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 a mîina sa declan

șează campania de 
recoltare a păioase- 
lor. Cu primii snopi 
va începe cea de a 
doua etapă — fi 
cea hotăritoare — 

în bătălia pentru recolte bogate: 
secerișul. In momentul de față 
colectiviștii și mecanizatorii des
fășoară acțiuni febrile pentru 

pregătirea minuțioasă a secerișu
lui. In ancheta de astăzi prezen
tăm cîteva aspecte din activita
tea de pregătire a campaniei de 
recoltare dintr-un raion cu un 
relief mai deluros din zona po
dișului transilvan, unde combine
le vor intra în lanurile de aur 
cu cSfeva zile mai târziu. Am pus 
tuturor interlocutorilor din raio
nul Gherla, aproape invariabil, 
aceeași întrebare: cum întâmpi
nați campania de recoltare ?

— Ne-am pregătit bine și vom 
depune toată străduința ca să 
stringent și să punem la adăpost 
într-un timp scurt și în condiții 
bune toată recolta, ne-a răspuns 
Teodor Stănilă, directorul S.M.T. 
Bonțida.

Mecanizatorii s-au pregătit 
cu mult spirit de răspundere fi 
operativ. Fiind unul dintre cele 
mai mari S.M.T. din țară, 
care-fi întinde raza de acțiune 
pe ogoarele a 73 de gospodării 
colective, va pune la dispoziția 
colectiviștilor toate cele 363 de 
tractoare, cele 180 de combine 
din care 90 sînt proaspăt sosite, 
un număr de 148 batoze și 25 
prese de balotat ca fi celelalte 
utilaje agricole. Aceste mașini au 
fost revizuite, unele reparate, și 
apoi trimise, în mare parte, ce
lor 43 de brigăzi de tractoare. 
Două obiective principale au 
mecanizatorii în întrecerea socia
listă : TIMPUL DE RECOLTARE 
SĂ FIE REDUS LA MAXIMUM 
și LUCRĂRI DE CALITATE. 
0 foaie volantă va transmite 
rezultatele, experiența bună, și va 
evidenția fruntașii. O măsură 
binevenită este și aceea că cele 
2 ateliere mobile și alte 2 ca
mionete cu echipe formate din 
sudori, tâmplari, mecanici vor 
rezolva pe loc toate defecțiuni
le ivite. S-a organizat apoi un

parații. înainte de începerea 
campaniei, se Va face un instruc
taj cu toți mecanizatorii. Măies
tria lor profesională se va per
fecționa. Aceasta este necesar 
deoarece raionul Gherla are 
un relief deluros, cu pante, une
le mai domoale, altele mai a- 
brupte. Ca să conduci tractorul, 
combina pe aceste pante nu-i 
lucru ușor !

— Ceva lipsuri aveți ?, îl în
treb pe tovarășul director.

— Lipsuri ? Sînt I Acolo unde 
se muncește sînt, firește, și lip
suri. Dar nu ne împotmolim în 
ele. Le înlăturăm din mers.

Da, e mai greu să te critici tu 
însuți. Insă... n-ai ce face. Lipsu
rile se văd chiar dacă nu vrei.

...Intri în ateliere și con- 
stați că mai sînt mașini și 
utilaje încă nepuse la punct. 
Ce-i drept, nu multe. Con' 
stați apoi că s-a cam întâr
ziat cu instructajul mecanizato
rilor, că nu s-a lucrat la defalca- 
rea planului și că, într-o direc
ție unde ar fi trebuit ca con
ducerea stațiunii să acționeze 
prin mijloace și forme adecvate, 
n-a făcut prea mare lucru. E vor
ba despre faptul că unele gospo
dării colective au contractate cu 
brigăzile de tractoare, la recolta
re, pentru suprafețe mult prea 
mici de păioase. Apoi sînt gos
podării colective ca cele din Chio- 
chiș, Deiuș și altele, care nu a- 
cordă sprijin brigăzilor de trac
toare.

— Unul din factorii care con
tribuie la punerea la adăpost a 
grînelor — ne-am adresat tova
rășului Ștefan Olteanu, șeful sta
ției C.F.R. Bonțida — este și

modul cum e organizat transpar" 
tul cu vagoanele C.F.R.

— Ne-am pregătit și noi pen
tru campanie. Avem aici bază de 
recepție cu magazii în care vor 
fi înmagazinate circa 1 000 de va
goane de cereale. Am făcut in
structaj cu personalul, și am pre
gătit materialul rulant. La Dej- 
Triaj, la Cluj și la Apahi'da, se 
repară vagoanele, se curăță și se 
dezinfectează. Noi am înaintat un 
plan concret pe zile de necesa
rul de vagoane pe care-l avem.

Despre felul cum s-au pregătit 
colectiviștii din Luna de Jos ne-a 
vorbit tânărul inginer agronom 
Macarie Hedeșiu :

— Avem de recoltat vreo 400 
de hectare de păioase. Numai 
grîu avem 300 de hectare. O par
te din păioase le recoltăm cu cele 
5 combine ale brigăzii de trac
toare. Păioasele de pe suprafe
țele în pante abrupte le vom re
colta cu mijloacele noastre. In 
vederea transportului am pregă
tit toate atelajele gospodăriei și 
un număr de 400 de saci. Vom 
amenaja 5 arii... vom...

Mai sînt și alte aspecte din 
munca de pregătire în vederea 
secerișului la care inginerul a- 
gronom spune că „vom face” — 
ceea ce înseamnă că n-au făcut. 
Bunăoară, magazia cu o capaci
tate de 100 de vagoane, a fost 
reparată, însă n-a fost dezinfec
tată și văruită. De unde se vede 
că cei din Luna de Jos, mai 
așteaptă. Ce ?

