
Succese
ale petroliștilor

argeșeni
Petroliștii din regiunea Argeș 

continuă cu succes acțiunea pen
tru realizarea unui coeficient cit 
mai ridicat de exploatare a son
delor care produc prin pompaj, 
în acest scop a fost extinsă ini
țiativa sondorilor de la Boldești 
a „graficelor profilactice” care 
constă în stabilirea succesiunii 
în timp a operațiilor de inter
venție, evitarea aglomerării pe o 
anumită perioadă a 
operații și folosirea 
capacității de lucru 
de intervenție.

Aplicarea acestei inițiative 
asigurat prelungirea duratei de 
funcționare a sondelor, creșterea 
producției de țiței și îmbunătă
țirea calității acestuia. In pri
mele 4 luni ale anului petroliștii 
argeșeni au economisit pe această 
cale peste 4 milioane lei. Valo
roasa inițiativă se extinde acum 
și în alte regiuni petrolifere din 
țară.

A

Proletari din toate țările, uniți-vă!

(Agerpres)

mai multor 
rațională a 
a brigăzilor

pe lingă

ER LIBER!

— tefan Stanculea, Steri-

TIMPEJL LIBER-IN
■f- » e o estradă esti

vală perechi de 
dansatori inter
pretează cu vioi
ciune tinerească și 
grație o suită de 
dansuri populare

rominești. Urmează apoi un 
grup de soliști vocali sau — 
tot mai mult îndrăgit și apre
ciat — un program de brigadă 
de agitație. Pe o altă scenă, a- 
menajată în vecinătatea ime
diată a naturii — la marginea 
unei păduri, bunăoară — își 
recită versurile un grup 
poeți sau un tinăr a ajuns la 
ultima întrebare a concursului 
„Cine știe, oîștigă”. Miile de 
spectatori, mulți, foarte mulți 
tineri, așteaptă cu emoție răs
punsul. De cele mai multe ori 
răspunsul va fi bun. Aplauzele 
îndelungi îl vor răsplăti. Ace-

__________________________________

de

Ieași aplauze pot fi des auzite 
și pe stadioane, la bazele spor
tive unde se desemnează, în 
urma unor pasionante între
ceri, cei mai buni sportivi, cele 
mai bune echipe. Numărul 
membrilor formațiilor artisti
ce, al interpreților, al echipe
lor sportive este foarte mare. 
Mult mai numeros este însă 
cel al participanților. Și zilnic, 
— dar, îndeosebi sîmbăta și 
duminica — în aer liber au 
loc pe tot cuprinsul patriei 
asemenea manifestări mult în
drăgite și apreciate de oamenii 
muncii, de tineretul din 
brici și de pe ogoare.

Este firesc ca problema 
ganizării cît mai plăcute și 
structive a timpului liber 
devină din ce în ce mai mult 
o cerință imperioasă, vitală.

Sub conducerea organizații-

fa-

or- 
in- 
să

lor de partid, organizațiile 
U.T.M. sînt chemate să con
tribuie la realizarea cu succes 
a cerințelor cultural-artistice, 
sportive și distractive în așa 
fel îneît prin activitățile între
prinse să prilejuiască o 
participare a oamenilor 
cii.

Asemenea manifestări 
menite să asigure prin conți
nutul lor bogat o mare efici
ență educativă, să contribuie 
— alături de multiplele forme 
ale muncii organizațiilor 
U.T.M. — la educarea tinere
tului în spiritul dragostei față 
de patrie și partid, la dezvol
tarea atitudinii înaintate față 
de muncă, la formarea eticii 
noi, socialiste. Cu atît mai 
mult este necesar să fie inten
sificate eforturile în această 
perioadă — perioada de vară

largă 
mun-

sînt

care oferă multiple posibili
tăți pentru organizarea unor 
bogate și variate manifestări 
cultural-artistice și sportive în 
aer liber, pe tot cuprinsul pa
triei noastre, Ia orașe și sate. 
Manifestările organizate de 
case de cultură și cluburi, de 
teatre și ansambluri artistice, 
de biblioteci și alte instituții 
culturale, trebuie să aibă loc 
cu precădere la cinematogra
fele și estradele din parcuri, 
în grădinile și teatrele de va
ră, la bazele sportive, în locuri 
pitorești sau pădurile din jurul 
orașelor și satelor. în acest 
fel ele pot și trebuie să atragă 
la activitățile organizate un 
număr mult mai mare de ti
neri veniți să-și petreacă plă
cut și util timpul liber în aer 
liber. Pe scenele estivale pot 
fi reprezentate spectacole di-

cînleia
tineretului

Muncitor
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0 tefan Stanculea, Steri- 
\ că Pacioglu, Vlase Si 
’ donie, elevi in anu 

III clasa sudori, la Școala 
profesională de 
Combinatul siderurgic — 
Galați se pregătesc cu toata 
atenția in vederea susținerii 
examenului de absolvire.

Foto : S. VIOREL

verse de către formații pro
fesioniste sau de amatori, se 
pot organiza jocuri distractive, 
proiecții cinematografice etc. 
Serbările cîmpenești, carnava
lurile tineretului, serbări ale 
tinereții, festivalurile cîntecu- 
lui, jocului și portului din re
giune, ziua de odihnă colectivă 
oferă inepuizabile posibilități 
de petrecere plăcută a timpu
lui liber. Pe scenele in aer li
ber pot fi imbinate cu succes 
expunerile și conferințele pe 
teme interesante cu concursuri 
„Cine știe, cîștigă”, întîlnirile 
cu oameni de știință și cultură 
cu prezentarea unor filme do
cumentare sau recitaluri de
„Scìntela tineretu ui"

(Continuare în pag. 2-a)

ai Partidului Comunist al Uniunii Sovietice
Vineri la amiază a sosit în 

Capitală, la invitația C.C. al 
P.M.R., o delegație de activiști 
ai Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice, condusă de 
tovarășul N. V. Podgornii, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., prim secretar al C.C. 
al Partidului Comunist din 
Ucraina, pentru a studia ex
periența organizațiilor Parti
dului Muncitoresc Romîn. Din 
delegație fac parte A. A. Epi- 
șev, membru supleant al C.C. 

șeful Direcției 
armatei

al P.C.U.S., 
principale politice a 
sovietice și a flotei maritime 
militare, P. V. Kovanov, mem
bru supleant al C.C. al 
P.C.U.S., vicepreședinte al Co
mitetului controlului de partid 
și de stat, M. A. Polehin,

membru supleant al C.C. al 
P.C.U.S., șeful secției organe
lor de partid a C.C. al P.C.U.S. 
pentru agricultura R.S.F.S.R., 
N. A. Kuznețov, al doilea se
cretar al 
nesc
M. I. Haldeev, șeful Secției 
ideologice a C.C. al P.C.U.S. 
pentru industria R.S.F.S.R., 
A. D. Amirov, secretar al C.C. 
al P.C. din Azerbaidjan, A. I. 
Gorceăkov, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.U.S., I. A. 
Vlasova, secretar al Comitetu
lui regional al P.C.U.S. pen
tru industrie — Kursk, A. V. 
Grebnev, redactor șef adjunct 
al ziarului „Izvestia”.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, oaspeții sovietici au 
fost întîmpinați de tovarășii

Comitetului orășe-
al P.C.U.S. Moscova,

Nicolae Ceaușescu și 
Stoica, membri ai 
Politic și secretari ai 
P.M.R., de membri și 
supleanți ai C.C. al 
activiști de partid din 
lă.

A fost de față I. K. 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
în R. P. Romînă, și membri 
ai ambasadei.

Un grup de pionieri a 
minat 
buchete

După 
activiști 
coroane 
tul Eroilor Patriei și la Monu
mentul Eroilor Sovietici.

Chivu 
Biroului 
C.C. al 
membri 
P.M.R., 
Capita-

Jegalin,

în- 
membrilor delegației 
de flori.

sosire, delegația de 
ai P.C.U.S. a depus 
de flori la Monumen-

(Agerpres)

Primirea delegației ia C. C.
Vineri la amiază, tovarășul 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim- 
secretar al C.C. al P.M.R., a pri
mit pe membrii delegației de 
activiști ai P.C.U.S. în frunte cu 
N. V. Podgornii.

La primire au luat parte to
varășii : Ion Gheorghe Maurer, 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Alexandru Bîrlădeanu, Leonte 
Răutu, Mihai Dalea, membri ai 
C.C. al P.M.R.

R.
A fost de față I. K. Jegalin, 

ambasadorul Uniunii Sovietice in 
R. P. Romiuă.

întilnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, tovărășească.

(Agerpres)

Micii naturaliști se află in plină activitate. Ei pregătesc cu grijă material 
pentru colțul viu al școlii.

Foto : GR. PREPELIȚĂ
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Pionierii colectează plante medicinale
îndrumați și mobili

zați de organizația 
U.T.M. pionierii din co
muna Smeeni, raionul 
Buzău, în orele lor libe
re participă cu însufle
țire la acțiunea de strin
gere de pe cîmp a plan
telor medicinale. In pri
mele zile de la ajunge-

rea mușețelului la ma
turitate, pionierii au co
lectat o cantitate de pes
te 2 000 kg care a fost 
predată cooperativei din 
comună.

După cum fiecare loc 
de 'inuncă, fiecare acțiu
ne își are fruntașii ei, și 
pionierii au intre ei mai

mulți fruntași la acțiu
nea de colectare a plan
telor medicinale. Iată-i: 
Iordache Elena clasa a 
IV-a; Rusen Aurel clasa 
a IV-a, Stîan Virgil cla
sa a Vil-a și alții.

C. BERESCU

Pe șantierele 
eonstruetiilor zootehnice

olectiviștii din raionul Hațeg 
acordă o mare atenție 
sporirii numărului de ani
male proprietate obștească. 
La sfirșitul acestui,an. potri
vit cifrelor stabilite în pla

nurile de producție ale gospodăriilor co
lective, efectivul de bovine va ajunge 
de la 7 000 la aproape 11.000 de capete, 
din care 3.300 vaci cu lapte. Se va ajunge, 
de asemenea, la 21 500 de oi cu lină fină 
și semifină, 3 900 de porcine și 12 000 de 
păsări matcă. Această dezvoltare a 
șeptelului presupune și asigurarea
unor adăposturi trainice, corespun
zătoare. Gospodăriile colective din
raionul Hațeg vor ridica în acest an 
14 grajduri a cîte 100 de capete fiecare, 
18 maternități, 13 saivane, 22 magazii, 42 
pătule și altele. In ce stadiu se află aceste 
construcții, ce condiții sînt asigurate pen
tru realizarea lor într-un timp cît mai 
scurt, cum contribuie tineretul la înfăp
tuirea acestui obiectiv importaM din pla
nul G.A.C.?

Iată ce am constatat, acum cîteva zile, 
cu ocazia unui raid.

Colectiviștii din comuna Pui au pre
văzut să construiască un grajd pentru 
bovine, o maternitate, un saivan și două 
cotețe. Acțiunea de procurare a materia
lelor necesare a început cu cîteva luni 
în urmă. In afară de ciment, țiglă, che
restea procurate prin repartiție de la 
stat, ei au strîns din vreme însemnate 
cantități de piatră, nisip, material lem
nos etc. Pentru aceasta, consiliul de con
ducere al gospodăriei a alcătuit echipe 
din cîte 20—30 de colectiviști, care au 
participat în zilele cînd nu erau alte 
treburi de făcut în cîmp, la scoaterea 
pietrei și a nisipului de pe malurile rîu- 
lui care trece prin sat. Alte echipe, prin 
defrișarea unor pilcuri de arbori de la 
capătul holdelor, au procurat o cantitate 
de peste 20 m c de material lemnos. Or
ganizația U.T.M. a înțeles că la aceste 
acțiuni tineretul poate să aducă o însem
nată contribuție și a mobilizat un mare

număr de tineri colectiviști. Ei au parti
cipat la scoaterea pietrei și nisipului, la 
tăiatul arborilor precum și la transpor
tul lor la locul de construcție.

— Gînd am avut toate materialele pro
curate — spune tînăra Ileana Dauerbach, 
inginerul agronom al gospodăriei — co
lectiviștii noștrii au început executarea 
lucrărilor. Gropile pentru fundația graj
dului au fost săpate prin muncă patrio
tică de către tinerii colectiviști. Bineînțe- 
leș, sub supravegherea meșterilor. Apoi 
și-au început activitatea zidarii. în mo
mentul de față se lucrează la grajd, la 
maternitate, și la cele două cotețe. Cele 
două cotețe de altfel se află într-un sta

diu avansat: la acoperiș. Consiliul de 
conducere al gospodăriei a distribuit în 
așa fel forțele de muncă, îneît activita
tea de pe șantierul construcțiilor zooteh
nice să se desfășoare pînă la terminarea 
lor, fără ca prin aceasta să întîrzie ce
lelalte lucrări din cîmp.

De multă inițiativă în ce privește pro
curarea unei bune părți din materialele 
de construcție, prin valorificarea resur
selor locale, dau dovadă și colectiviștii 
din Vîlcele Rele, Clopotiva, Gînțaga și 
Boșorod. Și aici lucrările sînt avansate. 
Colectiviștii din Boșorod, de pildă, care 
anul trecut au realizat, prin procurarea 
materialelor pe plan local, la cele trei 
grajduri construite, economii de 115 000 
lei, folosesc din plin, în aceste zile, expe
riența acumulată.

ROMULUS LAL 
corespondentul „Scânteii 

tineretului” pentru regiunea 
Hunedoara

(Continuare în pag. a 3-a)

IUN NOU CARGOU I
I I
| DE 4 500 TONE .

(Marile riispund(>rit 
a!( Ihni'd ipiKi'iilii

zina „Tractorul" 
din Brașov. Și de 
numele ei se leagă 
istoria ridicării sa
tului romînesc. In 
bătaia înlănțuită a 
motoarelor auzi

șoapta fierbinte a pămîntului, 
căci poemul plinii aici începe — 
Bărăganul, Dobrogea sau Olte
nia fiind doar locurile desăvâr
șirii lui, Pătrunzînd în cîmpie, 
acum mai bine de un deceniu

selor din fontă nodulară care în
locuiesc piesele din oțel forjat. 
In uzină i se spune „nea Tran
dafirescu". Laureat al Premiu
lui de stat clasa I pentru meca
nizarea și fabricarea în serie a 
tractorului romînesc, Ilie Tran
dafirescu trece drept unul din
tre inițiatorii principali ai miș-

— Adevărat. Cînd am venit 
aici, plopii care străjuiesc dru
mul de la intrarea principală a 
uzinei erau două șiruri de lăs
tari.

— Prin urmare, ați cunoscut, 
ați fost tovarăș cu generații în
tregi de muncitori. Care erau 
condițiile de dezvoltare mate-

și jumătate, tractoarele aici cre
ate au marcat semnalul marii 
desțeleniri care avea să se îm
plinească peste ani. Astăzi, 
uzina de sub poalele Tîmpei, 
fortăreață a industriei noastre 
socialiste este cunoscută pînă 
departe dincolo de hotarele 
țării.

