- 
supra modalității dezmembrării 
federației. In aceeași zi au a- 
vut loc discuții asupra proble
mei colaborării între cele trei 
teritorii membre ale federației, 
după dezmembrarea acesteia, 
problema datoriilor financiare 
pe dare le-a făcut guvernul fe
deral, problema viitorului 
funcționarilor civili care au lu
crat în aparatul de stat fede
ral, precum și problema viito
rului armatei federației.

In dimineața zilei de 2 iulie, 
participanții la conferință au 
continuat dezbaterile pe baza 
raportului prezentat de subco
mitetul creat la 1 iulie în care 
au fost făcute o serie de reco
mandări în legătură cu dez
membrarea federației și moda
litatea transferării puterii gu
vernului federal asupra guver
nelor celor trei teritorii.

Cele mai vii dispute au avut 
loc în legătură cu repartizarea 
forțelor militare ale fostei fe
derații. In ceea ce privește da
toriile financiare pe care gu
vernul federal le-a făcut pînă 
acum, reprezentanții teritoriilor 
Rhodesia de nord, Nyassaland 
și chiar cei ai Rhodesiei de 
sud, au subliniat necesitatea 
găsirii unei soluții adecvate 
dat fiind faptul că o mare 
parte din aceste datorii au fost 
făcute în scopuri militare inu
tile. Delegația Rhodesiei de 
nord, de pildă, arăta că ea este 
mai de grabă „interesată în a 
investi fonduri mari pentru 
dezvoltarea regiunilor înapo
iate și nicidecum pentru aco
perirea datoriilor contractate 
de guvernul 
cumpărarea 
reacție”.

Lucrările
Victoria Falls vor mai continua

pînă la 3 iulie, inclusiv. Pînă 
în prezent, printre problemele 
principale asuora cărora s-a 
ajuns la un acord figurează 
problema dizolvării federației 
pînă la sfîrșitul acestui an, 
crearea unor comisii de lucru 
care să soluționeze probleme 
complexe ca datoriile, legătu
rile dintre cele trei teritorii, 
menținerea provizorie a unor 
servicii ccmune cum ar fi 
transportul pe căi ferate, ad
ministrarea barajului de la 
Kariba etc. O serie de atribu
ții ale guvernului federal vor 
fi transferate imediat după 
conferință guvernelor celor

trei teritorii urmînd ca cele
lalte să fie transferate ulterior 
De baza recomandărilor comi
siilor de lucru.

Corespondentul agenției 
France Presse relatează că un 
comunicat final al conferinței 
nu va fi dat publicității mai 
devreme de ioî 4 iulie, în care 
va fi anunțată în mod oficial 
data dizolvării Federației Rho- 
desiei și Nyassaiandului. In 
comunicatul dat publicității în 
urma ședinței din 2 iulie se a- 
rată că participanții la confe
rință au căzut de acord ca di
zolvarea federației să aibă loc 
la 31 decembrie 1963.

încheierea seminarului

studențesc panafrican

federal pentru 
de avioane cu

conferinței de la

Tal iulie, seminarul pan- 
/ j african al studenților ca

re s-a desfășurat in o- 
rașul Ibadan (Nigeria), și-a în
cheiat lucrările.

Seminarul a aprobat o se
rie de rezoluții pe marginea 
problemelor economice, so
ciale și culturale ale țărilor 
africane. In rezoluția privind 
unitatea africană se relevă, 
printre altele, că seminarul 
panafrican studențesc cheamă 
toate popoarele africane să-și 
unească eforturile în direcția 
lichidării colonialismului sub 
toate formele sale și să spri
jine hotărîrile conferinței de 
la Addis-Abeba care îndeam
nă la crearea unei Africi li
bere și unite.

In rezoluția privind mișca
rea de eliberare -națională, 
seminarul relevă că existența 
pactelor militare, a bazelor și 
rampelor de lansare pentru 
rachete în numeroase țâri ale

continentului, Zanzibar, 
bia, Republica Malgașă, 
geria, Kenya, Camerun, 
gal și în alte țări, reprezintă 
o primejdie serioasă pentru 
independența și suveranitatea 
acestor țări.

In alte rezoluții seminarul 
condamnă politica de amestec 
în viața economică, politică și 
culturală a tarilor Africii dusă 
de S.U.A. și de țările Europei 
occidentale.