într-o campanie agricolă carac
teristica principală a muncii este 
ritmul susținut în care se desfă
șoară lucrările. Repeziciunea în

acțiuni, în luarea de măsuri efi
ciente, asigură succesul. La pos
turile unde se cere vioiciune și 
agerime în mișcări, entuziasm și 
tinerețe, vor fi puși firește, ti
nerii colectiviști. Aceasta ne-a 
făcut să-i adresăm tânărului Va- 
sile Pîrțoc, secretarul organizației 
U.T.M. din gospodăria colectivă 
Răscruci, următoarea întrebare :

— Cum au contribuit tinerii la 
pregătirile pentru seceriș și cum 
vor acționa ei în campanie ?

— E o întrebare la care nu-mi 
vine greu să răspund pentru că, 
de bine de rău, am ce spune.

Din cele relatate am des
prins faptul că pentru a recolta 
griul și celelalte culturi de pe 
cele circa 500 de hectare, în con
diții optime, tinerii colectiviști 
vor fi mobilizați în masă, zilnic, 
la lucru. Pînă acum ei au fost 
prezenți la reparatul celor 39 de 
atelaje și al celorlalte mijloace. 
Fetele au reparat și ele 400 de 
saci. Au rămas mai multe de fă
cut de aici încolo. Avînd tere
nuri în pantă, gospodăria va mo
biliza la seceriș colectiviști cu 
mijloacele lor proprii. Tinerii 
vor participa pînă la unul. Cele , 
două arii vor fi amenajate numai 
de către tineri. La arii vor func
ționa o gazetă de perete și un 
post utemist de control. Rostul 
lor e lesne de înțeles. Va fi și o 
bibliotecă volantă. Comitetul 
U.T.M. s-a îngrijit de pe acum 
ca brigada artistică de agitație

VASILE CABULEA

(Continuare în pag. a IlI-a)
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SAREATOAREA?A 1

Ședință festivă cu prilejul împlinirii a

15 il DE ACTIVITATE
A ACADEMIEI R. P. DOMINEVineri după-amiază, a avut loc o ședință festivă a Academiei R. P. Romîne cu prilejul împlinirii a 15 ani de activitate.La ședința festivă au asistat tovarășii Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnăraș, Alexandru Bîrlădeanu, Leonte Răutu, membri ai C.C. al P.M.R., ai guvernului, reprezentanți ai unor instituții centrale, cercetători ai institutelor Academiei, numeroși alți oameni de știință și cultură.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de acad. Ilie Mur- gulescu, președintele Academiei R. P. Romîne.Acad. Dumitru Dumitrescu, secretar prim al Academiei R. P. Romîne, a prezentat referatul: „Privire asupra activității Academiei R. P. Romîne în cei 15 ani”. In

anii care au trecut de la organizarea Academiei Republicii Populare Romîne — a spus printre altele vorbitorul — cercetarea științifică din țara noastră a cunoscut o dezvoltare multilaterală, iar reali, zările importante obținute au îmbogățit tezaurul științific și cultural al poporului romîn, ridicînd prestigiul științei și culturii noastre peste hotare. S-au format totodată lucrători științifici cu un înalt nivel de calificare, căliți din punct de vedere ideologic, devotați progresului științei, dezvoltării economiei naționale și culturii socialiste. Noua organizare și orientare a activității Academiei R. P. Romîne, asigurarea bazei materiale necesare și numărul mare de
(Continuare în pag. a IV-a)

INTRĂRII?A I Asemenea florilor e tinerețea: 'Asemenea florilor Vor fi fi 
succesele muncii lor. Și Ie vor aduna, zi de zi, in buchete tot 
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vent cu categoria a V-a de încadrare, Mitu Gheor
ghe, Ion Nemeș, Dumitru Chiosa, Marcel Mihuț, Ion 
Cera, Vlad Eugen și alții, care lucrînd an de an 
alături de ei, învățînd alături de ei, au obținut nu
mai note de 9 și 10 la teorie și practică.

— Fericirea voastră — spunea directorul general 
al uzinei, tovarășul Alexandru Dombi —- este că 
n-ați apucat vremurile pe care le-am apucat noi, 
cei în vîrstă.— însuși faptul că abia ieri, 20 iunie, ați absolvit 
școala, iar azi 21 iunie, sînteți invitați de către uzină 
ca să fiți încadrați, este o dovadă cum nu se poate 
mai grăitoare a grijii ce i-o poartă partidul tinere
tului, spunea muncitorul Constantin Pîrvulescu. 
Cînd se întîmpla altădată așa ceva ?

Au vorbit și alți muncitori vîrstnici. Ei înțelegeau 
adînc această bucurie de a fi angajat a doua zi 
după absolvirea școlii, fiindcă știau ce chin era, în 
tinerețea lor, să alergi din uzină în uzină pentru 
angajare. Nesiguranța care se cuibărea în inima 
omului, foamea care-l amenința, îi măcinau viața.

Și iată, azi, în uzină intră cea mai tînără gene
rație de muncitori, iar pentru întregul colectiv de 
muncă ziua aceasta rămîne ca o sărbătoare. Faptul 
a devenit obișnuit, dar cît de profundă e semni
ficația lui: oamenii aceștia tineri au învățat me
seria într-o școală în care li s-au asigurat toate 
condițiile... Acum, la intrarea în uzină, sînt primiți 
cu urale. Este aceasta o puternică expresie a înaltei 
prețuiri de care se bucură în societatea noastră so
cialistă MUNCA. Ei i se aduc toate onorurile, în
treaga glorie și stimă.