Ilie Trandafirescu, inginer 
principal metalurg, șeful secției 
turnătorie, lucrează în uzină 
din 1935. El însuși inovator, răs
punde de aplicarea tehnicii noi 
în elaborarea și producerea pie

Convorbire cu tovarășul 
Ilie Trandafirescu, 
Erou al Muncii Socialiste

carii de inovații. Scund, albit la 
tîmple, cu fața brăzdată de 
cute adinei, pare veșnic agitat. 
Glasul asprit, metalic, cu neaș
teptate izbucniri vesele, îi tră
dează spiritul optimist, eferves
cent, în necontenită căutare.

— Lucrați în această uzină de 
aproape 30 de ani...

rială și spirituală ale tinerilor 
din trecut ? Mai precis ale ge
nerației dumneavoastră ?

— Intîi de toate, trebuie să 
vă spun că nu-mi place să fiu 
considerat bătrîn. Ieri... a fost 
ziua mea de naștere. Am împli
nit abia... 54 de ani.

r— Mulți înainte I

Cu oile colectivei la pășunat. Imagine luată de pe plaiurile Sucevei, comuna 
Părteștii de Sus, raionul Gura Humor.

1 Foto : AGERPRES

— Vă mulțumesc pentru, ura
re. Și acum să trecem la obiec
tul întrebării. Eu cred că nu este 
vorba atît despre condițiile de 
viață ale generației vechi cit 
despre lupta de a exista și de 
a-ți păstra demnitatea umană. 
Trăiesc de la vîrsta de 7 ani 
printre muncitori și nu cunosc 
vreunul — exclud, bineînțeles, 
iscoadele patronilor sau ale si
guranței burgheze — care să-și 
fi găsit rostul în vechea orîndu- 
ire. A fi ucenic, odinioară, echi
vala cu a fi vîndut rob — pe 3 
sau 4 ani, și apoi pe toată viața. 
O lungă perioadă din viața mea 
am muncit în tucerii, în turnă
torii, la sonde și la fabrica de 
avioane — peste tot, muncitorul 
îndura foame, silit să lucreze 
de multe ori, din zori pînă 
noaptea tîrziu, omul era împins, 
treptat și metodic, pe calea a- 
brutizării. La Ploiești, pe cînd 
eram încă aproape copil, am 
văzut oameni care,, roși, măci- 
nați de mizerie, istoviți, nu mai

■așteptau nimic de la viață... 
Unii apucau calea circiumei, al
ții calea bisericii, amăgindu-se 
deopotrivă cu închipuiri de
șarte. Peste lumea petrolului, 
flutura în vînt lațul morții. Mij
loacele de lucru primitive, lăco
mia societăților străine, a ca
pitaliștilor din țară, constituiau 
cauzele principale ale sutelor 
de accidente mortale... Și peste 
tot, steagul negru al teroarei. 
Ca muncitor îți era interzis să 
faci parte dintr-o grupare poli
tică, alta decît cele care activau 
cu binecuvîntarea guvernului. 
La Ploiești, în turnătoria unde 
mi-,am făcut ucenicia, funcționa 
ajutorul mutual. Se întîmpla 
cuiva o nenorocire, tovarășii de 
muncă îi veneau în ajutor. Ac
țiunea, considerată subversivă, 
poliția a operat arestări între co- 
tizanți. Statul burghez voia ca 
omul să fie omului lup — și de 
aici dădea libertate de acțiune 
în fabrici, ca de altfel, peste tot, 
organizațiilor naționalist-șovine 
sau fasciste. Misticismul și ha- 
botnicismul erau deopotrivă, 
arme de oprimare. In timpul 
războiului, la fabrica de avi
oane am cunoscut împreună cu 
toți ceilalți muncitori, o nouă 
fațetă a umilinfei: carcera și 
bătaia. Orice greșeală se pe
depsea cu 25 lovituri date la 
spate cu centura. Fiecare dintre 
muncitorii de la noi din fabrică 
a fost în anii aceia, întins pe 
podele și bătut. Tinerii, după

orele 'de lucru și sărbătoare, 
erau scoși pe cîmpul de in
strucție la pregătirea premili- 
tară. Pentru cîteva minute de 
întîrziere făceau o noapte de 
carceră și erau tunși chilug. A- 
veam un ucenic, pe Traian 
Țimpea — astăzi inginer în uzi
na noastră — care, de fiecare 
dată, se întorcea de Ia instruc
ție bătut și înjurat. Jur împre
jur domneau silnicia și teroarea 
—■ iar la mijloc muncitorul. 
Singura seînteie, steaua speran
ței era Partidul Comunist. El a 
arătat clasei muncitoare, între
gului popor, calea ce duce spre 
ieșirea din bezna capitalistă. 
Clasa noastră muncitoare a 
luptat cu abnegație, sub condu
cerea comuniștilor, pentru a 
răsturna nedreapta orînduire, 
pentru a crea poporului o viață 
plină de demnitate și măreție. 
Noi am ajuns să trăim ziua de 
azi, minunată, epoca desăvîrși- 
rii construcției socialismului 
în patria noastră.

— Am dori, în continuare, să 
ne relatați despre condițiile de 
viață ale tinerilor muncitori din 
această uzină. In raport cu con
dițiile din trecut...

— Termenii nu suportă com
parație. înainte muncitorul ti
năr, fie el cît de vrednic și 
inventiv, ri-ajungea să ridice un

FĂNUȘ NEAGU

(Continuare în pag. a 3-a)

I GALAȚI (de la co
respondentul 'nostru).
Ileri, în jurul orei 

11,00 la cala de lansa
re a navelor de la

I Șantierul naval Ga
lați se adunaseră 
mulți constructori. Ei

■ împărtășeau -„f>ucuria 
I lansării la apă a ce

lui de al 13-lea car
gou romînesc de 4500 

Itone. După ce echipa 
de lansatori condusă 
de maistrul Dumitru 

ICazacu, laureat al 
Premiului de stat 
pentru buna desfășu- 

Irare și pregătire a

I Garnitura
I SUCEAVA (de la 
B corespondentul nos- 
Itru). Fabrica de mo

bilă din Rădăuți, una 
din unitățile cele mai 

Inoi și moderne din 
regiunea Suceava a 
produs, vineri, cea 

Ide-a 5 000-a garnitu
ră de mobilă. în pre
zent în fabrică se fac

I
I

IDEVA (de la cores
pondentul nostru).
In 36 de sate și o-

Irașe ale regiunii Hu
nedoara cum sînt Ri- 
bița și Grohoțele din 
raionul Brad, Boia 
Bîrza și Rădulești din 
raionul Ilia, Ciugud 
și Pîclișa din raionul 

Alba etc. se constru-
o 

de 
In

lansării vaselor la B 
apă a tăiat parîmele, 
cargoul a t 
săniile de lansare pri
mind „botezul" apei. 
Constructorii din e- 
chipele conduse de 
Petre Adamache, 
Gheorghe Vlad, Ma
rin Zăbavă și Petre 
Ion au scurtat ciclul 
de fabricație pe cală 
a acestui vas cu cir
ca 30 de zile față de 
celelalte vase 
blate de acest 
conomia de 
realizată este 
tone.

at parimele, I 
alunecat pe |

I
I
I
I
I
I

asam- 
gen. E- 

metal 
de 10

5000
pregătiri pentru pro
ducerea în 
noilor tipuri 
bilă pentru 
complete și 
toare „*
De asemenea se fac

serie a 
de mo- 
camere 
dormi- 

.Orchideea”.

I 
I
I
I 

încercări pentru a tei 
introduce lustruitul I
mobilei cu poliesteri.

OLI NOI I

iese școli noi cu 
capacitate totală 
165 săli de clasă.

orele libere, pe 
tierele acestor 
strucții sute de 
participă prin muncă 
patriotică la diferite 
lucrări: transportarea 
și pregătirea materia
lului, săparea și tur
narea fundației etc.

In prezent 16 școli 
se află în stadiul 
acoperire, iar 7 
stadiul de finisaj.

șan- 
con- 

tineri

de 
in

ta sate

I
I
I
I Filme documentare
I
I

SUCEAVA (de la

I corespondentul nos
tru). Pe ecranele a

I numeroase cinemato
grafe sătești din re
giunea Suceava în 
cadrul „Festivalului

] primăverii pe ecra
ne”, acțiune inițiată

Ipe regiune, rulează 
un ciclu de filme do
cumentare pe diver
se teme. La 35 de

| unități cinematogra
fice din . raioanele 

IGura Humorului și
Fălticeni, s-a organi
zat o călătorie pe I hartă cu tema : „în
soțind solii poporului 
romîn în vizita lor

Ide prietenie în Indo
nezia, India și Bir- 
mania”. în raioanele

I
I
I

■-I 

. — -1 
regiunea Suceava cu | 
prilejul aniversării a |

I
I 

număr de R 
spectatori B 
cu 171 000 ■

I
.4

Săveni, Botoșani, Ră
dăuți rulează diferite 
documentare 
zootehnice.

Alte două

agro-

filme 
documentare „Coroa
na sfărîmată” și „Re
publica la 15 . ani” 
vor fi prezentate pe 
ecranele unor cine
matografe sătești din

actul15 ani de la 
naționalizării.

In cele 4 luni ale 
anului la sate s-au 
înregistrat pînă a- 
cum
1 045 000
(mai mult cu 171 000 
față de aceeași pe
rioadă a anului tre
cut).

un



'ï

(Urmare din png. I)

Frumos e să petreci o dumi
nică la Trifești! Comuna acea
sta așezată la marginea nor
dică a tării în raionul Iași este

«

O grupă de studenți din anul 1 de la Facultatea ide geologie 
— geografie, executând lucrări practice de topografie 

Foto: AGERPRES

n st
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Ardeieanu Ion — Oradea :
Secția de geochimie din ca

drul Facultății de chimie de 
la Universitatea „Al. I. Cuza” 
din Iași este unică în țară. A- 
teastă secție va da prima pro
moție de absolvenți peste un 
an. Ei vor fi pregătiți ca cer
cetători și vor lucra în labora
toarele de geochimie ale Mini
sterului Metalurgiei și Con
strucțiilor de Mașini, în labo
ratoarele de mineralogie ale 
institutelor de cercetări depar- 
t-mențale, Institutului, geolo
gic, comitetului geologic și ale 
Academiei R.P.R., în labora
toarele de hidrologie ale Aca
demiei R.P.R. etc.

Popescu G. Sandu — Bucu
rești.

Școala pe care ați absolvit-o 
nu echivalează cu școala me
die. Dacă ați absolvit clasa a 
X-a, respectiv clasa a Vil-a a 
fostului liceu teoretic, vă pu
teți înscrie in clasa XI-a la 
invățămintul fără frecvență, 
începînd cu anul școlar 1963— 
1964.

Stancu Ioana — București.
Potrivit instrucțiunilor Mi

nisterului Învățămîntului, ele
vii care nu au luat examenul 
de maturitate nici a treia oară, 
au posibilitatea să se prezinte 
la examenul de maturitate 
numai după ce au repetat ulti
ma clasă a școlii medii.

Șerban Savin — Cacova, 
raionul Oravița.

Concursul de admitere în 
institutele pedagogice de 3 ani 
va avea loc în a doua jumă
tate a lunii septembrie (data 
exactă va fi comunicată prin 
presă, în timp util.).

Concursul de admitere pen
tru Facultățile de istorie-geo
grafie va consta din următoa
rele probe :

— Istoria R.P.R., scris și 
oral ;

— Geografia fizica, și econo- 
mică a R.P.R. — scris și oral ’

— Socialism științific — 
oral.

Condițiile de admitere vor 
fi publicate în broșura „Admi
terea in invățămintul supe
rior“ care va apare în curînd, 
în librării.

Puschioză P. Vasile — 
Ohești

în cadrul facultăților de is
torie-geografie ale institutelor 
pedagogice de 3 ani și de geo
logie-geografie din universi
tăți, nu sînt organizate cursuri 
serale. Pe lîngă aceste facul
tăți există 
frecvență.

Pentru a 
cursul de 
fără frecvență, la una din a-

ceste facultăți se cer următoa
rele condiții ;

— Absolvirea școlii medii de 
cultură generală cu diploma 
de maturitate ;

— Vîrsta maximum. 35 de 
ani împliniți în anul 11963 ;

— Vechime de 3 ani, ca pro
fesor sau învățător, în 
litatea facultății.

Nicoraș Gheorghe — 
Studiile ce le aveți

insă cursuri fără

participa la con- 
admitere. cursuri

specia-

Beiuș 
(Școala

medie și școala de tehnicieni 
geofizicieni) vă dau dreptul ca, 
în cazul cînd posedați diplo
ma de maturitate și un stagiu 
în producție de 3 ani în spe
cialitatea școlii tehnice .absol
vite, să vă prezentați la con
cursul pentru admitere la In
stitutul de petrol, gaze și geo
logie.

La această facultate nu sânt 
organizate cursuri fără frec
vență.

Nu vă puteți prezenta la 
concursul de admitere la Fa
cultatea de geologie-geografie 
din cadrul universității — un
de există cursuri fără frecven
ță — deoarece la această for
mă de învățămînt se pune 
condiția de a avea un stagiu 
de 3 ani ca profesor sau învă
țător de specialitate.

Popa Ion — Hunedoara
Absolvenților clasei a Xl-a 

de la invățămintul mediu se
ral în vederea prezentării la 
concursul de admitere în învă- 
țămîntul superior, li se acordă 
0 sigură dată un concediu de 
studii plătit de 30 de zile ca
lendaristice, în afara conce
diului de odihnă.

Acesta se acordă, la cerere, 
eșalonat sau integral.

In cazul în care dv. doriți ca 
în același an să vă prezentați 
atît la examenul de maturita
te, cît și la concursul de admi
tere în invățămintul superior, 
beneficiațj de un singur con
cediu de studii plătit de 30 
de zile calendaristice.

a diriginte al clasei 
a Vil-a, cunos- 
cînd îndeaproape 
gîndurile și preo
cupările fiecăruia 
din cei 33 de elevi 
ai mei, doresc în

rîndurile de față să prezint 
cîteva aspecte din munca pe 
care colectivul didactic al 
școlii noastre, în colaborare cu 
familia și organizația de pio
nieri, a depus-o pentru ori
entarea profesională a viitori
lor absolvenți.

încă de la începutul anului 
școlar, îndrumarea elevilor 
din clasa a VlI-a în vederea 
alegerii viitoarei lor profesiuni 
s-a înscris în preocupările 
noastre ca una din sarcinile 
cele mai importante. Prin 
discuții cu elevii, cu părinții 
lor, prin întreaga activitate 
școlară și extrașcolară ne-am 
străduit, în primul rînd să cu
noaștem înclinațiile, interesele 
și năzuințele fiecăruia pentru 
a-i putea îndruma intr-acolo 
unde vor putea da rezultate 
mai frumoase, spre locurile 
unde e mai mare nevoie de ei.