In rezoluția privind dis
criminarea rasială seminarul 
subliniază că discriminarea 
rasială sub orice formă pri
mejduiește pacea pe continen
tul african.

Seminarul panafrican al 
studenților a chemat studen
ții tuturor țărilor africane să 
se încadreze mai activ în lup
ta împotriva forțelor reacțiu- 
nii interne și din afară, pen
tru a obține eliberarea de
plină a continentului african 
de dominație străină, înflori
rea democrației și dezvoltarea 
economiei țărilor lor.

Lt- 
Ni- 

Sene-

Demonstrație

antirasistă

a studenților

Sydney

Lauscheamerican

I
senatorului

acoperirea eventualelor pre
tenții din partea creditorilor 
străini ale căror împrumuturi 
pe termen scurt ajung la 27,1 
miliarde dolari”.

în încheiere, Lausche a de
clarat că Statele Unite nu în
treprind nimic practic pentru 
■ lichida primejdia care ame
nință economia țării.

[Aspect din timpul unei demonstrații a tineretului Japonez împotriva înarmărilor nucleare! 
pentru pace Foto : JAPAN PRESS

Associated Press 
că un grup de 

100 de studenți 
australieni î-au întâmpinat pe 
sportivii sud-africani la sosi
re la aeroportul din Sydney cu 
placarde pe care erau scrise 
lozinci de protest împotriva 
politicii de discriminare ra
sială dusă de guvernul sud- 
african. Demonstranții au îm
prăștiat, de asemenea, mani
feste în. care era demascată 
politica rasistă a guvernului 
Republicii Sud-Ajfricane.

Numai <la intervenția poli
ției grupul de studenți a putut 
fi împrăștiat, iar manifestele 
antirasiste confiscate.

anunță

citului balanței de plăți.
Dacă în august 1949 rezer

vele de aur ale Statelor Uni
te se cifrau la 24.6 miliarde 
dolari, a arătat Lausche, la 1 
iunie 1963 ele s-au redus la 
15,8 miliarde dolari. Din a- 
cea stă suma aproximativ 12 
miliarde dolari sint necesar, 
pentru asigurarea obligațiilor 
sistemului federal al rezerve
lor bancare. „In acest mod, a
spus în continuare senatorul 
american, rămîn 3,9 miliarde 
dolari pentru asigurarea sau

Vizita președintelui

Kennedy in Italia

I 
I

ROMA — Agențiile de presă | 
relatează că convorbirile dintre 
președintele S.U.A., Kennedy, I 
care a făcut o vizită în Italia | 
și liderii italieni, s-au axat în 
mod special în jurul actualelor I 
probleme militare și economice | 
care frămîntă Organizația Tra
tatului Atlanticului de Nord. |

In cuvîntarea pe care a ro- | 
stit-o marți în fața comanda
mentului N.A.T.O. de la Nea- I 
pole, președintele Kennedy a | 
pledat încă o dată în favoarea 
planului american de creare a ■ 
forței multilaterale a NAT.O. |

Din comunicatul comun dat 
publicității după întrevederile | 
cu oficialitățile italiene reiese | 
că în cele din urmă cele două 
părți au acceptat doar ideia j 
„discutării ulterioare cu gu- | 
vernele interesate a proiectelor 
americane privind înființarea | 
acestor forțe”.

BERLIN. — în marea nla 
Veraer-âeelenbinăer-HaHe, din 
capitala R. D. Genuine, a avut 
foc la 2 inlie miting al prie
teniei- La »ala, pavonată feitiv, 
a-aa aduat repreientinți ai oa- 
■eailer mantii din Berlin, acti
viști ai partidelor democratice 
ai erganiiațiilor de maia. Apari
ția îa prexidin a lui N. S. Hrnș- 
ciav, prim-iecretar al C.C. al 
P.C-U.S^ președintele Comiliu- 
Sni de Miniștri al U.R.S.S., W. 
Ulbrieht, prim-iecretar al C.C. al 
P.S.U.G^ președintele Consiliu
lui de Stal al R. D. Germane, ți 
a celorlalți conducători ai R. D. 
Germane a foit întîmpinată cu 
aplanae ți ovații de aaiatență. 
Mitingal a foit deiehii de P. 
Verner — membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., secre
tar a] Comitetului regional al 
P-S.U.G.-Berlin, care a dat cuvîn- 
tnl Ini N. S. Hruțcior. Partici
panții la miting au lalntat cu 
aplanae puternice cuvîntarea 
roititâ dr șeful guvernului so
vietic. Primit eu aplauze căl
duroase. a luat apoi cuvîntul r . 
Libric bl.