Momente emoționante au trăit tinerii cînd au 
luat cuvîntul muncitorii Victor Mitu și Nicolae 
Fiertu, secretarul comitetului U.T.M.

Tovarășul Mitu a povestit despre anii grei din

IN LZIN

(Continuare în tâita. a IV-a)

striaiseme

(Agerpres)

zile care ne 
pentru toată

mente, an complex modern pen
tru deservirea populației și alte 
obiective.

EUGEN FLORESCU 
IONEL CUCU

număr de peste 10 centre de re-

Al Vll-lea Concurs
a studenților timișoreni al artiștilor amatori

drumuri forestiere Foto : S. VIOREI)
Peisaj industrial (La Șantierul naval Galați)

CRAIOVÄ '(prin telefon). — Sînt 
rămîn întipărite în minte și în inimă 
viața. Ca niște semnale luminoase, așezate de-a lun
gul tuturor bucuriilor noastre, sînt aceste zile și, 
ori de cite ori amintirea va trece prin dreptul lor, 
zîmbetul va lumina fața.

într-o anume zi ai primit cravata roșie de pio
nier... In altă zi ai primit carnetul roșu de utemist... 
îți va rămîne puternic în amintire și ziua cînd ai 
pășit pentru prima dată în uzină, primind înaltul 
titlu de muncitor...

Ieri, 21 iunie, la Uzinele „Electroputere” din Cra
iova, 252 de adolescenți au trăit emoția unei ase
menea sărbători. A fost ziua angajării lor ca mun
citori.

Frumoasa uzină craioveană făcuse toate pregă
tirile pentru această sărbătoare. Conducătorii uzinei 
ieșiseră la porțile larg deschise. Numeroși munci
tori vîrstnici și tineri îi așteptau formînd un culoar 
viu de-a lungul aleii. Halele imense ale uzinei 
arătau și ele ca la marile sărbători. Dar iată că pe 
aleea de la intrare și-a făcut apariția fanfara școlii 
profesionale și în curtea uzinei răzbătu deodată, 
puternic, muzica. Pășeau în urma fanfarei cei 252 
de muncitori tineri, mîndri și îmbujorați la față de 
emoție. Din halele uriașe muncitorii ieșiseră să-i 
salute, să le ureze succes, să sărbătorească acest 
nou contingent al clasei muncitoare.

Cel mai mare amfiteatru al uzinei fusese frumos 
pavoazat, anume pentru ei.

— Mă bucur pentru voi, le-a spus, adresîn- 
du-ll-se, tovarășul inginer Marin Năstase, directo
rul școlii profesionale în care au învățat. Aceasta 
este cea de-a ll-a promoție a școlii noastre, voi îm-

pliniți cifra celor 3 000 de muncitori calificați care 
au ieșit de pe băncile grupului școlar profesional 
„Electroputere”.

Ropote de aplauze au umplut amfiteatrul. Școala 
în care au învătat ei are aceeași vîrstă ca și uzina, 
s-a dezvoltat odată cu uzina. Alături de muncitorii mai vîrstnici. cei tineri au deprins tainele meseriei, 
dar și mîndria de a fi muncitori, au învățat să se 
comporte ca buni muncitori. Cu grijă și dragoste, 
și profesorii, și maiștrii s-au ocupat de ei. La rîn- 
dul lor, ei înșiși au răsplătit această strădanie în- 
vățînd bine, muncind cu hărnicie. Din cei 252 de 
absolvenți care intră azi în producție, 46 au obținut 
categoria a V-a de încadrare, 170 categoria a IV-a, 
23 categoria a 111-a. — Vi-i încredințăm pe băieții 
noștri, spunea directorul școlii, adresîndu-se con
ducerii uzinei. Sînt nu numai meseriași buni, dar 
și tineri cu preocupări bogate, cu dragoste de 
cultură. Vă încredințăm astăzi constructori de ma
șini electrice, sudori, lăcătuși-montori, strungari, 
dar și o echipă de teatru foarte bună, pe care o al
cătuiesc ei, o brigadă artistică de agitație foarte 
bună, buni sportivi, dansatori, tineri pasionați pen
tru lectură, pentru muzică. Aceștia sînt băieții pe 
care îi dăm uzinei.

Momentul era plin de emoție. Directorul general 
al uzinei, secretarul de partid, numeroși muncitori 
mai în vîrstă au luat cuvîntul. Ei au arătat că uzina 
îi primește pe noii absolvenți eu toată dragostea.

— Doar noi ne cunoaștem, spunea strungarul 
Florea Golescu. N-ați învățat vot pe mașinile noa
stre ? De azi înainte veți fi tovarășii noștri.

Muncitorii i-au lăudat pe tineri ca Ion Nedelcu, 
premiant pe țară al concursului pe meserii, absol-

— Minerii de Ia 
Lupeni au extraa vineri ultimele 
tone de cărbune eocsificabil pre
văzute in planul pe primnl se
mestru. Acest succes are la bază 
creștere, gradului do mecanizare 
în subteran precum și extinde
rea inițiativei „Două fîșii de căr
bune extrase pe zi din abatajele 
frontale”. Productivitatea muncii 
a crescut în medie pe exploatare 
la 1,164 tone cărbune pe post 
depășind cu peste 50 kg cărbu
ne sarcina planificată.

Prin extinderea susținerii me
talice în abatajele frontale și a 
celei mixte în abatajele cameră, 
minerii din Lupeni au economi
sit în acest an o cantitate de a- 
proape 1 000 mo lemn de mină. 
Valoarea economiilor suplimenta
re realizate la prețul de cost pe 
primele 5 luni ale anului se ci
frează Ia 1 146 000 lei.