în cadrul a numeroase ore 
de dirigenție s-au dezbătut 
(tune ca: „Meseria cea mai

frumoasă”, „Ce meserie să-mi 
aleg” etc. Li s-a vorbit elevi
lor despre dezvoltarea diferi
telor sectoare ale economiei 
naționale, perspectivele de 
dezvoltare ale unor ramuri ale 
industriei și agriculturii țării 
cît și ale regiunii etc.

O atenție deosebită am a- 
cordat popularizării în rîndul 
elevilor a dezvoltării agricul
turii noastre socialiste, a fru
museții muncii în agricultură. 
Pornind de la faptul că gos
podăriile agricole de stat și co
lective au nevoie de tot mai 
multe cadre calificate, am că
utat să-i îndrumăm pe elevii 
noștrii, fii de colectiviști, să 
îmbrățișeze profesiuni legate 
de agricultură, de diversele 
sectoare ale producției ani
male și vegetale. Acțiunile 
organizate in acest scop sînt 
numeroase. în primul rînd, a 
fost organizată în cadrul șco
lii o expoziție în care, pe baza 
documentelor de partid și de 
stat, a fost ilustrat avîntul a- 
griculturii în țara noastră, 
precum și sarcinile trasate de 
partid pentru dezvoltarea ace
stui sector al economiei socia
liste.

Studiind obiectul agricultu

poezie, serile tematice cu pro
gramele brigăzilor artistice de 
agitație. Tot în aer liber se 
pot organiza expoziții pe teme 
interesante. Pe stadioane pot 
avea loc competiții și între- 

Iceri sportive de masă, se pot 
organiza zile cultural-sportive 
Ia care să alterneze întrece
rile sportive eu manifestări 
culturale, cu spectacole artis
tice prezentate pe scene spe
cial amenajate.

Este firesc ca asemenea ac
tivități să se organizeze zilnic 
în parcuri, piețe, locuri de re- 
creere. Este, de asemenea, fi
resc ca în asemenea' locuri să 
funcționeze biblioteci mobile 
iar unde sînt condiții să se or
ganizeze manifestări de masă 
cu cartea, să se prezinte re
cenzii, medalioane literare, 
simpozioane, să se organizeze 
standuri, vitrine și expoziții de 
popularizare a cărții.

în zilele de sîmbătă și, mai
B ales, duminica se pot organiza 
g manifestări de mare amploare 
• care să se desfășoare pe cu- I prinsul unei zile întregi. Suc

cesul unor asemenea manifes
tări îl asigură participarea I celor mai bune formații artis
tice și sportive, profesioniste 
și de amatori, conținutul bo- 

Igat și variat, calitatea inter
pretării programelor.

în perioada de vară a aces- 
Itui an se pot folosi în scopul 

organizării cît mai complexe 
a timpului liber formațiile ar- 

Itistice — cele mai bune — 
oare participă la cel de-al 
VII-lea concurs al formațiilor I artistice de amatori (în afara 
concursului propriu zis) iar 
manifestările sportive ce au 

IIoc în cadrul etapelor superi
oare ale Spartachiadei de 
vară a tineretului pot fi îm- 

Ibinate cu programe cultural- 
artistice prezentate de forma
țiile de amatori de la orașe și 

« sate.
| La sate, ținînd seama de 
" stadiul de desfășurare a mun- 
Icilor agricole, pe lingă activi

tățile obișnuite (de la căminele 
culturale) se pot organiza Ia 

(centrele de comune numeroase 
manifestări ca serbări popu
lare cîmpenești (la care să se 
prezinte programe artistice 
variate: brigăzi de agitație, 
coruri, dansuri, soliști vocali 
împletite cu activități sportive 
și distractive), duminici cul

tural-sportive (cuprinzînd în-I treceri sportive — atletism, 
lupte, tir, fotbal etc. — con

cursuri de recitatori și soliști, 
întîiniri cu brigada științifică, 
vizionări dc filme etc) serbări 
ale recoltei (organizate la în
cheierea lucrărilor de recol
tare pe grupe de comune 
sate) care să constituie 
toate — o amplă afirmare
entuziasmului popular, o tre- 

Icere în revistă a tuturor re
alizărilor obținute de oamenii 
muncii în toate domeniile de I activitate sub conducerea în
țeleaptă a partidului.

Nu există perioadă mai pri- 
_ elnică decît cea de vară pen-

Și

a

tru organizarea periodică 
zilele de odihnă a excursiilor 
de masă (cicloturism, mototu- 
rism, drumeție, concursuri de 
orientare turistică etc). în a- 
cer.te excursii alegerea itine- 
rariîlor trebuie să urmărească 
cunoașterea frumuseților na
turale a locurilor, cunoașterea 
monumentelor istorice (mu
zee, case memoriale, monu
mente) și, mai ales, a obiecti
velor industriale înălțate în 
anii puterii populare. Cunoaș
terea nemijlocită, parcurgerea 
inepuizabilelor trasee de bo
găție și frumusețe ale țării vor 
contribui desigur la dezvolta
rea sentimentului de mindric 
și dragoste față de patria so
cialistă, de încredere nestră
mutată în partid.

Tineretul este chemat să 
participe cu întreg entuzias
mul, talentul și priceperea sa 
la pregătirea acțiunilor cultu
ral-artistice și sportive de 
mare amploare în aer liber pe 
baza 
mite 
zilei 
rării 
jugul fascist.

Succesul, atingerea scopului 
propus prin organizarea acti
vităților în aer liber depind de 
măsura în care conținutul dc 
idei al manifestărilor se în
scrie într-un plan de perspec
tivă cuprinzător, complex, evi- 
tînd formalismul, locul comun, 
neinteresant; de măsura în 
care se răspunde prin forme di
verse, ingenioase adevăratelor 
preocupări și aspirații ale ti
nerilor, în așa fel îneît — pe 
lingă nota de atractivitate pe 
care trebuie s-o cuprindă cu 
obligativitate — să prilejuias- 
că o largă muncă de educa
ție, să ajute la formarea mul
tilaterală a tinerilor, inițiin- 
du-i și ajutîndu-i să cunoască 
și înțeleagă literatura, muzica, 
pictura etc.

Numeroase și variate sînt 
activitățile ce se pot desfășura 
la orașe și sate, în perioada de 
vară în scopul petrecerii cît 
mai plăcute și utile a timpului 
liber. în realizarea lor, activi 
și entuziaști, Ingenioși și pri- 
cepuți, tinerii neîndoios își vor 
aduce o contribuție de seamă, 
vor fi animatorii activității 
formațiilor artistice și spor
tive, mobilizatori neobosiți, 
vor ajuta la popularizarea ac
țiunilor programate pentru a 
putea fi cuprins un număr 
cît mai mare de participanți. 
Prin muncă patriotică vor a- 
juta Ia amenajarea corespun
zătoare a locurilor unde ur
mează să se desfășoare activi
tățile în aer liber. Tinerilor 
noștri le place, mai mult ca 
oricui, cîntccul și dansul, 
sportul și teatru, excursiile și 
spectacolele. Ei vor fi însă nu 
numai, șpectatorii dar și re
alizatorii acestora. Organiza
țiilor U.T.M. le revine sarcina 
de a stimula inițiativele, de a 
da viață propunerilor tinerilor 
privitoare Ia organizarea tim
pului liber. Eficiența manifes
tărilor din timpul liber

planurilor special întoc- 
în vederea întîmpinărli 
de 23 August, ziua elibe- 
patriei noastre de sub

pinde in mare măsură de or
ganizarea lui judicioasă, ți- 
nînd seama de specificul și 
preocupările tinerilor cărora 
li se adresează, da? și de mo
bilizarea tinerilor la activită
țile programate. Cel mai bun 
mobilizator va fi, se înțelege, 
activitatea desfășurată, conți
nutul și calitatea ei. în acea
stă direcție organizațiile 
U.T.M. au datoria să-i mobili
zeze și îndrume pe tineri pen
tru a ajuta la realizarea unor 
activități cu bogat conținut e- 
ducativ, interesante, prezen
tate într-o formă atractivă, să 
canalizeze ingeniozitatea și en
tuziasmul tinerilor in sprijini
rea bunei desfășurări a activi
tăților cultural-artistice și 
sportive ce se cer, în această 
perioadă, prezentate perma
nent cu precădere în aer liber.

Comitetelor U.T.M. regio
nale, raionale și orășenești Ie 
revine sarcina ca — pornind 
de Ia cerințele și preocupările 
tinerilor, folosind toate posi
bilitățile de care dispun — să 
colaboreze îndeaproape cu co
mitetele executive ale sfaturi
lor populare, consiliile locale 
ale sindicatelor, comitetele de 
femei, U.C.F.S., O.N.T. etc 
scopul sprijinirii cît mai 
prinzătoare a organizării 
desfășurării activităților cul
tural-sportive în aer liber. Al
cătuirea unor planuri de acti
vități concrete (planuri de 
perspectivă și planuri lunare) 
Pe baza recentelor instrucțiuni 
privind desfășurarea activită
ții cultural-artistice la orașe și 
sate în perioada lunilor de 
vară, instrucțiuni elaborate de 
Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă de comun acord 

al U.T.M., Consiliul 
al Sindicatelor și 

urmărirea cu riguro- 
înâeplinirii măsurilor 

e-

in 
cu

ri

rnare și bogată. Colectiviștii 
sint oameni gospodari și har
nici. Duminică, după o săptă- 
mînă rodnică de mumcă. satul 
trăiește clipe de relaxare. 
Mulți colectiviști se duc la pă
dure.
spre căminul cultural, spre 
colțul roșu al G. A. C.

Alții se îndreaptă

și

spre baza sportivă. Tinerii fo
losesc prilejurile care se ivesc 
pentru a-și petrece timpul liber 
în chip cit mai plăcut și in
structiv. Iată, bunăoară, cum 
s-a desfășurat activitatea în 
una din duminici. Abia se fă
cuse ziuă cînd aici au început 
să vină oaspeții. Erau tinerii 
de 14 ani din comunele vecine 
Probota. Rașcani, Bivolari. Ve
neau la Trifești pentru ca îm
preună cu tinerii de 14 ani din 
comuna gazdă să primească 
buletinele de populație. La se
diul gospodăriei colective se 
făceau ultimele pregătiri ale 
serbării cimpenești pe care 
G.A.C. o organizase în cinstea 
tractoriștilor din brigada a IlI-a 
de la S.M.T. Vlădeni cu prile
jul încheierii campaniei de în- 
sămînțări și începerea întreți
nerii culturilor. Organizația 
U.T.M. s-a gîndit că folosind a- 
ceste prilejuri să organizeze o 
interesantă duminică cultural- 
sportivă. Acum totul era pre-

Mărturii
ale unei noi pasiuni

cu CC. 
Central 
U.C.F.S., 
zitate a 
și activităților preconizate, 
xigența continuă față de cali
tatea programelor prezentate 
pot asigura atingerea scopului 
propus.

Practica organizării activită
ților în aer liber a dus la ini
țierea multor forme interesan
te și atractive. Desigur, noi 
forme de organizare a manifes
tărilor cultural-artistice 
sportive vor apare în 
nuare 
largi a 
muncii 
cum e 
și propagatorii multora din 
ele.

Buna desfășurare a acestor 
activități ca și permanentiza
rea lor vor asigura utilitatea 
maximă a timpului liber, vor 
duce la o adevărată economi
sire a acestui timp liber care 
oferă perspectiva generoasă a 
desfășurării unui complex de 
manifestări menite să ajute la 
formarea și dezvoltarea conș
tiinței socialiste, la îmbogăți
rea cu noi cunoștințe a tineri
lor, la educarea lor în spiritul 
dragostei pentru frumos,

datorită 
maselor de 
la acestea 
firesc, vor

Și 
conti- 

participării 
oameni ai 
iar tinerii, 
fi creatorii

la 
cunoașterea frumuseților și 

a 
nostru

bogățiilor patriei noastre, 
realizărilor poporului 
condus de partid.

P rimele raze ale 
soarelui i-a gă
sit pe piteșteni 

la barierele orașului. 
Cu brațele încărcate 
cu flori și cu urări de 
bun veniț ei au pri
mit pe cele mai bune 
formații de artiști 
amatori din regiune 
participanți la sărbă
toarea primăverii. 
Din lunca Oltului, din 
munții Argeșului și 
Cîmpiile Teleormanu
lui și ale Vedei și-au 
dat intîlnire pe scena 
teatrului de vară din 
oraș cele mai fru
moase cîntece închi
nate vieții noi cu ho. 
rele domoale ale cio
banilor din Horezu, 
și girbele iuți ale flă
căilor și fetelor din 
părțile Vîlcei, cu ves- 
tiții călușari. Este 
greu să spui care for
mație ți-a plăcut mai 
mult, cînd prin față 
ți se perindă peste 
2 500 de artiști talen
tati, fiecare aducînd 
— în port, în dans 
și cîntec—-specificul 
satului 
corurile 
lor din 
Rucăr 
laureate 
sau de două ori ale 
concursurilor pe țară, 
au urcat pe scenă cu 
succes, deși pentru 
prima oară, corurile

său. Printre 
colectiviști- 
Topoloveni, 

și Domnești, 
cite o dată

din Scornicești-Slati- 
na, Izvorul-Vedea, și 
Olanu-Drăgășani care 
s-au întrecut prin bo
găția și noutatea re
pertoriului, prin nu
mărul mare al cori
știlor și originalitatea 
textelor. Nici o for
mație nu a numărat 
mai puțin de 200 de 
coriști, iar pe lingă 
compozițiile originale 
cîntate în agii tre- 
cuți ca : „Doina hai
ducească“, „Cîntccul 
hidrocentralei", exe
cutate de corul din 
Domnești și altele, 
s-au adăugat acum 
coruri noi ca „Patrie, 
măreață glie", „Suita 
de la Scornicești“, 
compusă de dirijori 
și membri ai coruri
lor. Călușarii arge
șeni atît de apreciați 
pretutindeni au fost 
și acum aplaudați cu 
entuziasm. Duminică 
au dansat numai 14 
echipe, sau mai bine 
zis 14 ansambluri de
oarece nimeni nu s-a 
mulțumit să apară cu 
6—12 perechi și a 
fost o adevărată de
monstrație a cîtor 
20—30 de perechi.

Printre cei 31 de 
călușari de la Sîrbi- 
Măgura au impresio
nat spectatorii, echi
pa de călușari a co
piilor din comună.

Grația și iuțimea miș
cărilor voinicilor de 
4—6 ani au surprins 
și ineîntat pe cei pe
ste 2 000 de specta
tori care i-au aplau
dat îndelung.

Cîntece și versuri 
inspirate din bucnria 
vieții noi au răsunat 
în programele brigă
zilor artistice de agi
tație din Furduiești 
și Răscăieți — Gă- 
ești, din Gostavăț — 
Drăgănești Olt și Ur- 
Inieni — Costești care 
au adus în fața spec
tatorilor aspecte din 
munca înfrățită a co
lectiviștilor, experi
ența celor mai buni, 
a fruntașilor recol
telor bogate.