KAMPALA. —- La 1 iulie au 
luat sfirșit tratativele pentru 
formarea Federației Africii ră
săritene la care au luat parte 
primul ministru al Kenyei, 
Jomo Kenyatta, primul minis
tru al Ugandei. Milton Obote, 
și J. Nyerere. președintele 
Tanganicăi. La tratative au 
participat, de asemenea, șefi 
ai organelor administrative lo
cale din diversele regiuni ate 
celor trei state.

După terminarea tratativelor 
nu a fost dat publicității nici 
un comunicat.

NEW YORK. — Ziarul „New 
York Times” a publicat la 2 iu* 
lie un articol în care exprimă 
nemulțumirea oficialităților ame

ricane față 3e „lipsa Re tact1* d 
guvernului die mi st îu rezolvarea 
problemelor interne ale țării. 
Afirmînd că viitorul Aaieî de 
iud-est ar depinde, chipurile, în 
mare măsură de „succesele luptei 
împotriva comunismului din 
aceasta regiune" (Vietnamul de 
Sud), ziarul își exprimă îndo
iala că .,această luptă va putea 
fi cîștigată prin intermediul Ini 
Ngo Dinh Diem”. Ziarul recu
noaște .,ostilitatea crescîndă o 
poporului față dc guvernul die- 
inist“ și cere în legătură cu h- 
ceasta o intervenție mai fățișă a 
S.U.A. în Vietnamul de Sud. „Ar 
fi mult mai bine, subliniază 
..New York Times", dacă dl. 
Lodge (numit recent ambasador 
ai S.U.A. în Vietnamul de Sud) 
ar merge imediat la Saigon pen
tru a acționa".

NAIROBI. — Corespondentul a- 
genjlei Reuter anun(â cu la 1 iu
lie a început la Nairobi conferința 
regională a O.N.U. în problemele 
de cartografie. La lucrările ei parti
cipă 100 de delegați din 25 de țări 
africane și europene. Coresponden
tul agenției Reuter relatează că din 
ordinul ministrului de interne al 
Kenyei, Oginga Odinga, delegației 
sud-airicane ra fost refuzată viza 
de a intra în Kenya penlru a lua 
parte la lucrările conferinței.

ULAN-BATOR. — în zilele 
de 1 și 2 iulie 1963 la Ulan- 
Bator s-au desfășurat lucră
rile primei sesiuni a Marelui 
Hural Popular al R. P. Mon
gole al celei de-a 5-a legisla
turi.

Ca președinte al Prezidiului 
Marelui Hural Popular a fost 
reales J. Sambu, ca vicepre
ședinte — N. Luvsanravdan, 
iar ca președinte al Consiliului 
de Miniștri J. Țedenbal.

ACCRA’, — Cu prilejul săr
bătorii naționale a Ghanei — 
Ziua Republicii — la Accra a 
avut loc la 1 iulie o mare pa
radă militatră. La paradă au 
luat parte Kwame Nkrumah, 
președintele Republicii Ghana, 
miniștri, militanți de răspun
dere ai Partidului popular al 
convenției. După paradă Kwa
me Nkrumah a aprins un foc 
veșnic în memoria acelora 
cdre și-au dat viața in lupta 
pentru libertatea și indepen
dența Ghanei.

LONDRA 2 (Agerpres). — 
Agenția Reuter anunță că Ia 2 
iulie, la Londra a fost dată pu
blicității o declarație a guver
nului englez în care se arata 
că la 12 decembrie va fi pro
clamată deplina independență a 
Kenyei.

La sfîrșitul lunii septembrie 
se spune în declarație, va avea 
loc la Londra o conferință la 
care va fi elaborată noua con
stituție a Kenyei independente.

Sub presiunea cererii formu
late de reprezentanții Kenyei 
la recentele tratative de la Lon
dra, în declarația guvernului 
englez din 2 iulie se arată că 
„forțele armate engleze vor fi 
retrase din Kenya în, maximum 
un an de la data acordării in
dependenței”.

Pentru rezolvarea unor pro
bleme privind apărarea Kenyei, 
după proclamarea independen
ței, vor fi organizate alte con
vorbiri între reprezentanții 
Kenyei și ai guvernului englez.