DEVA. — Vineri a îndeplinit 
planul pe primul semestru șî co
lectivul laminorului de profile 
de 650 mm de la Combinatul si
derurgic din Hunedoara. Prin u-

tilizarea mai rațională a cuptoa
relor cu propulsie și sporirea vi
tezei de laminare, sidcrurgiștii de 
aici au dat, de la începutul anu
lui, cu 9 200 tone de laminate 
mai mult decît în întreg semes
trul I al anului trecut.

Laminarea unor oțeluri la di
mensiuni cît mai apropiate de 
cerințele uzinelor constructoare 
și îmbunătățirile aduse procesu
lui tehnologic au permis să se 
economisească de la începutul a- 
nului peste 850 tone de metal.

GALAȚI. — Colectivul între
prinderii de construcții nr. 1 Ga
lați a realizat înainte de termen 
planul producției globale pe pri
mul semestru al anului. Datorită 
unei organizări mai bune a lu
crului pe șantiere, pregătirii per. 
manente a cadrelor do munci
tori, mecanizării principalelor lu
crări și aplicării de metode îna
intate, constructorii gălățeni au 
construit și dat î“ folosință pînă 
acum blocuri cu 146 do aparte-

CONSTANTA. — întreprinde- 
rea metalurgică „înfrățirea”, Fa
brica de biscuiți și produse za
haroase „Munca” din orașul Con
stanța, Uzina do reparații din 
Năvodari și întreprinderea econo
mică raională Medgidia sînt prr- 
mele întreprinderi din regiunea 
Dobrogea care au îndeplinit pla
nul pe primul semestru. Succe
sele obținute de aceste colective 
se datoreso intensificării întrece
rii socialiste și aplicării de noi 
măsuri tehnico-organizatorice. Va. 
loarea totală a economiilor su
plimentare la prețul de cost rea
lizate de aceste unități economi
ce în primele cinci luni ale anu
lui depășește 1100 000 Iei, iar 
beneficiile peste plan se apropie 
de 2 milioane lei.

} Omul care-i Întâmpină cu a-j ( tîta bucurie pe acești tineri J f strungari, nu le e necuno- j ! scut.- Florea Golescu, munci- } 
( tor fruntaș, le-a fost tuturorJ 
' un profesor de nădejde în J 
( anii uceniciei. Le-a îndrumat } 
[ sigur și cu perseverentă ap-j 
} titudinile, le-a dăruit cu hăr-j 
( nicie din experiența sa de\ f muncă și viată. Și ei toți îil 

sînt recunoscători (fotogra- J fia de sus).
( Vorbele sînt de prisos. Foto-J 
f grafia noastră le-a surprins o) 
[ clipă bucuria pe care, ei, cei J f mai tineri muncitori, au tră- j 
[ it-o în prima zi a angajării I 
(lor în uzină. Și această} 
[ bucurie n-o vor uita nicio-j 
! dată, (fotografia de jos).

Intr-una din noile clădiri ale 
Universității din Timișoara z-a 
deschis expoziția anuală a stu
denților de la Facultatea de 
arte plastice din localitate. Sînt
expuse aproape 800 de lucrări 
de artă plastică — sculpturi, 
picturi în ulei și acuarelă, gra
fică — precum și obiecte de
corative. Majoritatea lucrărilor 
redau sugestiv aspecte din via
ța nouă a patriei, șantiere de 
construcții, uzine și fabrici, u- 
nități agricole socialiste, figuri 
de fruntași în producție, pre
cum și locuri pitorești din di
ferite colțuri ale țării.

(Agerpres)

Anul acesta, în întreprinderile forestiere din regiunea Bacău se construiesc noi drumuri forestiere a căror lungime depășește cu 60 km pe cele construite anul trecut. Pentru terminarea lor într-un timp cît mai scurt, lucrătorii de Ia întreprinderea de construcții forestiere din Piatra Neamț, sprijiniți de specialiștii de la Institutul de studii și proiectări forestiere, ș-au pre-

gătit temeinic: au asigurat din vreme documentația necesară, au pregătit materialele.Pînă acum au fost terminate drumurile forestiere de la exploatările Cărbuna și Almaș, iar din drumul forestier de la Izvorul Negru-Dărmăneșt' s-au finisat primii 9 kilometri. In bazinul Berezunți — Larga se execută un drum în lungime de 22 km prevăzut pentru trafic dublu.

încheierea anului 
de învățămînt al 

universității populare 
de artă plastică din Cluj

(Agerpre»!

La Palatul de cultură din Cluj a avut loc adunarea festivă de încheiere a anului de învățămînt al universității populare de artă plastică din localitate. Cursurile universității cu o durată de doi ani au fost absolvite de 87 de muncitori, tehnicieni, ingineri și funcționari din întreprinderile și instituțiile clujene.
(Agerpres)

In regiunea Cluj s-a încheiat faza o- rășenească și raională a celui de-al Vll-lea Concurs pe țară al formațiilor artistice de amatori. La întrecere au participat 425 de formații artistice, cu 149 mai multe

decît la concursul anterior.Printre formațiile care au obținut succese mai mari în această fază, au fost brigăzile artistice de agitație ale Uzinelor Sîrmei“ Tur zi i
Descoperiri

în urma cercetărilor făcute 
de arheologi la Onești a fost 
descoperită o necropolă din 
epoca fierului, singura de a- 
cest fel descoperită pînă acum în Moldova, Colectivul Mu-

„Industria Cî mp ia și „Uni-

rea“ Cluj, corul U- zinelor de pielărie și încălțăminte Cluj, formațiile artistice de la G.A.S. Gherla și S.M.T. Dej, formația de muzică ușoară a Fabricii „E- lectroceramica“ din Turda și altele.(Agerpres)'
arheologice
zeului de istorie din Onești 
împreună cu alrheologi din Ca
pitală au stabilit că urmele 
incinerației datează din seco
lul IV î.e.n.