Celor peste 63 000 
de artiști amatori din 
regiune la care anul 
acesta li s-au mai a- 
dăugat încă 15 000 
(Ia 11 locuitori unul 
face parte dintr-o 
formație artistică) 
viața nouă a satului 
le-a adus, după cum 
mărturisesc și cifrele, 
o nouă pasiune inca- 
drîndu-se în rîndurile 
numeroase ale artiș
tilor amatori.

AURELIA 
POPESCU 

corespondenta 
„Scînteii tineretului" 

pentru regiunea 
Argeș

gătit. Pe la orele 10 a început 
festivitatea de la cămin. Unui 
număr de 180 de tineri de 14 
ani li s-au inmînat buletinele. 
Despre semnificația inmînării 
acestor importante documente 
le-a vorbit Aurelia Gogoașe, se
cretar al Comitetului raional 
U.T.M. Iași, locotenentul de 
miliție Ion Ungureanu, colec
tivista Aglaia Nichifor.

La marginea satului, baza 
sportivă atrăsese în timpul a- 
cesta pe pasionații sportivi. Ei 
au urmărit cu interes întrece
rile de atletism. Pe nesimțite 
prima jumătate a zilei a trecut.

La prînz. sediul gospodărie a 
devenit locul de întâlnire al 
altor „oaspeți’’. Au sosit aici 
Ion Cojocaru. Mihai Bejenaru, 
Constantin Popescu și ceilalți 
mecanizatori din brigada a 
IlI-a cu soțiile. Muzica i-a în- 
tîmpinat cum le stă bine unor 
tineri fruntași cu care se mîn- 
drese și organizația U.T.M., și 
stațiunea, și gospodăria colec
tivă deservită. După masă s-au 
suit cu toți in autocamion și 
pădurea de la Trifești-centru 
i-a întâmpinat cu cîntece și 
voie bună.

Serbarea cîmpenească or
ganizată în cinstea fruntași
lor a fost, de fapt, o serbare a 
colectiviștilor din întreaga co
mună. A fost, prin manifestă
rile ce s-au desfășurat, o zi bo
gată la Trifești.

C. SLAVIC 
corespondentul 

„Scînteii tineretului” 
pentru regiunea Iași

seară de poezie
După amiaza e caldă, senină. 

Salcîmii de la Poalele Cetătuii au 
dat în floare. Casa lui Ilie Pintilie 
ca o carte de istorie deschisă își 
așteaptă oaspeții. Și ei sosesc : 
Aurelia Vasiliu și Constantin Ro- 
taru de la Fabrica ,,Țesătura“-Iași, 
Elena Matei și Maria Turcanu de 
la Fabrica de confecții , Elena Va
siliu de la Fabrica de tricotaje 
„Moldova“, Constantin Scîntee de 
la Atelierele de reparat material 
rulant — în total 60 de tineri. Au 
sosit aicj și tineri actori de Ia 
Teatrul Național „Vasile Alec- 
sandri“ împreună cu scriitori ie
șeni. Oaspeții au luat loc pe băn
cile din curtea casei memoriale. 
Seara de poezie cu tema „Chipul 
comunistului în literatură“ organi
zată de Comitetul orășenesc Iași 
al U.T.M. poate începe. Poetul 
George Lesnea, citește cîteva poe
zii proprii. „Ilie Pintilie” și „Casa 
lui Ilie Pintilie“. Tînărul poet ie
șean Florin Mihai Petrescu a citit 
cîteva din creațiile sale.

Rînd pe rînd au recitat poezii, 
artista emerită Ani Braeschi, acto
rii Teofil Vilcu, Gheorghe Ser- 
ghina, Cornelia Gheorghiu, Adina 
Popa, Nicolae Podval, Virgil 
Costin.

Opera ,Ja serva padrona“
S. CONSTANTIN

îndrumătoare privind
admiterea in invăiămintul

profesional și tehnic

la reală 
rice ori 
pină în

(și nu din subiecte 
mitologice) a supraviețuit 

i o 
Mu
or
ili-

ecenta imprimare, de 
către „Electrecord“. a 
operei bule „La serva 
padrona“ (Sluga stăpl- 
nă) de Pergolese re
prezintă o importantă 
acțiune de difuzare a

valorilor pieclasicismului. Strălu
cit exponent al școlii muzicale na
politane, Giovanni Eattista Pergo
lese, și-a cucerit celebritatea, da- 
torită Îndeosebi acestei opere re
aliste, plină de viată, de melodie 
cantabilă.

„La serva padrona”, operă bulă 
tipică, cu subiect inspirat din via-

w

(Încă un lot de țevi produse j 
(la Uzinele ,.Republica" din j 
f Capitală, așteaptă pe pla- ] 
f (oul

zilele noastre. Ea are 
acțiune simplă și spirituală. 1 
zică e plăcută, curgătoare -, 
chestra simplă, se rezumă Ia 
strumente de coarde și un clave
cin. Soprana Emilia Peirescu-Ciro- 
neanu și basul MariUs Rintzler a- 
companiați de o formație de cef- 
meră dirijată de Const. Bugeanu 
slujesc cu eficientă într-un bun 
echilibru vocal și instrumental o 
partitură spumoasă și plină de 
umor.

J. V. PANDELESCU

«
Ministerul Invă- 

țămîntului a elabo
rat două îndrumă
toare privind admi
terea în învățămân
tul profesional și 
tehnic pentru amil 
școlar 1963—1964.

Aceste îndrumă
toare cuprind con
dițiile de admitere 
pentru școlile pro
fesionale, școlile 
tehnice agricole, 
școlile tehnice și 
tehnice de maiștri,

cu indicațiile nece
sare in ce privește 
vîrsta de primire, o- 
biectele de examen, 
data ținerii exame
nului de admitere 
etc.

De asemenea, în
drumătoarele con
țin și rețeaua șco
lilor de meserii și 
specialități reparti
zate pe regiuni și 
orașe.

îndrumătoarele 
sint în curs de di
fuzare la secțiile de 
invățămînt regiona
le și in școli.

pe pia- j 
de pregătire să lie ) 

expediate. 1
Foto : AGERPRES •

rii, cunoscînd munca părinți
lor lor, colectiviștii, și mun
cind ei înșiși în gospodăria 
colectivă cu prilejul lucrărilor 
practice, numeroși elevi au în
drăgit munca în agricultură 
și și-au exprimat dorința de 
a-și însuși o meserie legată de 
aceasta. Pentru a le dezvolta 
și mai mult această dragoste, 
am organizat cu elevii clasei 
a Vil-a numeroase vizite la 
gospodăria colectivă, la sec-

tiviști fruntași care le-au vor
bit despre munca lor, despre 
ceea ce așteaptă gospodăria 
colectivă de la ei. Asemenea 
întîiniri au avut și cu mecani
zatori fruntași ca Popa Ion, 
Mihalache Marin și alții.

Dar munca noastră nu s-a 
desfășurat numai cu elevii. 
Pentru că de cele mai multe 
ori părinții hotărăsc ce va 
face copilul, am căutat prin 
diverse acțiuni să-i ajutăm

toarele legumicol, viticol și 
pomicol, cît și la cel zootehnic. 
Vizite s-au făcut și la gospo
dării agricole de stat din apro
piere cît și la stațiunea de ma
șini și tractoare din comuna 
noastră. Aici, elevii au și avut 
posibilitatea să lucreze în ate
lier, să cunoască munca plină 
de răspundere a mecanizatori
lor. Elevii din clasa a Vil-a 
au avut mai multe întîiniri cu 
președintele gospodăriei, cu 
inginerul agronom și cu colec-

pe părinți să îndrume și 
ei cît mai bine pe copiii lor 
care termină clasa a Vil-a. 
Dintre aceste acțiuni, amintesc 
ca fiind cea mai izbutită adu
narea cu părinții în care s-a 
discutat despre „Ce va deveni 
copilul meu ?” și la care au 
luat cuvîntul aproape toți pă
rinții elevilor din clasa a Vil-a. 
Cu acest prilej, numeroși pă
rinți ne-au cerut să-i infor
măm din timp asupra școlilor 
profesionale agricole, a celor

de mecanizatori la care pot 
să-și dea copiii. De asemenea, 
a avut loc o intîlnire a părin
ților și elevilor cu tovarășul 
Miu Dumitru, maistru la 
Școala de meserii agricolă, cu 
Stroie Dumitra, Constantin 
Papuc și alți absolvenți de a- 
nul trecut ai școlii noastre, în 
prezent elevi la Centrul șco
lar agricol Poarta Albă sau 
Școala profesională de meca
nici agricoli de pe lîngă S.M.T. 
Castelu, care le-au arătat ce 
condiții de învățătură sînt în 
aceste școli, ce perspective au 
absolvenții lor.

A mai rămas puțină vreme 
pină cînd cei dintr-a Vil-a se 
vor prezenta la examenul de 
absolvire. în tot acest timp, 
grija noastră pentru pregătirea 
cît mai temeinică în vederea 
examenului și activitatea de 
îndrumare a elevilor asupra 
a ceea ce vor face după exa
men merg mină în mină.

De pe acum știm cu sigu
ranță unde-i vom întîlni pe 
mulți dintre cei treizeciși- 
trei de absolvenți, Pe Mari-

nescu Voicu, Kair Imet, Duță 
Leonte și pe alți 12 elevi îi 
vom întîlni la Școala profesio
nală de mecanizatori. Aici vor 
da examen. Au fost elevi buni 
la învățătură și sînt sigur că 
vor reuși în dorința lor de a 
ajunge să conducă tractoarele 
pe ogoarele gospodăriei colec
tive. Drăgan Floarea va merge 
Ia Școala de pomiviticultori, 
iar Bari Ioachim, Ismail Gen- 
get la cea de zootehnie. Ar 
trebui să-i numesc pe toți cei 
28 de elevi care s-au hotărît 
să urmeze școli profesionale, 
să devină muncitori pricepuți 
ai ogoarelor. Frumusețea pro
fesiunilor pe care și le vor în
suși, cinstea și grija de care 
se bucură cei ce muncesc în 
agricultură le vor dovedi pe de
plin că n-au greșit cînd au 
luat această hotărîre.

prof. ROBE ELENA 
diriginta clasei a Vil-a 

Școala de 8 ani 
din Valu lui Traian

Cartagina în flăcări: rulea
ză la: Patria; Cerul n-are 
gratii: rulează la : Republica ; 
Noaptea pe autostradă: ru- 
lează la : Magheru, Elena Pa- 
vel, Giulești, Grivița, 23 Au
gust ; Rocco și frații săi: ru
lează la V. Alecsandri, Victo
ria, înfrățirea între popoare, 
V. Roaită, Alex. Sahia, Mio
rița, Arta ; Floarea de fier :

rulează la București, Gh. Doja, 
Ștefan cel Mare, G. Coșbuc ; 
Țarcul: rulează la I. C. Fri- 
mu, 1 Mai; Cabotinul: rulea
ză la Tineretului, Flacăra, 
Popular, Volga ; Salut, viață : 
rulează la Central, 30 Decem
brie ; Război și pace: (ambele 
serii) rulează la Lumina; 
Program pentru copii, dimi

neața : Idiotul —■ după amia
ză : rulează la 13 Septembrie ; 
Program de filme documen
tare : rulează la Timpuri Noi; 
Bunica Sabella: rulează la 
Maxim Gorki; Legea e lege: 
rulează la Cultural; Camelia : 
rulează la Alex. Popov; Că
pitanii lagunei albastre: ru
lează la 8 Martie, Olga Ban- 
cic ; Lanterna cu amintiri: 
rulează la C. David ; A fost 
prietenul meu : rulează la 
Unirea, M. Eminescu ; Turne
ul veseliei: rulează la T. Vla- 
dimirescu ; Pescărușul negru : 
rulează la Munca, Aurel Vlai- 
cu ; Violenfa în piață: rulea
ză la Moșilor; Mamelucul: 
rulează la I. Pintilie ; Umbre 
albe: rulează la Floreasca ; 
Frații: rulează la Libertății ; 
Divorț italian: rulează la Lu
ceafărul ; Festivalul Chaplin: 
rulează la G. Bacovia ; Mexi
cul cîntă: rulează la Drumul 
Serii; Fata cu ulciorul: rulea
ză la B. Delavrancea ; Pămîn- 
tul îngerilor: rulează la 16 
Februarie.
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Spectacol muzical în aer liber prezentat de elevii grupului școlar pelrol-chimie din Braila.
Foto : S. VIOREL

și-au dat concursul la 
desfășurare a acestor

Marile răspunderi
! ale tinerei generații

(Urmare din pag. I)

uminică pe scene 
estivale din raio
nul Alba și-au dat 
întîlnire artiștii a- 
matori, pe arene 
sportive — sporti
vii, iar pe terasele 
de dans a ieșit 

parcă întregul sat, în multe 
sate ale raionului, tinerii au 
participat la acțiuni de muncă 
patriotică. Să facem cîteva po
pasuri.

Primul la OARDA. Aici, di
mineața a început pentru a- 
proape 70 de tineri, cu împli
nirea unei hotărîri luate în 
una din adunările generale ale 
organizației U. T. M. dip sat. 
Nu departe se întinde o mare 
pajiște de pe care colectiviștii 
vor strînge la vară care în
tregi cu fîn. Pe acest teren au 
apărut mușuroaie care împie
dică creșterea ierbii.

Tinerii au hotărît să ajute Ia 
lichidarea acestora în ziua de 
duminică de pe o suprafață cît 
mai mare. Și într-adevăr în 
mai puțin de două ore mușu-

roaiele au fost împrăștiate de 
pe 10 ha. finețe.

Tinerii s-au despărțit pen
tru ca nu peste mult timp să 
se reîntîlnească din nou. De 
data aceasta în fața căminului 
cultural, în curtea umbrită și 
spațioasă. Aici și-au prezentat 
programele și au primit aplau
ze binemeritate brigada ar
tistică de agitație, echipa de 
dansuri, soliștii vogftli. După 
ce programul artistic s-a ter
minat hora a adunat în perechi 
timp de cîteva ceasuri zeci de 
băieți și fete. După amiază, ti
nerii s-au dus la baza sportivă. 
Echipele de fotbal ale G.A.C. și 
G.A.S...................................
tea. 15 
pistele 
pentru 
discului, pentru sărituri. Cînd 
toți cîștigătorii probelor spor
tive au devenit cunoscuți, or
chestra a chemat din nou pe
rechile de tineri pe terasa de 
dans.

La STREMȚ — pentru ti
neri ultima duminică a fost 
deosebită de cealaltă. Echipele

și-au disputat întîieta- 
atleți s-au întrecut pe 
de alergări, terenurile 

aruncarea greutății,

artistice (cor. dansuri și recita
tori. soliști instrumentiști și 
vocali) din comunele Pe- 
telca, Mihalț și Teiuș au ve
nit încă de dimineață în ospe- 
ție. Satul întreg a ieșit pe ulițe 
în întîmpinarea artiștilor ama
tori din satele vecine. Tinerii 
din Stremț însă nu se puteau 
ocupa numai de primirea oas
peților. Treaba aceasta au lă
sat-o pe seama celorlalți colec
tiviști, Ei făceau ultimele pre
gătiri în vederea întrecerilor 
de pe scenă. Nu cu mult timp 
în urmă, echipele artistice de 
aici s-au întrecut cu oaspeții 
de azi pe propriile lor scene și 
cei din Stremț au cules multe 
aplauze. Au trecut cîteva ore 
de întrecere pe scenă. A urmat 
apoi o „întrecere” fără juriu 
— dansul.