CIUDAD DE MEXICO. Du
pă cum transmite agenția 
U.P.I., autoritățile mexicane 
au arestat un grup de opt 
contrarevoluționari cubani ca
re au plănuit să organizeze 
acte de sabotaj împotriva unor 
cargoboturi cubane în portul

Veracruz, cu scopul de a îm
piedica efectuarea schimburi
lor comerciale dintre Mexic și 
Cuba. Printre cei arestați se 
află Carlos Fernandez Trujillo 
și Dimas Figueredo, conducă
tori oi unor organizații ale 
contrarevoluționarilor cubani.

BONN. — Purtâlorul oficial de 
cuvînl al guvernului vesl-german. 
Karl Guenther von Hase. în cadrul 
unei conferințe de presă ținute la 
1 iulie la Bonn, a anunțai oficial câ 
președintele Franței, de Gaulle, va 
sosi joi la Bonn într-o vizită ofi
cială In R.F.G. de doud zile. Pre
ședintele francez va fi însoțit de 
primul ministru Georges Pompidou, 
de ministrul afacerilor externe. 
Maurice Couve de Murville, pre
cum și de alte persoane oficiale 
franceze.

Deși ordinea de zi a întllnirii 
dintre președintele de Gaulle și 
cancelarul Adenauer n-a fost comu
nicată oficial, purtătorul de cuvin! 
a precizai că discuțiile vor fi con
sacrate problemelor privind poli
tica N.A.T.O.. așa-2isa integrare a 
Europei occidentale, precum și pro
blemelor colaborării franco-vesi- 
germane.

LONDRA. — Dramaturgii englezi 
au hotărît să interzică prezentarea 
pieselor lor în teatrele din Repu
blica Sud-Africană care practică un 
regim de discriminare față de 
populația dc culoare.

După cum relatează ziarul „Ti
mes". aproape 50 de dramaturgi 
englezi — printre care Samuel 
Eeckett, Graham Greene, John Os
borne. J. B. Priestley etc. — au 
semnat o declarație în care, prin
tre altele, se subliniază că „după 
ce s-au consultai cu Mișcarea 
anliaparlheid și cu artiști și scrii
tori sud africani, ca o expresie a 
aversiunii lor personale față de 
politica de apartheid și a simpatiei 
lor la|â de scriitorii șl populația 
din Republica Sud-Africanâ, care 
suferă în prezent de pe urma unei 
legislații nefaste, au da! instruc
țiuni agenților lor să includă în 
orice viitor contract o clauză prin 
care se refuză automat dreptul de

a pune in scenă vreuna din piesele 
lor In orice teatru care practică 
discriminarea rasială față de spec
tatori".

BONN. — La 1 iulie, la 
Miinchen și-a deschis lucră
rile Congresul ordinar al Par
tidul ui liber-democrat (R.F.G.). 
Președintele acestui partid, 
Mende, care a prezentat la 
congres raportul de activitate, 
s-a pronunțat pentru o poli
tică mai activă a guvernului 
R.F.G. în problema germană, 
precum și în relațiile cu țările 
socialiste. El și-a exprimat 
speranța că în urma stabilirii 
de legături economice și cul
turale cu aceste țări, se vor 
stabili în viitor și relații po
litice. Totodată, Mende s-a 
pronunțat pentru încheierea 
unui pact de neagresiune între 
N.A.T.O. și țările participante 
la Tratatul de la Varșovia.

PARIS. După cum anunță 
agenția Union Francaise d'In
formation, la 30 iunie „detașa
mentele republicane de secu- 
ritate“ și poliția au făcut vz 
de grenade cu gaze lacrimoge
ne împotriva țăranilor din 
departamentul Pyrenees Ori
entates, care au organizat în 
orașul Perpignan o demonstra
ție de protest împotriva poli
ticii guvernului, care nu ia 
nici o măsură pentru îmbună
tățirea situației țăranilor. Ță
ranii sînt nemulțumiți mai a- 
les din cauză că în Franța 
sint importate produse agrico
le de care țara nu are nevoie. 
Pomicultorii și viticultorii de
partamentului cer, de aseme
nea, guvernului să ia măsuri 
pentru a preîntâmpina pier
derile pe care le suferă ță
ranii în urma vinderii sub preț 
a produselor lor.
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