(Agerpr»»)
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1» muzeu ca Bru- 
kenthalul Sibiului 
este un adevărat 
complex cultural 
în care arheologia 
și istoria se înso
țesc, în planul cer

cetării asidue și al populariză
rii largi a rezultatelor acesteia, 
cu științele naturii, cu etno
grafia și arta populară, ca și cu arta plastică. Fiecare dintre 
aceste discipline de cercetare 
dispun aici de săli și labora
toare proprii, tainelor fiecăreia 
li s-au dedicat cu o pasiune 
specifică oricărei activități 
creatoare pline de surprize și 
satisfacții nobile, colective de 
cercetători cu înaltă pregătire. 
Există însă zile cind laboratoa
rele marelui muzeu, cu proble
me specifice și diferite unele 
în raport cu altele, iși descarcă 
în aceeași încăpere și în fața 
acelorași oameni, mai vechile 
ori mai recentele comori. In 
asemenea zile, de obicei una 
anume pe săptămină, au loc în 
recenta sală de conferințe a 
muzeului adevărate cursuri, 
pregătite și desfășurate cu ri
gorile metodei unui fel de uni
versitate populară. Auditorii 
acestor cursuri-lacții din ciclu
rile trimestriale inițiate de mai 
bine de doi ani de către con
ducerea muzeului, sînt sibienii: 
muncitori, ingineri, funcțio
nari, elevi. Prin expuneri in-

tocmite cu mare atenție, înso
țite de expoziții demonstrativi, 
de proiecții de diafilme fi dia
pozitive (sala de conferințe 
fiind foarte bine utilată cu a- 
parate) auditorii acestor lecții 
deprind, învață efectiv cum să 
aprecieze diversele creații, ope
re de civilizație, de cultură ?i 
de artă, toate rod al unor în
delungi sinteze populare, sur
prinse in faza lor de cristali
zare de către geniul marilor 
artiști. Cum să privim acest tablou, operă de artă trecînd îr> linie și culoare sentimente vii, realități palpabile ? — este o 
întrebare profund semnificati
vă pentru că acela care și-o 
pune devine, în acei moment, 
un virtual prieten al muzeului. 
Si, tocmai de aceea, specialiștii muzeului nu o așteaptă. ci 
o provoacă ei înșiși. Cum ? L-am rugat pe tovarășul Nico
lae Lupu, directorul muzeului 
Brukentkal. să ne răspundă la 
această întrebare, de vreme ce 
toț. dinsul, prin ceea ce măr
turisise mai înainte, ne-o su
gerase. Ne-am oprit, așadar la 
arta plastică.— Muzeul nostru este un depozitar care nu cunoaște deliciile degustătorului singuratic. contemplator egoist și pasiv. As îndrăzni să afirm că ne măsurăm valoarea propriilor cercetări și satisfacții prin rfi- acția „filialelor” noastre per-

manente, situate la cluburile diverselor întreprinderi, la căminele culturale din satele raionului și regiunii. Ceea ce a- chiziționăm și dobîndim prin cercetarea fondului permanent al muzeului este un bun valorificat printr-o largă popularizare, la aceste „filiale” ale muzeului nostru.
Răspunsul este completat, a- noi ele exemple concrete. Cele 

1 800 de piese de pictură romi-

Interviu cu directorul 
Muzeului »Brukenthal' 

din Sibiu despre 
activitățile inițiate 

în sprijinul educației 
plastice

nească existente în muzeu sînt 
popularizate prin conferințe 
(Octav Băncilă — pictor mili
tant, Pictura romînească mo
dernă și contemporană în mu
zeul Brukenthal, Pentru arta 
re.tilistă — împotriva prostului 
gust in pictură ele.) ținute la 
sediile gospodăriilor agricole 
colective din Racovița, Porum- 
bacu, Porcești, Cristian, Avrig 
și altele. Apoi, o acțiune cu o 
tradiție deja constituită este 
organizarea, expozițiilor itine-î „Hai brigăzi, la întrecere” j 

( se intitulează dansul cu temă j j- prezentat la ultima duminică | 
( cultural-sportivă de Ia Tia { 
( Mare de artiștii amatori din | 
/ Dăbuleni, raionul Corabia ! j Foto: ST. NECANTȚKI )
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rante care circulă permanent în regiune, ajungînd în cele 
mai depărtate sate, purtînd 
peste tot —- în reproduceri co
lorate, armonioase — comorile 
plastice ale muzeului. Ele sînt 
însoțite de muzeografi pri- 
cepuți, care dau explicații 
competente, accesibile, răspund 
numeroaselor întrebări puse de 
privitori. In Sibiu, la cluburile 
întreprinderilor și căminele 
culturale din împrejurimi, de 
asemenea, se organizează ex
poziții pe tenie, expuneri e- 
xemplificate cu. materialul ar
tistic al muzeului.

...Detaliile continuă, demon
strativ, răspunsul.