Cînd am ajuns în ALBA 
IULIA se apropia înserarea. 
De pe stadion, din parcuri, oa
menii se îndreptau spre piața 
largă din centrul orașului. Aici 
au fost instalate reflectoare cu 
lumina puternică, difuzoare de 
jur împrejurul pieții. In cîteva

remorci puse una lingă alta 
a fost improvizată scena. Pri
ma care a apărut pe scenă a 
fost brigada artistică de agita
ție alcătuită din artiști ama
tori din mai multe întreprin
deri și instituții. Programul ei 
era inspirat din ultimele reali
zări înfăptuite în oraș și în în
tregul raion. După programul 
brigăzii pe scenă au fost che
mați 7 tineri muncitori. Toți 
de ia atelierul central de repa
rații. Vancea Stelian, secretar 
al comitetului orășenesc U.T.M. 
îi felicită călduros. In săptă- 
mîna care s-a scurs ei s-au 
evidențiat în întrecerea socia
listă. întreaga piață dansează. 
Sînt prezenți aici mai bine de 
2 000 de tineri și oameni mai 
în vîrstă. venițt să-și petreacă 
cîteva ceasuri la această ser
bare devenită de un timp în
coace tradițională. In Alba Iu- 
lia asemenea manifestări au loc 
cu regularitate joi seara sau 
duminica.

n raionul Săveni 
există o bună ex
periență în organi
zarea timpului li
ber al colectiviști
lor. Pînă la începe
rea campaniei de

primăvară, obișnuit, duminica și 
în alte zile, sălile de spectacol 
ale căminelor culturale găzdu- 
iau sute de colectiviști intere
sați să vadă programele forma
țiilor artistice de amatori, să as
culte conferințe, răspunsuri ale 
brigăzilor științifice, sau să vizi
oneze filme.

Comitetul raional de cultură 
și artă Săveni împreună cu co
mitetul raional U.T.M., sub în
drumarea comitetului raional de 
partid, au stabilit ca în peri
oada de vară activitatea cultu
rală, să se desfășoare în aer li
ber, în poienele celor mai fru
moase păduri din raion.

Duminica trecută, în pădurile 
din Zahareni, Pădureni, Crasna- 
leuca Davidoaia, Liveni, Hă- 
nești și Avrămeni s-au organi
zat primele acțiuni din această 
primăvară, pentru petrecerea 
timpului liber al colectiviștilor.

După munca depusă pentru 
terminarea la timp a campaniei 
de însgmîn(ări, în aceste păduri 
colectiviștii din toate comuhele 
raionului au participat la „Săr
bătoarea primăverii". In poie
nile din cele 7 păduri unde s-a 
organizat „Sărbătoarea primă
verii', au fost amenajate estra
de, îmbrăcate în covoare lucrate 
de mîinile harnice ale colecti
viștilor, au fost expuse panouri 
și grafice care arătau realizările 
colectiviștilor în campania de 
primăvară. In fiecare poiană au 
fost amenajate chioșcuri de ali
mentație publică.

Programele au fost din timp 
afișate în fiecare comună. încă 
de dimineață peste 40 000 de 
colectiviști au fost prezenți în 
poienile celor 7 păduri unde s-a 
organizat „Sărbătoarea primă
verii". Din programul „Sărbăto
rii primăverii' se pot evidenția 
numeroasele spectacole prezen
tate de cele 41 formații cor'ttle, 
48 de brigăzi artistice de agitai

■■ ■■■■>-■

soliști vocali și instrumentiști, 
care 
buna 
serbări.

în pădurea Zahareni, de pil
dă, unde erau prezenți peste 
5 000 de colectiviști, au prezen
tat programe 15 formații artis
tice printre care : corul, briga
da, echipa de dansuri și teatru 
a căminului cultural din Ripi- 
ceni, echipa de dansuri 
Zahareni, taraful și soliștii 
sei de cultură raională din 
veni ele.

In alte poieni ale acestei 
duri s-au organizat jocuri de 
volei, concursuri de sărituri, și 
aruncarea greutății etc. Pentru 
pionieri s-a organizat un foc de 
tabără. Seara la orele 21 a ru
lat un film artistic, pe un ecran 
improvizat în aer liber. Apoi 
tinerii colectiviști au dansat 
plită tîrziu.

In toate cele șapte centre 
unde s-a organizat „Sărbătoarea 
primăverii" au avut loc aseme
nea programe, 1 
petrecînd o zi de neuitat.

In continuare, în fiecare du
minică, în fiecare comună vor 
fi organizate acțiuni asemănă
toare. In duminicile viitoare, în 
poienile pădurilor din raion, 
vor avea loc zile de odihnă a 
colectiviștilor. Irt afara progra-

(ie, 54 formații de dansuri, 6 ta- i 
rafuri, 25 echipe de teatru, 74 ■

I
I 
I 
I 
li
I
I 
I
I pricina av 

C. Primul 
tnr ni rlni 

avut loc aseme- g 
toți colectiviștii |rinîlihtl “

I solvit i 
schimb 
nicioda 

:i
COieCLlVlȘUiUi. ili uiuiu piuyiur — 
melor artistice prezentate, a în- | 
trecerilor sportive, a filmelor ■— ■

' 8se vor prezenta și recenzii ale 
unor cărți dă agrozootethnie, la 
tribuna experienței înaintate. 
Vor lua cuvîntul fruntași ai di
feritelor sectoare din G.A.C; Se 
pregătesc pentru viitoarele du
minici și, concursuri „Cine știe, 
cîștigă" pe teme agrozootehni
ce —- cu participarea tinerilor 
care au studiat îti cercurile 
grozootehnice.

A. CĂRUNTU 
corespondentul 

„Scînteii tineretului” 
pentru regiunea Suceava

GII. BURLACII 
activist cultural.

li. ROMULUS

Din multe trasee turistice...
BACĂU (De Ia corespondentul nostru). —
De la Bacău sau din alte orașe ale regiunii Bacău (Onești, 

Piatra Neamț, Roman, Tg. Ocna) sute de tineri au pornit 
duminică pe interesante trasee turistice. Cei aproape 450 
de turiști din Onești au avut ce-și povesti duminică seara la 
întoarcere, mai ales că unii vizitaseră Valea Prahovei, iar 
alții făcuseră mv popas în Poiana Narciselor. Aproape, 400 
de turiști din Bacău, în mare parte tineri, s-au întors și ei 
din excursia de la sfîrșitul săptămînii trecute cu amintiri 
de neuitat de pe Valea Oltului, Valea Prahovei, Poiana Nar
ciselor, Brașov etc. Interesantă a fost și excursia organizată 
de tinerii din orașul Roman la. Onești unde au vizitat noile 
blocuri de pe cea de-a doua magistrală a orașului și marile 
întreprinderi care au dus pînă departe faima văii Trotilului. 
Din multele trasee turistice tinerii au cunoscut cîteva. Desi
gur, acum se pregătesc pentru a străbate altele.

salariu egal cu al muncitorului 
vîrstnic. Tînărul mtincitor era de 
două ori jefuit: odată ca mun
citor și odată ca tînăr. De aici 
bolile cumplite care măcinau și 
aruncau în neputință generații 
întregi... Dar, cel mai de seamă 
cîștig al epocii noastre, propriu 
numai socialismului, e dreptul 
la învățătură, la afirmarea ca
pacității de muncă și a talentu- 

I lui. Uite, mie mi-a fost dragă 
| meseria de inginer încă din ti

nerețe. Să fii stăpîn pe o mese- 
| rie, să-i cunoști toate tainele, 
| mi s-a părut totdeauna lucrul 

cel mai de preț. Dar eram, la 
I părinți, 12 copii. Ca să mă tri- 
I mită la învățătură, tata ar fi 
I trebuit șă vîndă totul, frații cei

lalți să-și închidă viața ca ar- 
I ga.fi. Am făcut școala de ucenici 
| apoi am continuat să învăț sin

gur, pe apucate și pe furate dar 
I toate porțile îmi erau închise. 
| Am vrut să urmez liceul indus

trial, cursul fără frecvență, 
m-au respins de la examen, cu 
mențiunea: fabrica are nevoie 
de lucrători. Inspectoratul jude- 

| țeah vă sfătuiește să vă vedeți 
| de treabă, Iii mod serios, la fa

brică. M-am înscris la Institu- 
| tul normal electrotehnic, cu se- 
| diul la Paris, și am urmat, în 

schimbul unor taxe plătite cu 
I greu, cursul fără frecvență, timp 

de aproape 6 ani. Institutul cu 
' pricina avea 3 cursuri: A, B și 

I era curs complimen-
■ tar, al doilea pentru conductori 
i tehnici, al treilea scotea ingi

neri „bonne pour l'Orient 
(bun pentru Orient). Le-am ab-

■ soTvit pe toate trei; diploma, în 
j rt-am putut să mi-o iau

■ niciodată —1 drumul pînă la Pa-
Iris costa o groază de bani și, în 

afară de asta, n-ași fi primit 
nici odată dezlegarea să plec. 

I Visul meu de tinerețe l-am rea
lizat abia în anii socialismului 
cînd am absolvit Institutul po- 

I li tehnic din Crai ova.
Astăzi, muncitorul tînăr își 

poate realiza și orîndui viața 
Idupă cum dorește. Respins de la 

învățătură odinioară, e astăzi 
chemat să învețe și iar să în
vețe. Uitați, la noi pe lîngă 
Uzina „Tractorul", funcționează 

' o școală de ucenici cu 1 300 de 
| elevi, la liceul seral înființat cu 

mulți ani în urmă sînt înscriși 
peste 1 000 de tineri. Anul tre- 

| cut 40 din 107 absolvenți ai 
clasei a Xl-a au plecat să ur
meze cursuri superioare, cei mai 

1. mulți ca bursieri. In toate sec- 
I (iile veți găsi ingineri ridicați 

din muncitori.
— Piimim la redacție scrisori 

| de la cititori mai vîrstnici ai 
ziarului. Ele ne vorbesc despre 

I tinerii împreună cu care mun- 
| cesc autorii acestor scrisori. 

Foarte multe cuprind observa- 
i interesante asupra felului 

cum muncește și trăiește tine- 
■ retul nostru. Pe această linie, 

î ne împărtășiți, fie 
și pe scurt, gîndurile dv. în le- 
țggturăiyC^f^grii din uzină pe 
■care „îi-cunoașteți, care sînt 
principalele lor trăsături carac
teristice ?

— Uzina noastră este, în
tr-un fel, o inimă de fier a agri-

Pe
construcțiilor zootehnice

(Urmare din pag. I)

Sînt însă gospodării colec
tive unde această acțiune se 
desfășoară într-un ritm nesa
tisfăcător. Colectiviștii din Li- 
vadia, de exemplu, și-au plani
ficat pentru anul acesta să con
struiască un grajd, o materni
tate și o magazie. Cu toate că 
au ciment, țigle și alte mate
riale, lucrările avansează mult 
prea lent. Motivul ? Lipsa de 
var. Se așteaptă o repartiție, 
cu toate că varul se putea 
procura pe plan local, așa cum 
au procedat colectiviștii din 
Rîu Alb, Sarmisegetuza și din 
alte gospodării, care au scos 
piatră de var din carierele 
vecine, au ars-o, asigurîndu-și 
la timp și la un preț de cost 
foarte redus varul necesar. 
Există cariere, există cuptoa
re gata construite. Lipsește 
doar inițiativa, operativitatea.

Situații asemănătoare am 
întîlnit și la gospodăriile co
lective din Demsuș, Rîu Băr
bat, Ciula Mare și Rîu de 
Mori, unde lucrările la con
strucțiile zootehnice sînt mult 
rămase în urmă. Bxistă posi
bilități — forțe de lucru și 
rezerve nevalorificate pentru 
procurarea materialelor de 
construcție — ca ritmul con
strucțiilor zootehnice să se 
intensifice.

e Șefii oficiilor diplomatice 
acreditați la București au vizi
tat vineri Institutul de Infra- 
microbiologie al Academiei 
R.P. Romîne.

Șefii oficiilor diplomatice au 
manifestat un viu interes pen
tru dotarea, organizarea și ac
tivitatea desfășurată în aceas
tă instituție științifică în sco
pul ocrotirii sănătății publice 
în țara noastră și al cercetă 
rilor în domeniul inframicro 
biologiei.

Explicațiile au fost date de 
acad. prof. Ștefan S. Nicolau, 
directorul Institutului. A fost 
vizionat un film documentar 
științific care a ilustrat aspec
te din activitatea acestui insti
tut.

Marin loraacne, șezui laboratorului de metrologie de ia Uzi
na de Mecanică tină din Capitală verifică comparatoarele cu 
cadran necesare controlului de precizie în secțiile de prelu

crări mecanice din uzină.
Foto: AGERPRES

WORT WORT
„CURSA PĂCII“

Penultima etapă a 
„Cursei Păcii”, desfă
șurată între orașele 
Erfurt și Magdeburg 
(207 km) nu a adus 
modificări importan
te în clasament. Pur. 
tătorul tricoului gal
ben, Klaus Ampier 
(R. D. Germană), a 
respins atacul dat de 
'cicliștii belgieni Ia 
km 170 și are toate 
șansele să-și înscrie 
numele pe lista în
vingătorilor marii 
competiții cicliste.

Polonezul Gawlic- 
zek a cîștigat sprin
tul de cățărare de la 
Kyffhauser, belgia, 
nul Hasseldonck și-a 
consolidat „tricoul 
violet” acordat celui 
mai bun sprinter, a- 
cumulînd noi puncte 
la trecerea prin San-

gerbausen (km 98) 
unde 
locul 
dionul 
burg
Spectaculos Verhae - 
gen a întrecut pe 
Ampier, cucerind

s-a clasat pe 
întîi. Pe eta- 
din Magde- 

într-un sprint

prima victorie de 
tapă pentru echipa 
Belgiei, Cicliștii ro- 
mîni și-au menținut 
pozițiile : Dumitrescu 
continuă să se afle 
pe locul 4 în clasa
mentul general indi
vidual, iar echipa pe 
locul 5.

e-

o-
2.
3.

Clasamentul etapei: 
1. Verhaegen (Belgia) 
a parcurs 207 km în 
5h 27’37” (medie 
rară 38,700 km) ; 
Ampier (R.D.G.)
Bobekov (R.P.B.) ; 4. 
Timmerman (Bel
gia) ; 5. Oliaarenko 
(U.R.S.S.) toți în a- 
celași timp cu învin
gătorul 6. Tagliani 
(Italia) 5h 27’44” ; 7. 
Kudra (R.P.P.) ace. 
Iași timp ; 8. Appler 
(R.D.G.) 5h 27’57” și 
în același timp un 
pluton de 20 alergă
tori în care se aflau 
și reprezentanții no
ștri Dumitrescu, Coa
ma și Rădulescu.

Astăzi, ultima eta
pă a 15-a Magde
burg-Berlin (182 km).

(Agerpres)

PE SCURT
Duminică, pe stadionul 
„23 August“ din Ca- 

■ amatorii de
SB®.1» sport vor putea ur- 

mări un interesant pro- 
gram. De la ,ora 14,30 

% W va avea Ioc o serie 
'•» de demonstrații de 

motociclism (dirt-track), în conți, 
nuare se vor desfășura două me
ciuri de fotbal contind’ pentru cam
pionatul cat.- A : Progiesul—Ra
pid (ora 15,30) și Steaua—Dinamo 
București (ofa 17,15);

• Duminică pe lacul Herăstrău 
va avea Ioc un interesant concurs 
de canotaj academic organizat de 
clubul sportiv Olimpia. La acest 
concurs participă unii dintre cei 
mai valoroși visiași bucureștepi. 
Concursul începe la orele 10.
• Astăzi dimineață de la orele 

9 pe poligonul de Ia Tunari în
cepe cea de-a 5-a ediție a compe
tiției internaționale de tir.
• Vineri a părăsit Capitala ple- 

cînd cu avionul la Moscova echipa 
selecționată de box a R.P. Romîne 
care va participa la campionatele 
europene programate să se des
fășoare Intre 26 mai și 2 iunie în 
Palatul Sporturilor.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I fl
£ Gu__. _____T

Ireiui nosiru.
vă rugăm să 
și dp sriirt r1« i" 

i;
I culturii socialiste. Noi ne sim

țim răspunzători de plinea țării 
deopotrivă cu oamenii de la

I cîmpie. Cunosc bine stepa do
brogeană, încrîncenată altă dată 
în sărăcie, și Bărăganul, le-am 
colindat de multe ori — și în 
anii din urmă ori de cile ori 
pașii m-au purtat pe drumurile 
ermpiei, am fost cuprins 
un îndreptățit sentiment 
mîndrie •• colectiviștii ne 
mează și prețuiesc munca noa
stră, a constructorilor de trac
toare. „Bun, foarte bun, se vede 
că faceți treabă acolo" — sînt 
cuvintele cu care mă întîmpi- 

:nau. Prețuirea aceasta „gîn- 
desc" se iăsfrînge deopotrivă 
asupra tuturor tinerilor de Ia 
noi, vrednici și în permanență 
luptă pentru a se autodepăși. 
Tinerii -—am fost și voi rămîne 
mereu prietenul lor — au răs
puns cu cinste și hotărîre la 
toate chemările partidului. Ti
nerii de la noi fac în perma
nență dovada dragostei față 
de (ară, fată de marca uzinei. 
Să exemplific : în mișcarea de 
inovații sînt cuprinși aproape 
150 de utemiști. Ei, în cursul 
anului 1562, au făcut, personal 
sau în grup, 58 propuneri de 
inovații din care 36 au fost a- 
plicate.

Extrag, din cele relatate, 
șim(ul .răspunderii în muncă de 
care sînt îneuile(i(i tinerii uzi
nei noastre, preocuparea lor de 
a fi în pas cu toate cuceririle

de 
de 
sti-

științei moderne cit și convin
gerea că prin munca lor sînt 
chemați să întărească neconte
nit prestigiul de care se bucură 
industria noastră socialistă din
colo de hotarele patriei.

— Și acum, o ultimă între
bare: ce însușiri credeți că tre
buie să-și cultive în mod deo
sebit tînărul zilelor noastre, 
spre a deveni cît mai folositor 
patriei noastre ?

— Sînt inginer metalurg, deci 
mă voi referi în primul rînd la 
tinerii din industrie. Trăim în 
era atomică, secolul nostru va 
intra în istorie ca secolul cu
ceririi Cosmosului, consider, 
prin urmare, că principala sar
cină ce revine fiecărui munci
tor tînăr este să-și dezvolte dra
gostea pentru științele pozitive. 
Nu poți ajunge un muncitor 
bun fără a ști matematica și 
fizica. Sînt două ramuri ale ști
inței care stimulează imagina
ția, fără ele izbînzile omenirii 
sînt cu neputință de conceput, 
înaintarea patriei noastre către 
comunism cere oameni culți. 
Biologia, logica sau literatura 
beletristică sînt bunuri care tre
buie cucerite deopotrivă, căci 
omul nou este o personalitate 
complexă. Dar să revin la pri
mul punct, însușirea științelor 
pozitive dă posibilitatea munci
torului tînăr să devină stăpîn 
cu adevărat pe meseria lui. A 
învăța implică și dragoste pen
tru profesiunea ta și în egală 
măsură înseamnă a-ți iubi țara, 
a te pregăti temeinic să porți 
prin vreme, să rotunjești și să 
dezvolți la o treaptă mai înaltă 
toate cuceririle revoluționare 
ale poporului.

Țin să reamintesc un lucru 
care este bine să dea de gîndit 
tuturor tinerilor. Țara noastră, 
în cele aproape două decenii 
care s-au scurs de la eliberarea 
ei de sub jugul fascist, și-a 
făurit o industrie de prim rang, 
progresele înregistrate uimesc 
atît pe străinii care ne vizi
tează, cît și pe noi, cei care 
trăim zi de zi în clocotul acestui 
avint constructiv. Cetățile indu
striei chimice, lanțul hidrocen
tralelor, combinatele metalur
gice ridicate la noi revendică 
muncitorului o înaltă calificare, 
o bogată și vastă cultură teh
nică. Tineretul, mîine chemat 
să conducă destinele uriașelor 
întreprinderi de la noi, este da
tor, prin urmare, să-și însușeas
că în profunzime știința și teh
nica. Să și-o însușească tot mai 
bine, tot mai temeinic. Tonul 
meu nu este de îngrijorare. 
Dimpotrivă, vreau să adresez 
tututor tinerilor îndemnul pe 
care li-1 fac mereu celor cu 
care lucrez ■■ să învețe, să înve
țe necontenit.

In secția în care lucrez mulți 
tineri au înțeles acest lucru. 
Există numeroși absolvenți ai 
școlii profesionale și ai școlii 
de maiștri care s-au specializat 
în elaborarea și producerea 
pieselor din fontă nodulară, care 
înlocuiesc piesele din oțel for
jat — și succesele obținute de 
ei vin să dovedească în mod 
precis, că aprofundarea siste
matică a unei ramuri a științei 
și tehneii duce la izbînzi sigu
re. Tradiția eroică de luptă a 
clasei muncitoare, îmbogățită 
necontenit prin vremuri, se con
tinuă astăzi, Ia noi, prin asaltul 
către știință al tuturor munci
torilor. A învăța, a te sili să fii 
în pas cu toate cuceririle teh
nicii moderne, e cea dinții da
torie a muncitorului tînăr. Efor
turile depuse în vederea atin
gerii acestui scop — nu mă 
sfiesc să uzez de cuvinte mari
— se
sfera eroismului...

Noi, toți, cadrele tehnice ale 
uzinei avem înalta îndatorire 
de a-i ajuta și mai mult pe ti
neri în acest proces tumultuos 
de însușirea cunoștințelor teh
nice. Să continuăm crearea unui 
climat de studiu temeinic, care 
să antreneze masele tineretului 
pentru însușirea de cunoștințe 
noi, pentru introducerea în pro
ducție a tehnicii înaintate, ino
vatoare. Poate că ar trebui să 
folosim și mai bine, și mai de
plin diferitele forme existente 
în uzină, de ridicare a califică
rii și de însușirea cunoștințelor 
tehnice înaintate, să situăm, 
printr-un efort colectiv, Ia un 
loc și mai de frunte cartea teh
nică, în viața uzinei. Socotesc 
că organizațiile de tineret pot 
să dezvolte o mare varietate de 
forme interesante, atractive, pe 
linia antrenării maselor de tine
ret pentru însușirea științei și 
tehnicii înaintate.

A ști că ești unul dintre 
milioanele de oameni ai pa
triei care făuresc fericirea în
tregii țări este cea mai puter
nică răsplată a omului care 
muncește, dar a ști, înseamă a 
munci, a vrea, a lupta. A ști, 
înseamnă în cele din urmă, a fi 
comunist.

înscriu, am credința, în

INfOHMATlb/AWWI77/’ INFORMAȚII
• Vineri dimineața, H. M. R. 

Keyes, secretar generai al A- 
sociației internaționale a uni
versităților, a fost primit de 
prof. dr. Jean Livescu, ad
junct al ministrului 
mîntului și rector al 
sității din București, 
mire au fost de față 
nari superiori din minister și 
cadre didactice din învăță- 
mîrutul universitar.

în continuare, H. M. R. 
Keyes a vizitat Universitatea 
din București unde a avut o 
întrevedere cu 
Miltiade Filipesou, 
al Universității, 
Teodor Burghele, 
Institutului medico-farmaceu- 
tic din București, decani ai

facultăților din cadrul Uni
versității și Institutului medi- 
co-farmaceutic.

învăță- 
Univer- 
La pri- 
funcțio.

acad. prof, 
prorector 

acad. prof, 
rector al

• La Palatul Culturii 
Ploiești a avut loc vineri 
simpozion tehnico-științific 
ganizat de Institutul de proiec
tări pentru instalații petrolifere, 
in scopul extinderii tehnicii 
moderne de prelucrare a ți
țeiului.

Au participat ingineri și teh
nicieni de la rafinăriile de pe
trol din (ară, proiectanți și cer
cetători. S-au ținut comunicări 
științifice urmate de proiecții 
și au avut loc discuții cu pri
vire la realizarea unor instala
ții pentru prelucrarea cit mai 
rațională a țițeiului și obține-

din 
un 
or-

rugbi

(Agerpres)

La Birlad, echipa 
R.D. Germane a învins 
cu scorul de 9—3 
(3—3) echipa R.P. Bul
garia.

Finala competiției va 
opune duminică dimi
neața de la ora 10,30

pe stadionul Dinamo 
echipele R.P. Romîne 
și R.S. Cehoslovace. 
Pentru locurile 3—4 se 
întîlnesc la Pitești 
R.D. Germană și R.P. 
Polonă.

• Vineri, la Deva 
în cadrul competiției 
de rugbi „Cupa Păcii“ 
s-au intilniț echipele 
R.P. Romîne (tineret) 
și R.P. Polone. Tinerii 
rugbiști romîni au ob
ținut victoria cu sco. 
rul de 9—0 (3—0).

„Cupa Păcii“ la
(Ager preș)

(Agerpres^

rea de produse la un nivel ca
litativ tot mai ridicat.

• In zilele de 25 și 26 mai 
va avea loc în Capitală Confe
rința pe țară a Asociației ge
nerale a vînătorilor și pescari
lor sportivi. La conferință vor 
participa delegați ai vînători
lor și pescarilor sportivi din 
întreaga țară, aleși în consfă
tuirile regionale și raionale în
cheiate recent.

Conferința pe țară va anali
za activitatea desfășurată de 
Asociație de la înființare și 
pînă în prezent și va stabili 
măsurile necesare pentru dez
voltarea în vi'itor a vînătoarei 
și pescuitului sportiv în țara 
noastră.

• Sub auspiciile Comitetu
lui regional de Cultură și Artă 
și Comisiei pentru răspîn- 
direa cunoștințelor cultural- 
științifice, la Universitatea 
„Al. I. Cuza” din Iași a avut 
loc vineri după amiază con
ferința intitulată „I100 de ani 
de la crearea scrierii slave” 
expusă de lector universitar 
Dumitru Trocin de la Facul
tatea de filologie a Universi
tății ieșene.

A luat, de asemenea, cuvîn
tul Andrei Takaneațov, secre
tar al Ambasadei R. P. Bul
garia în R. P. Romînă.

♦-.«•♦-o



Cu prilejul vizitei delegației 

Marii Adunări Naționale

Miting al prieteniei 

sovieto-romine ia Moscova
'MOSCOVA 24 Coresponden

tul Agerpres transmite: Cu 
prilejul vizitei pe care delega
ția Marii Adunări Naționale a 
Republicii Populare Romîne, o 
face în Uniunea Sovietică, Ia in
vitația Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., vineri după-amiază, în 
Sala Coloanelor a Casei Sindi
catelor din Moscova a avut Ioc 
un miting al prieteniei sovieto- 
romine.

In prezidiul mitingului, ală
turi de membrii delegației 
M.A.N. a R. P. Romîne, în frun
te cu acad. Athanase Joja, 
membru al C.C. al P.M.R., mem
bru al Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, au luat loc 
tovarășii I. Spiridonov, pre
ședintele Sovietului Uniunii 
al Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
I. Peive, președintele Sovietu
lui Naționalităților al Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., N. Firiu- 
bin, locțiitor al ministrului afa
cerilor externe al U.R.S.S., E. A- 
fanasenko, ministrul invățămîn- 
tului al Federației Ruse, pre
ședintele Consiliului de Condu
cere al Asocia/iei de prietenie 
sovieto-romine, deputați ai 
Sovietului Suprem al Uni
unii Sovietice și Sovietului 
Suprem al R.S.F.S.R., fruntași 
în muncă, conducători ai orga
nizațiilor obștești, precum și to
varășul N. Guină, ambasadorul 
R. P. Romîne la Moscova.

Mitingul a fost deschis de 
președintele Sovietului din Mos
cova, V. Promîșlov.

După intonarea imnurilor de 
stat ale R. P. Romîne și U.R.S.S., 
a luat cuvîntul Evghenii Afana- 
senko. EI a vorbit despre le
găturile de strinsă prietenie din
tre popoarele sovietice și po
porul romîn.

„Pe noi, oamenii sovietici, ne 
bucură minunatele succese ale

poporului frate romîn obținute 
în construirea socialismului — 
a spus vorbitorul. In anii pute
rii populare, oamenii muncii din 
Romînia, sub conducerea parti
dului lor marxist-leninist, Parti
dul Muncitoresc Romîn, au obți
nut mari succese în toate do
meniile economiei naționale, ști
inței și culturii”.

Vorbitorul a subliniat contri
buția adusă de Romînia la lupta 
pentru triumful principiilor le
niniste ale coexistentei pașnice 
în relațiile dintre state, pentru 
pace și colaborare multilaterală 
dintre țările balcanice și trans
formarea regiunii Balcanilor 
într-o zonă a păcii, liberă de 
arma rachetonucleară.

La miting au mai luat cuvîntul 
Daria Smirnova, membră a Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., muncitoare Ia Fabrica 
„Triohgornaia Manufaktura” 
acad. V. Kirilin, vicepreședinte 
al Academiei de Științe a 
U.R.S.S., deputat în Sovietul Su
prem al U.R.S.S., Svetlana Kuli- 
kova, studentă în anul 4 la In
stitutul de petrol și gaze din 
Moscova.

Cu vii aplauze a fost primit 
conducătorul delegației Marii 
Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne, acad. Atha
nase Joja. El a transmis ce
lor prezenfi și tuturor oameni
lor sovietici un cald salut fră
țesc din partea Marii Adunări 
Naționale a R.P.R. și a între
gului popor romîn.