— Ne-ați vorbit de o anume 
„reacție” a „filialelor”, prin 
care muzeul î.?i verifică efica
citatea acțiunilor întreprinse 
în scopul popularizării și asi
milării artei plastice...— Desigur. Am să dau un singur exemplu sau, dacă vrei, mai multe. La Avrig am organizat expoziția „Gravura contemporană romînească” (la sediul G.A.C.). După închiderea ei, în trei duminici la rînd, peste 250 de colectiviști ne-au vizitat la sediu, au venit să continue ceea ce începuseră acolo, la ei acasă, aici la muzeu. Si. desigur, convinși că din nou vom poposi în sat. cu alte și alte expoziții. Ne-am format, așadar, elevi permanenti. prieteni apropiați șl pasionați.O altă formă de popularizare și cunoaștere progresivă a operelor plastice este aceea a ghidajelor speciale, în care sînt dezvoltate pe larg probleme mai importante ale uneia ori alteia din școlile de pictură ale galeriei noastre. A- ceste ghidaje speciale sînt

popularizate prin afișe, prin stafia locală de radio, prin presa locală. Prin problematica lor, ghidajele de acest tip (de fapt expuneri care au loc la sediu) sînt de două feluri. Unele sînt axate pe probleme generale ca, de exemplu, prezentarea expozitivă a tuturor școlilor da pictură reprezentate în muzeu. Apoi, altele adîncesc specificul fiecărei școli în parte. incepînd, bineînțeles, cu școala romînească de pictură.
Toate aceste inițieri cu caracter permanent au. de bună 

scamă, un rol primordial în 
opera de educație plastică în
treprinsă de muzeul sibian. 
Există însă mijloace, aparent 
auxiliare, deloc neglijabile și cu un rol din ce în ce mai dis
tinct în această operă vastă. 
Este vorba, cum ne spunea to
varășul Nicolae Lupu, de mij
loace mai la îndemînă, acelea 
prin care „vii mai familiar ?i mai intim in contact cu opera 
plastică, cu sensul ei complex”. 
Din această categorie fac parte 
albumele comentate, alcătuite 
prin îndrumarea competentă a 
specialiștilor muzeului pe di
verse teme, cărți poștale pli
ante, cataloage ale diferitelor 
expoziții organizate. In curînd, 
muzeul Brukenthal va dispune 
si de un album mare al gale
riei de pictură (cuprinzînd cir
ca 400 de reproduceri).

UHlizind sistematic toate a- 
ceste mijloace de educație 
plastică, integrîndu-le unui a- 
devărat program al acesteia, 
muzeul Brukentkal iși valori
fică integral fondul artistic a- 
dăugîndu-i strălucirea vie a 
contactului permanent, de cu
noaștere șt de asimilare, cu 
destinatarii de drept ai como
rilor plastice.

v u

n comuna Stoică- nești din raionul Drăgănești-Olt c- Xistă 13 brigăzi artistice de agitație, corespunzînd aceluiași număr debrigăzi în producție.— Am considerat că „brigăzile” acestea, în cadrul brigăzilor statutare, ajută mai eficient producția. Pentru că problemele dezbătute sînt foarte apropiate de artiștii respectivi, iar în dezbatere se pune mai mult accentul pe faptul concret la zi — ne spuhe secretarul comitetului U.T.M. din gospodărie, tovarășul Dumitru Gh. Prună. Astfel, brigăzile artistice de agitație legate direct de locul de muncă au a- vantajul de a ști mereu unde să „bată”.Dacă ați întreba pe fiecare artist amator din brigăzi: „Care au fost momentele din programe pe care Ie rețineți?" cîteva din răspunsuri ar stina astfel :ELENA MOȚ, membră de partid, 20 de ani, din brigada a patra de cîmp : „Eu am cîntat cîteva din realizările gospodăriei noastre. Cu un text la moment și pe o melodie cunoscută, îndrăgită”.POPA I. ALEXANDRA, u- temistă, 19 ani. din brigada a noua-grădină : „Eu am spus o poezie despre poezia muncii noastre — „Frunză verde, a- pa-i mare 7 Curge Călmățu- iu-n vale. / Apă nebună, isteață i dar i-am pus. stavilă-n față”. Am mai spus și ghicitori. Despre unii oameni și unele apucături („Foaie verde foicică ■' Cine vine dimineața 7 și-i e somnoroasă fața ? / Este... Ică”); despre ajutoarele noastre— mașinile („ufzitbare-nvîrti- toare / strîng . spice țesute-n soare și le pun la cingătoare”— secerătoare legătoare”) etc.”MORARU C. ION. utemist,

18 ani. brigada a zecea-con- 
strucții: „Pe melodia „Zl-i lăută, zi-i mai tare” am cîntat bucuria noastră și a mea : „Frunză vedre flori în rouă / am zidit o casă nouă 1 Rîde veselă în sat / ca fata de măritat”. Și altceva : am criticat pe Puiu Constantin și pe Păunaș Stan pentru... îngîmfare. Țin minte că atunci Păunaș a ieșit din sală roșu de rușine, ca sfecla. E, și după asta și-a schimbat „opinia”...”.GROSU I. VASÎLE — ute- mist, 16 ani, brigada a șaptea de cîmp : „Noi am făcut un raid prin brigadă pe melodia „Di-di-di, murgule di / pîn-la

tică sînt oameni cu talent. O- dată, nu e mult de-atunci, Voinea Vaisile de la noi din brigadă a fost culmea. Avea el niște porumbei care bucălau în vînt și sclipeau în soare frumos, e drept, niște porumbei de-i învîrtea toată ziua Și nu venea la treabă. I s-a făcut caricatura la gazeta de perete, n-a înțeles-o și fără a gindi prea mult s-a supărat și a cerut să fie... paznic. „E o meserie mai în larg” — zicea. Dar el era om zdravăn, muncă știa. Colectiviștii — artiști a- matori — nu-1 puteau lăsa să gîndească astfel însă. I-au venit și ei în ajutor. I-au făcut
însemnări despre activitatea celor 13 brigăzi 

de agitație din G. A. C. Stoicanești, 
raionul Drâgănești — Oltpăsări h-oi plesni. 1 Cind oi zice-odată hop / să te-ncetinl din galop / să vedem îngrijitorii ' cUm își hrănesc puișorii”. L-am găsit pe Voica Ion lenevind și l-am trecut la catastif : „Toată ziulica, frate / face norma stlnd pe spate”.Faptele — bune și rele — spuse de artiștii amatori în programele celor 13 brigăzi de agitație din Stoicanești trăiesc însă, mai cu seamă, în .amintirea spectatorilor — colectiviști din întreaga comună. Și, cu toate că mereu li se prezintă altele noi, cele care i-au impresionat prin miezul lor ca și prin haina artistică cu care au fost învesmîntate rămîn mereu vii. întrebat despre aceste programe — oricare dintre colectiviști ar răspunde (desigur prin vorbe diferite) că i-a plăcut pentru ajutorul dat. Iată cum îi apreciază brigadierul I- LÎE DOGARU. de la brigada „nr. 6” :— Tinerii din brigada artis-

un text pe loc. Și .frumos pe deasupra. L-a cîntat Andrei Vlădescu. de ziceai că era chiar Voinea Vasile. Acum s-a astimpărat Voinea, de Zici că-i rupt dintre cei harnici. Sau iată o altă apreciere, a unui alt spectator MARIN l’UTU- NARU, brigadier la „nr. 4” :—• Are brigada noastră o influență la oameni mai ales de cind a îndreptat niște lucruri! A fost o poveste cu Bota Dră- ghiceanu, care nu se învățase cu planul. Nu*l respecta. Deși

ce lucra, lucra cu suflet, era, nu știu cum să zic, dezordonat ; parcă nu se putea aduna... Artiștii amatori l-au luat cu... blindețe. Acum e încadrat în- tr-o echipă de cosași la ferma zootehnică și e om la locul lui.'G’UEORGHIȚA DOGARU, directoarea căminului cultural din Stoicanești, rezumă buna activitate a brigăzilor artistice de agitație astfel :— Sîmbătă și duminică, la cămin, brigăzile artistice „raportează” întregului sat ce e nou în brigăzile lor de producție. Artiștii amatori s-au obișnuit să surprindă din ce în ce mai bine experiența bună din munca colectiviștilor și să o redea cu mijloace artistice.Cele 13 brigăzi artistice de agitație au o viață a lor, adevărată și concretă, au o existență respectată de colectiviști. E suficient să mai amintim părerea președintelui gospodăriei colective din Stoicănești, DUMITRU TUDOSE, Erou al Muncii Socialiste :— Brigăzile artistice din comuna noastră, ca de altfel toate brigăzile bune, ajută foarte mult la dezvoltarea conștiinței omului nou. Critica îndreaptă. Lauda dă impuls. De aceea se și bucură activitatea artiștilor amatori de aprecierea întregului sat. La noi, spectacolul unei brigăzi artistice echivalează cu o ședință de analiza muncii.
ADRIAN PĂUNESCU
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sau dezbatere ?
Mihai Novicovm asistat în după- 

amiaza zilei de 11 iunie la Regiona
la C.F.R. București la „discuția fina
lă” cu un grup de 
tineri care aspi

rau la dreptul de a purta in
signa „Prieten al cărții”. Am 
fost plăcut impresionat de seriozitatea cu care s-au pregătit 
pentru acest eveniment cei în 
cauză. Am căpătat convingerea 
că pentru tovarășii Matias 
Manon, Palaghcan Rozica, 
Radu Negru Lucian, Pozic Ni
colae și Tudoraniu Ștefan pre
zentarea in fața comisiei nu 
era o simplă formalitate, ci 
prilejul de a-și vedea satisfăcută o veche dorință. După fe
lul cum vorbeau despre cărți
le preferate se vedea că toți 
acești tineri sînt intr-adevăr 
îndrăgostiți de carte, că pen
tru el cartea, în special cea 
literară, e un sfătuitor perma
nent. S-au străduit — și în 
cea mai mare parte au reușit — să „extragă" din cărțile 
discutate esențialul, să le co
menteze în lumina sarcinilor 
actuale, ideologice și educati
ve, ale partidului.

Dar mai puțin entuziasm 
mi-a strtnit modul în care a fost pregătită și s-a desfășu
rat discuția. In principiu, mi 
s-a părut că a fost bine că 
membrii comisiei n-au abuzat 
de întrebări, ei au dat posi
bilitatea fiecărui participant la 
discuție să facă o scurtă ex
punere, pentru ca să vadă cum 
mînuiește, fără ajutorul între-

........................— .-I ■ .......................... ... -

bărilor, materialul literar. Dar 
evitindu-se dispersarea discu
ției în întrebări s-a căzut în- 
tr-o altă extremă: discuția 
finală prea mult a semănat cu 
Un examen, în cadrul căruia 
fiecare candidat parcă a fost 
solicitat doar să demonstreze 
cit de bine poate să expună 
o lecție învățată. Or, „discuția 
finală” este chemată să con
state nu doar cum s-a pregă
tit — formal — concurentul, 
dar și cum a reușit să însușea
scă, să prelucreze cele Citite, 
cit de just și cit de adine a 
înțeles volumele recomandate.

Se simte parcă nevoia să fa-

cinemato- 
obișnuia să 

aducă pe ecran numai ,.do
cumentar“ destășurarea con
cursurilor formațiilor artistice de 
amatori, iată că finala Concursului 
din 1961 a marcat un pas înainte 
In acest domeniu.

Filmul „Tinere talente" 
așesat la hotarul dintre 
documentar și cel artistic.