După ce a împărtășit celor 
prezenfi impresiile culese de de
legația M.A.N. în timpul călă
toriei în Uniunea Sovietică, 
acad. Athanase Joja a spus : 
„Popoarele noastre sînt apro
piate prin orînduirea comună, 
prin interese comune, prin ideo
logia comună marxist-leninistă 
și prin scopul comun — trium
ful comunismului și al păcii.

Recepția oferită de ambasadorul

R. P. Romîne
MOSCOVA 24 (coresponden

tul Agerpres transmite): Cu 
prilejul vizitei în U.R.S.S. a de
legației Marii Adunări Națio
nale a R. P. Romîne, Nicolae 
Guină, ambasadorul R. P. Ro- 
mine la Moscova, a oferit vi
neri seară o recepție în noua 
clădire a ambasadei R. P. Ro
mîne de pe colinele lui Lenin.

în timpul recepției, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie, N. Guina, I. 
Spiridonov și acad. Athanase 
Joja au rostit toasturi.

Cei prezenti au vizitat, de a- 
semenea, noua clădire a amba
sadei R. P. Romîne.

Vizita în Anglia
a delegației

LONDRA 24 (Agerpres). — în 
după-amiaza zilei de 23 mai, de
legația M.A.N. a R.P. Romîne, 
condusă de Roman Moldovan, 
membru al Consiliului de Stat, 
a vizitat studiourile de televizi
une ale B.B.C. din Londra.

în cursul aceleiași după-amieze, 
membrii delegației romîne înso
țiți de Al. Lăzăreanu, ministrul 
R.P. Romîne la Londra, au făcut 
o vizită la palatul Westminster 
lui Sir Edward Boyle, ministrul 
învățămîntului, membru al Ca
binetului britanic.

în seara de 23 mai, Sir Harry 
Hylton-Foster, speakerul (preșe
dintele) Camerei Comunelor, a 
oferit un dineu la palatul West
minster în cinstea delegației 
M.A.N. a R.P. Romîne.

La dineu au participat : Enoch 
Powell, ministru al sănătății, Pe- 
ter Thomas, subsecretar de stat 
parlamentar la Ministerul de Ex
terne, precum și deputății An- 
drew Jones și E. Shinwell, foști 
miniștri, Dennis Ilealey. minis
trul apărării în cabinetul labu
rist „fantomă", sir Herbert But- 
cber, președintele grupului en
glez al Uniunii interparlamen
tare, J. Silverman și alți membri 
ai parlamentului, generalul W. 
A. Dimoline, secretarul grupului 
englez al Uniunii interparlamen
tare.

A participat, de asemenea, AI. 
Lăzăreanu, ministrul R.P. ~ 
mîne la Londra.

A luat cuvîntul sir Enoch 
well, care a evocat unele 
mente din istoria popoarelor en
glez și romîn. El a subliniat că 
vizita delegației romîne contri
buie la colaborarea dintre cele 
două țări și a toastat în sănăta
tea delegației.

în răspunsul său, Roman Mol
dovan a transmis salutul M.A.N. 
a R. P. Romîne și mulțumirile 
pentru primirea făcută de par
lamentul englez delegației ro
mîne.

Ro-

Po- 
mo-

Tratativele pentru dezarmare
de la Geneva

ncosmos-18“
Un nou satelit artificial

Intervenția reprezentantului R. P. Romîne
GENEVA 24 (Agerpres). — 

La 24 mai a avut loc o nouă 
ședință a Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare. Luînd 
cuvîntul, reprezentantul S.U.A., 
Charles Stelle, s-a străduit în 
fel și chip să facă răspunză
toare țările socialiste pentru 
faptul că conferința bate pa
sul pe loc. El s-a pronunțat 
însă împotriva discutării în 
cadrul Comitetului a propune
rii de a se încheia un pact de 
neagresiune între țările mem
bre ale blocului N.A.T.O. și 
cele care fac parte din Trata
tul de la Varșovia, deși în tre
cut puterile occidentale s-au 
declarat de acord ca Comite
tul celor 18 să se ocupe de a- 
ceastă problemă. în schimb, 
delegatul american a prezen
tat asemenea propuneri care 
nu au nici o legătură cu dezar
marea, cum ar fi schimbul de 
misiuni militare între diver
sele guverne și schimbul de 
preavize pentru anumite miș
cări de trupe.

A luat apoi cuvîntul șeful 
delegației R. P. Romîne, Geor
ge Macovescu, care a demon
strat netemeinicia afirmației 
făcută într-o ședință prece
dentă de reprezentantul Ca
nadei, generalul Burns, despre 
așa-zisa incompetentă a Co
mitetului celor 18 de a exami
na propunerea privind înche
ierea unui pact de neagresiu
ne între țările N.A.T.O. și ță
rile participante la Tratatul 
de la Varșovia. Această pro
blemă face parte dintre cele 
incluse pe lista măsurilor pe 
care Comitetul celor 18 a ho
tărât la 2 aprilie 1962 să le 
discute în baza recomandări
lor comune ale copreședinți
lor săi. Reprezentantul R. P. 
Romîne a constatat că în ati
tudinea unor delegații occi
dentale, inclusiv a delegației 
canadiene, a intervenit o 
schimbare în această privin
ță, ceea ce nu înseamnă însă

că problema nu ar mai fi pe 
ordinea de zi. După părerea 
delegației romîne întemeiată 
pe o analiză obiectivă a situa
ției și a considerentelor de 
ordin politic și juridic, a spus 
vorbitorul, ceea ce deranjează 
delegația canadiană nu este 
forul de negocieri ci substan
ța însăși a propunerii privind 
pactul de neagresiune.

în continuare, reprezentan
tul R.P. Romîne, referindu-se 
la declarațiile reprezentantului 
S.U.A., a citat declarații mai 
vechi ale președintelui Ken
nedy și ale primului ministru 
Macmillan favorabile ideii 
unui pact de neagresiune.

în cadrul ședinței au mai 
luat cuvîntul reprezentanții 
Bulgariei, Poloniei și * Ceho
slovaciei care au criticat la 
rândul lor poziția neconstruc
tivă a delegațiilor occidenta-

al Pămintului lansat

în Uniunea Sovietică
MOSCOVA 24 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 24 mai 
1963 în Uniunea Sovietică a 
fost lansat un nou satelit arti
ficial al Pămintului — „Cos- 
mos-18”.

La bordul satelitului se află 
instalat aparataj științific des
tinat continuării cercetării spa
țiului cosmic în conformitate 
cu programul anunțat de 
TASS la 16 martie 1962.

Satelitul a fost plasat pe o 
orbită cu următorii parametri: 
perioadă inițială de revoluție 
— 89,44 minute, distanța maxi
mă de suprafața Pămintului — 
301 km. (la apogeu), distanța 
minimă — 209 km (la perigeu). 
Unghiul de înclinare al orbitei 
față de planul Ecuatorului este 
de 65 grade 0T.

Aparatajul instalat la bordul 
satelitului funcționează nor
mal. Centrul de coordonare și 
calcul prelucrează informațiile 
primite.

Viena aplaudă
Filarmonica „Ceorge Enescu“

VIENA 24 Corespondentul A- 
gerpres transmite: Orchestra 
Filarmonicii 
Enescu” < 
dat vineri 
concert în 
lor festive

Iubitorii 
nică din capitala Austriei au 
umplut marea sală de la Kon- 
zerthaus în care au cîntat în 
aceste zile, sub bagheta unor 
mari dirijori, cîteva din cele 
mai renumite formații orche
strale.

de stat „George 
din R. P. Romînă a 

seară primul său 
; cadrul „Săptămîni- 

ale Vienei”.
de muzică simfo-

Dirijată de maestrul George 
Georgescu, artist al poporului, 
filarmonica bucureșteană a cu
cerit auditoriul prin interpre
tarea muzicii lui Prokofiev. 
„Simfonia clasică” a compozi
torului sovietic, cu care a în
ceput concertul, a stîrnit entu
ziasmul publicului. Cu multe 
și generoase aplauze a fost pri
mită și interpretarea simfoniei 
a 7-a. opus 131, ca și Concertul 
nr. 2 pentru vioară și orchestră, 
al cărui solist, artistul emerit 
Ion Voicu, a fost mult ova
ționat.

revista vest-germană „DerFotografia aceasta, reprodusă din
Stern” dezvăluie atrocitățile la care recurge clica diemistă în 
încercarea de a înăbuși lupta populației sud-vietnameze pen
tru libertate. Un patriot sud-vietnamez e torturat. Publicînd 
fotografia, „Der Stern” precizează că, la cîteva ore după a- 

ceste torturi, patriotul a murit»

Conferința conducătorilor
de state africane

ADDIS ABEBA 24 Trimisul 
special Agerpres, Al. Gheor- 
ghiu, transmite: La Addis 
Abeba continuă dezbaterile 
generale ale conferinței con
ducătorilor statelor indepen
dente din întreaga Africă.

Ședința din dimineața zilei 
de 24 mai, a prezentat un deo
sebit interes. în această șe
dință au luat cuvîntul cunos- 
cuții oameni politici din Afri
ca, Kwame Nkrumah, Gamal 
Abdel Nasser, Modibo Keita, 
Ahmed Ben Bella și alții.

Nkrumah, președintele Re
publicii Ghana. a cerut confe
rinței să pună bazele „unei 
uniuni politice africane, cu o 
forță de apărare comună, o 
diplomație comună, o cetățe
nie și o monedă comună”. El 
a arătat că „unitatea este sin
gurul mijloc de a salva Africa 
de imperialiști și de neocolo- 
nialiști”. Nkrumah a acuzat 
Portugalia, Republica Sud-A- 
fricană, Franța și Marea Bri- 
tanie că amenință indepen
dența statelor africane.

Președintele Nasser (R.A.U.) 
s-a pronunțat pentru o cartă

a Africii care să reflecte voin
ța comună a tuturor africani
lor de a lua în mîinile proprii 
destinele continentului lor și 
a cerut să se fixeze un ter
men cît mai apropiat pentru 
lichidarea colonialismului de 
pe pămîntul african. Totodată 
el a subliniat necesitatea li
chidării tuturor bazelor, mili
tare străine de pe pămîntul 
Africii.

în cuvîntul său, Ben Bella 
(Algeria) a susținut, de ase
menea, unitatea Africii. El a 
declarat că „10 000 de volun
tari algerieni așteaptă în Al
geria posibilitatea să lupte 
pentru eliberarea teritoriilor 
africane aflate încă sub robia 
colonialistă”.

Tot la 24 mai miniștrii afa
cerilor externe ai statelor 
africane, conform unei hotă
râri luate anterior de confe
rința șefilor de state, s-au în
trunit pentru redactarea unui 
proiect de cartă a Africii, care 
urmează să fie 
nării șefilor de 
de 25 mai.

supus exami- 
state în ziua

S.U.A.: Primele
populației

NEW YORK. — Lupta popu
lației de culoare din sudul 
S.U.A., împotriva dezmățului 
rasist, pentru egalitate în 
drepturi, a început să dea pri
mele roade.

După cum relatează agen
țiile de presă la 23 mai, Ca
mera de Comerț din orașul 
Charlotte (statul Carolina de 
nord) a recomandat lichidarea 
imediată a segregației în toate 
întreprinderile comerciale.

Curtea supremă a statului 
Alabama a confirmat pe de 
altă parte validitatea alegerii 
ca primar al orașului Birmin- 
gharn a lui Albert Boutwell, 
„cunoscut pentru atitudinea 
sa moderată față de problema 
rasială”.

Curtea supremă a ordonat 
reprimirea copiilor negri re
cent exmatriculați din școlile 
din Birmingham pe motiv că 
au participat la manifestații. 
In ordinul Curții supreme se 
subliniază că acești copii „au 
fost exmatriculați în mod ile
gal întrucît ei au procedat în 
conformitate cu drepturile lor 
constituționale”.

La Jackson, capitala statu
lui Mississippi, primarul ora
șului, Allen Thompson, a ac
ceptat să se întâlnească cu un

luptei

din conducă-comitet format 
tori ai populației de culoare 
în vederea discutării proble
mei desființării segregației 
rasiale în școli și în localurile 
publice.

Cum se explică această dare 
înapoi a autorităților rasiste 
din statele sudice ale S.U.A. ?

In primul rînd este vorba 
de lupta hotărâtă a negrilor 
din S.U.A. împotriva inegali
tății dintre albi și populația 
de culoare pentru abolirea tur 
turor legilor rasiste.

Pe de altă parte guvernul 
federal știe că tulburările ra
siale nu fac decît să scadă 
prestigiul Statelor Unite în 
străinătate și în special' în ță
rile Africii. Din aceste motive 
el exercită presiuni asupra 
autorităților locale în vede
rea reglementării problemelor 
care afectează populația de 
culoare. Nu lipsit de impor
tantă este și ceea ce agenția 
Associated Press califică drept 
,,probleme economice grave 
care însoțesc tulburările”.

Totodată, agențiile de presă 
relatează că în orașul Green
sboro din statul Carolina de 
nord de 12 zile continuă de
monstrațiile populației de cu
loare împotriva segregației.

pijsc PE SCURT sazeC 1 PE SCURT
La recepție au fost prezenți : 

A. Kosîghin, membru al Prezi
diului C.C. al P.C.U.S.. prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., I. Kaln- 
berzin, vicepreședinte al Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., I. Spiridonov, pre
ședintele Sovietului Uniunii al 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
I. Peive, președintele Sovietu
lui Naționalităților al Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., depu
tatul Z. Serdiuk, membru al 
Comisiei pentru propuneri le
gislative a Sovietului Suprem 
al U.R.S.S,, N. Firiubin și S. 
Lapin. locțiitori ai ministrului 
afacerilor externe al U.R.S.S., 
E. Afanasenko, ministrul în- 
vățămîntului al Federației 
Ruse, președintele Consiliului 
de Conducere al Asociației de 
prietenie sovieto-romînă, depu
tati ai Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și ai Sovietului Su
prem al R.S.F.S.R., înalți func
ționari ai Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. și ai 
Ministerului Afacerilor Ex
terne, academicieni, oameni de 
artă, ziariști.

Cu profesorul

despre :

PARIS : Continuă seria 
succeselor Operei romîne

PARIS 24 Corespondentul 
Agerpres transmite : Spectaco
lul de joi seara al soliștilor și 
ansamblului Teatrului de O- 
peră și Balet din București cu 
„Bărbierul din Sevilla“, la 
teatrul „Champs Elysees” s-a 
bucurat de un mare succes. 
Artiștii romîni au fost aplau
dați minute în șir și rechemați 
de nenumărate ori la rampă

Referindu-se la valoarea in- 
terpreților și în special la ar
tistul poporului Nicolae Her- 
lea, cunoscutul critic muzical 
Bernard Gavoty, a declarat: 
„Herlea are o voce admirabilă, 
iar interpretarea Pe care o dă 
rolului lui Figaro este de o 
înaltă ținută artistică. El este 
fără îndoială unul din cei mai 
buni cîntăreți pe care i-am 
auzit. Trebuie să subliniez, de

asemenea, a arătat Gavoty, 
aportul dat la reușita specta
colului de dirijorul Massini“.

Agenția France Presse rela
ta în legătură cu acest specta
col: „Amănuntul șlefuit al reci
tativelor, punerea în scenă care 
a accentuat un anumit rol, au 
dat interpretării romînești a 
acestei opere o culoare foarte 
personală. Decorurile, scrie a- 
genția, realizate de Ion Ipser, 
au căpătat întreaga lor valoa
re în penumbra albastră din 
scena furtunii. Costumele sem
nate de Tutoveanu sînt plă
cute“.

în același timp, ziarele fran
ceze continuă să publice cro
nici despre spectacolul operei 
romîne cu „Oedip". Astfel, în 
„L’Aurore“, Jacques Mistler

scrie : „...Opera din București 
a făcut la „Garnier" o impre
sie foarte frumoasă cu opera 
lui George Enescu, „Oedip“, 
operă de o incontestabilă no
blețe". „Execuția, în special în 
ce privește orchestra și corul, 
conduse admirabil de Mihai 
Brediceanu, — scrie în conti
nuare ziarul — mi s-a părut 
superioară aceleia din anul 
1936. Printre soliști, Oedip-ul 
lui David Ohanesian este o 
realizare impresionantă. Un 
bariton cu o voce puternică, 
clară, cu o expresie foarte 
dramatică și de o muzicalitate 
perfectă“. Jean Mistler își în
cheie articolul cu următoarea 
remarcă : „Este vorba de un 
spectacol pus la punct care 
atestă înaltul nivel artistic al 
Operei romîne".

R. P. Bulgaria : 
Sărbătorirea Zilei culturii

SOFIA 24 (Corespondentul 
Agerpres C. Linte transmite) : 
In seara zilei de 23 mai, in sala 
Operei din Sofia a avut loc a- 
dunarea festivă consacrată îm
plinirii a 1 100 ani de la crea
rea alfabetului și scrierii slave.

Zilele acestea poporul bulgar 
a sărbătorit trei evenimente de 
seamă : împlinirea a 1 100 ani 
de Ia crearea alfabetului și 
scrierii slave de către Frații 
Kiril și Metodiu, Ziua culturii 
și învățămîntului bulgar și Ziua 
presei bulgare. Academia bul
gară a organizat o sesiune ști
ințifică consacrată împlinirii a 
1 100 ani de cultură și scriere 
slavă etc.

Cu acest prilej au fost dis
tinși cu ordine și medalii un 
mare număr de activiști în do
meniul culturii și învățămîntu
lui. Cu ordinul Kiril și Medodiu 
cl. I, ,au fost distinși și o serie 
de oameni de cultură, știință și 
artă din străinătate.

Din R. P. Romînă, au fost 
distinși cu acest ordin acad. Pe

tre Conslantinescu-Iași, membru 
corespondent al Academiei de 
știință a R. P. Bulgaria, și 
acad, Emil Petrovici, profesor la 
Universitatea din Cluj.

Noi acțiuni 
ale patrioțiior 
sud-vietnamezi

SAIGON. — După cum re
latează agențiile occidentale 
de presă, forțele patriotice din 
Vietnamul de sud au între
prins noi acțiuni ofensive îm
potriva trupelor diemiste.

La 22 mai, anunță agenția 
Associated Press, patrioții 
sud-vietnamezi au lansat un 
atac împotriva a două locali
tăți din apropierea orașului 
Nha Trang, distrugîncL clădi
rea în care se afla sediul unui 
comandament militar.

La 23 mai, relatează agen
ția Reuter, patrioții au luat 
cu asalt un alt avanpost die- 
mist din provincia Xuyen, si
tuată la 150 mile sud-vest de 
Saigon. Din efectivul de 40 de 
militari diemiști au reușit 
numai șase să se salveze.

e-a ieșit în întîmpi- 
nare un om în vîr- 

• stă, de o deosebi
tă comunicativitate, 
plin de vioiciune. 
Remarcabil savant, 
cercetător de mare

reputație în domeniul știin
țelor istorice și filologice, a- 
utor al unor valoroase lucrări de 

lingvistică, membru al Acade
miei „Dei lincei” din Roma și al 
multor Academii din Europa și 
America, pedagog eminent, pro
fesorul Giacomo Bevotto e un 
om de o simplitate cuceritoare.

Convorbirea cu domnia sa se 
înfiripă firesc, ușor.

Pe măsuța din camera de ho
tel — un exemplar în ediție de 
lux al lucrării profesorului, con

® Colaborarea cu oamenii

de știință romîni...

• Frumusețea Bucureștiului,
a litoralului...

• Universitatea rominească
sacrată originilor limbilor indo- 
auropene, lucrare distinsă cu pre
miul Academiei Italiene de știin
țe pe anul 1957 și premiul 
„Penna d'oro” pe anul 1962.

— E darul și totodată omagiul 
meu Academiei Republicii Popu
lare Romîne la a cărui invitație 
mă aflu aci — ne spune eminen
tul lingvist. Vreau să subliniez 
că nu e vorba aici doar de un o- 
magiu. E, dacă vreți, o datorie 
de onoare. Fiindcă în lucrarea 
mea, la care am muncit două 
decenii, am folosit foarte multe 
din cercetările și descoperirile 
făcute în țara dumneavoastră.

— La care anume cercetări și 
descoperiri vă referiți ?

— In aproape toate țările s-au 
făcut cercetări cu privire la pre-

istorie dar în general descoperi
rile făcute au un interes local. 
Descoperirile făcute în urma 
cercetărilor privitoare la preisto
rie pe teritoriul țării dumnea
voastră au, dimpotrivă, consecin
țe extrem de importante pentru 
studiul unei sfere istorice și ling
vistice mult mai largi, pentru 
studiul antichităților indoeuro- 
pene. Intr-adevăr teritoriul Ro- 
mîniei a fost locul de intersecție 
a unor curente culturale și eco
nomice din Anatolia și Europa. 
Acestea fiind spuse, consider că 
nu mai este necesar să relev deo
sebita importanță a cercetărilor 
și descoperirilor arheologilor și 
lingviștilor romîni.

— Așadar, ați folosit, ea să

spunem așa, colaborarea colegilor 
dv. lingviști din Romînia.

— Exact. O colaborare extrem 
de prețioasă. Aș adăuga că stu
diile lingviștilor romîni sînt 
bine cunoscute în Italia. Noi ur
mărim, cunoaștem și dăm o înal
tă apreciere studiilor unor ase
menea remarcabili oameni de 
știință ca Iorgu Iordan, Alexan
dru Rosetti, Alexandru Graur.

— Ne-ar interesa opiniile 
dumneavoastră în legătură cu 
contactele directe pe care le-ați 
avut acum cu oamenii de știință 
din țara noastră.

— Am avut convorbiri foarte 
utile cu arheologi și lingviști ro
mîni și țin să repet aprecierea și 
stima deosebită pe care le-o 
port. Ceea ce aș vrea să relev 
în mod special este admirația 
mea pentru posibilitățile de-a 
dreptul excelente de lucru, de 
cercetare pe care le au arheolo
gii și lingviștii romîni. Amintesc 
în acest sens Institutul de fol
clor pe care l-am vizitat și care 
e o instituție de mare valoare. 
Pentru că e vorba de contactele 
directe cu colegii romîni doresc 
să mai adaug un amănunt: am 
mai fost în Romînia în 1938.

— Așadar, sînteți pentru a 
doua oară oaspetele țării noa
stre...

— Da ! Și această împrejurare 
îmi oferă posibilitatea să constat 
marile schimbări petrecute aci. 
in primul rînd, Bucureștiul mi-a 
oferit imaginea unor transfor
mări impresionante. Numărul

imens de construcții noi, moder
ne, cartierele elegante apărute în 
fostele periferii, împletirea ar
monioasă între spațiile construite 
și zonele verzi îți dau un senti
ment de frumusețe și bucurie, de 
viață specifică unei capitale 
prospere a unei țări prospere. O 
imagine minunată, de nedescris, 
mi-a lăsat-o vizita pe litoral, la 
Mamaia și Eforie. Ceea ce s-a 
realizat aci ca frumusețe și ar
monie este uluitor. Și admirația 
mea este cu atît mai mare cu cit 
cunosc faptul că această îneînta- 
re a ochilor și inimii care e lito
ralul romînesc de azi a fost rea
lizată în numai cîțiva ani.

Profesorul Bevotto a făcut o 
mică pauză și, după ce și-a con
sultat un carnet cu însemnări a 
reluat discuția :

— Reciteam însemnările de la 
întîlnirea cu studenții facultății 
de filologie. îmi notasem între
bările pe care mi le-au pus în 
domeniul lingvisticii. V-am vor
bit piuă acum în calitate de om 
de știință și turist. Cred însă că 
pe cititorii dumneavoastră, tineri, 
i-ar interesa poate mai mult im
presiile mele ca universitar, ca 
pedagog.

— Doream, firește, ca firul 
convorbirii noastre să ajungă și 
aici, la lumea studențească.

— Voi începe cu o apreciere 
care se referă la calitatea stu
denților cu care m-arn întîlnit 
aci, la Universitatea din Bucu
rești. Am o experiență largă în 
ce privește studenții. Sînt vechi

universitar în Italia. Am predat B 
la multe uni- ■
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și am conferențiat la multe uni
versități din Europa și cele două 
Americi. Nu de multe ori am în
tîlnit însă studenți care să reu
nească voința și capacitatea de a 
înțelege lucruri complexe și di
ficile, așa cum au arătat-o stu
denții cu care am avut contact 
în Romînia.

— Și cum vă explicați aceasta?
— E vorba, în primul rînd, de 

conștiința profesională a studen
ților înșiși, de conștiința clară a 
necesității de a se pregăti bine 
spre folosul întregii societăți. La 
acest simț al răspunderii perso
nale se adaugă buna organizare 
a studiilor și posibilități excelen
te de studiu : cadre didactice su
ficiente și competente, localuri 
universitare bune, cămine moder. 
ne și confortabile.

Ajunși la capătul convorbirii 
noastre, am mulțumit d-lui pro
fesor Bevotto pentru amabilita
tea cu care ne-a primit.

Împreună cu un „la revedere“ 
în limba romînă, profesorul ne-a 
rugat să mai împărtășim tinerilor 
cititori o concluzie și, totodată, 
o urare:

— Plec din Republica Popu
lară Romînă cu imaginea unui 
popor prosper, optimist și plin 
de încredere în viitor. Doresc ti
neretului romîn fericire și succes 
în activitatea lui creatoare.

Făcînd bilanțul victoriilor 
repurtate în cursul lunii apri
lie, agenția de presă a forțe
lor patriotice sud-vietnameze 
„Eliberarea” sublinia că pa
trioții au întreprins 169 de 
atacuri împotriva pozițiilor 
diemiste.

MANILA. — La 23 mai a so
sit la Manila, în drum spre 
Tokio, președintele Indoneziei, 
Sukarno. In timpul șederii 
sale Ia Manila, președintele 
Sukarno a avut întrevederi cu 
președintele Filipinelor, Dios- 
dado Macapagal.

în comunicatul comun dat 
publicității la Manila se arată 
că cei doi președinți sînt de 
acord să continue pregătirile 
conferinței șefilor de guverne 
ai Indoneziei, Filipinelor și 
Malayei, pentru a discuta con
flictul care s-a ivit între cele 
trei țări în legătură cu pro
iectata constituire a Federa
ției Malayeze.
După incidentele de la 

Salonic
ATENA. — La 22 mai 

a avut loc la Salonic un 
mare miting al partizanilor 
păcii din Grecia. După cum 
transmit agenția France Pres
se și alte agenții occidentale 
participanții la miting au fost 
atacați cu brutalitate și mo
lestați de un grup de huligani

fasciști care au rănit 20 de 
persoane, printre care și pe G. 
Lambrakis, deputat în parla
mentul grec din partea E.D.A., 
și G. Tsarouhis, deputat în 
parlament.

Agenția France Presse rela
tează că starea sănătății lui G. 
Lambrakis, grav rănit în tim
pul incidentelor care au avut 
loc la Salonic, continuă să ră
mână foarte gravă și că medi
cii nu mai au speranța că 
poate fi salvat.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Greciei, Karaman
lis, a dat dispoziții ca ancheta 
care s-a deschis în legătură cu 
incidentele de la Salonic să se 
desfășoare cu maximum de 
rapiditate. Agenția A. T. P. 
arată că șeful poliției din Sa
lonic a fost destituit.

MANILA. — Ziarul „Le Figaro“, 
anunță că timp de trei zile 42 de 
persoane de pe epava unui vas 
naufragiat în apropierea insulei 
Jomalig, situată la circa 150 km 
sud-est de Manila, s-au luptat cu 
rechinii. La sfîrșitul celor trei 
zile, numai 15 persoane au mai 
putut fi salvate. Cinci persoane au 
murit de frig, iar celelalte au fost 
mincate de rechini.

WASHINGTON. — Un pur
tător de cuvînt al Comisiei 
pentru energia atomică a 
anunțat că S.U.A. au efectuat 
la 23 mai o nouă experiență 
nucleară subterană în Nevada.

Sesiunea N. I. T. 0. sub semnul 
intensificării cursei înarmărilor

EM. RUCĂR
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OTTAWA. — Sesiunea de 
primăvară a Consiliului mi
nisterial al N.A.T.O. care s-a 
desfășurat timp de trei zile, 
între 22 și 24 mai, la Ottawa 
a luat sfîrșit prin publicarea 
comunicatului final.

în comunicat se arată că 
participanții la sesiune au a- 
probat propunerile îndreptate 
spre sporirea continuă a pu
terii militare a blocului nord- 
atlantic. în acest scop, se pre
vede înzestrarea sa cu trei 
submarine atomice americane 
înarmate cu rachete „Polaris“ 
precum și cu forțe de bombar
diere britanice de tip „Vul
can“ capabile să transporte 
bombe nucleare. Este evident 
că acordul realizat, deși apre
ciat de comentatorii politici 
ca un compromis, reprezintă 
un rezultat al puternicelor 
presiuni exercitate de S.U.A.

In ce privește problema «ie-t

semnării comandantului unei 
forțe nucleare, care datorită 
opoziției Franței nu a putut fi 
rezolvată, comunicatul se măr
ginește să anunțe că numirea 
sa rămîne de competen
ța comandantului suprem al 
N.A.T.O. înțelegerea realizată 
la actuala sesiune marchează 
începutul noului tur al cursei 
înarmărilor nucleare. în ace
lași timp, hotărîrea adoptată 
la sesiune deschide accesul la 
arma racheto-nucleară a țări
lor membre ale N.A.T.O. care 
nu dețin această armă, și în 
primul rînd Germaniei occi
dentale. încă de pe acum în 
comandamentul N.A.T.O. al 
forțelor nucleare „interaliate" 
sînt garantate locuri pentru 
reprezentanții Bundeswehru- 
lui. Sesiunea de la Ottawa, 
marchează un nou pas pe ca
lea cursei înarmărilor nucleare 
și generează noi primejdii 
pentru pacea popoarelor.
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