Pelicula proiectează pe 
ofelari, strungari, țărani, intelec
tuali — mii de artiști amatori din 
patria noastră care, S-ail lntllnit 
pe scena concursului. Realizatorii 
filmului (scenariști șf regizori)
tinerii Alecu Croiloru, Mariana
Pelculescu și Lidia Slavu au îm
binat ingeniozitatea cu autenticul, 
al terni nd 
cursului 
de pe 
cu imagini din fabrici >1 uzine — 
locurile de muncă ale artiștilor 
amatori, eroii filmului.

Oflcă pînă acum 
grafia noastră 
nrlurn no

este
Ulmul

ecran

scene din linala con- 
cu Irumoase peisaje 
plaiurile noastre sau

~-------------------------------
Elevi de Ia Școala medie de 
arte plastice din Cluj în 
schimb de experiență ia co

legii lor din București

Foto : S. VIOREL

Filmul Incintă ochiul și Încăl
zește sufletul spectatorului prin 
varietatea și bogtifia costumului, 
a cinttcului și jocului rominesc 
cate, așa cum spun scenariștii 
,,a împrumutat din vigoarea, 
prospețimea și ritmul vieții noi, 
de azi. Oamenii au furat culorile 
soarelui și le-au țesut în hainele 
lor. Au coborît soarele pe casele 
lor. 11 poartă cu ei. L-au adus și 
aici, pe scena Concursului".

Dar de ce și-au intitulat reali
zatorii primul lor Ulm „Tinere 
talente" ? Răspunsul 11 găsim In 
imaginile de pe ecran care se Îm
bină In chip armonios cu același 
inteligent comentariu. Elocventă 
e secvenla „repetiiiei" colectiviș
tilor din Ghimbav, regiunea 
Brașov : „S-or adunat oamenii. 
Unul l-a adus pe celălalt. A urcat 
pe scenă tot satul. Tineri șl tinere 
între 10 și ... 70 de ani. Vîrst-
nicilor li se spune aici ; „tineri", 
tineretul de 70 d( ani".

Montat viu, alert (dansurile de 
obicei sini montate pe frază muzi
cală), cu o bogată vatletale de 
unghiuri de filmare, cu trucaje nu 
de dragul de a le folosi, ci care 
servesc scenariul cu discernămlnt 
In selectarea materialului, filmul 
„Tinete talente", In cele 45 de mi
nute cit rulează, Incintă fi 
emoționează.

O dovadă cit filmul >e bucură 
de unanime aprecieri și printre 
specialiștii genului este iaptul că 
el a fost tradus In mal toate limbi
le de mare circulație de pe glob. 
„Tinere talente” se Înscrie astfel 
și ea un nou ți viguros mesager 
al artei noastre naționale peste 
hotare.

NEDIC LEMNARU

C. STÄNESCU

Au sosit cărți noi io Librăria noastră nr, 1 din Brăila

Pictorii comunei expunTIMIȘOARA. — (de la co- respondentul nostau).în comuna Belinț din regiunea Banat, Școala populară de artă din Lugoj a înființat un cerc de pictură. Activitatea tinerilor pictori colectiviști și fii de colectiviști din Belinț,
membri ai cercului, este prezentată într-o interesantă expoziție organizată la căminul cultural. Prin lucrări în ulei, acuarelă și creion artiștii a- matori au înfățișat aspecte ale vieții noi din satul lor în plină înflorire.

I SOMN
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I‘riviți-1 culcat între perne, suflet al zilei, 
Glumă a soarelui și a vîntului, și a lunii ... 
Toată ziua a rîs. Trupul lui hohotind 
Printre ierburi și flori s-a-ncărcat de lumini 
C* de vitamine.
A oîntat, mingîind primii pui —
Pui aurii cu un puf aromat ca al piinli.
Apoi s-a jucat în nisip ridicind
Orașul pe oare-1 continuă noaptea-n memorie. 
Perle străvezii de sudoare i se preling peste 

frunte
Și în visele lui se aude orașul vuind 
Cu sărbătorile și muzica lui de ocean... 
Nici nu știi cind,
Oprindu-se-n zori lingă poarta grădinii, 
Va apune adio copilăriei rămasc-n nisip 
Și va pleca de acolo matur
Să clădească aceste orașe în zare.

” ANOTIMP
...Și-am pornit ou tine braț la braț 
Prin tulburate crînguri, prin cîmpii, 
Pe munții, de lumină clătinați.
In zori, cind sue-n slavă ciocîrlii.

Și ascultam pe plaiurile noi
Un oîntec amplu despre viitor, ■
Suind peste amurgul vuitor,
Cu toate bucuriile din noi.

înaintăm senini spre depărtări
Și-n Orizonturi se zăresc cresoînd ■
Furnalele — și auzim rîzind
De fericire, pacea peste mări.

MARIN IANCU NICOLAE IADRIAN DOHOTARU

doar după cum un tînăr știe 
sau nu să rezume subiectul 
unei cărți. O atare atitudine 
față de concursul „Iubiți car
tea” e formală, necreatoare, e în contradicție cu rațiunea în 
virtutea căreia a fost inițiată 
această formă de activitate ti
nerească. Comisia concursului 
amintită ar trebui să se pre
ocupe în continuare de gă
sirea unor forme cit mai va-

Pe marginea unei discuții finale din cadrul 
concursului „Iubiți cartea“ ce a avut loc 

la Direcția regională C. F. R. Bucureșticem din nou cîteva precizări. 
Concursul „Iubiți cartea” n-a 
fost instituit doar pentru a da 
posibilitatea unor tineri să 
cîștige o insignă, ci pentru a 
stimula un interes continuu, mereu crescînd pentru lectu
ră. Cîștigarea insignei nu este 
finalul unei activități, ci 'mat 
degrabă începutul ei. Pe un 
prieten al cărții trebuie să-l 
recunoști nu doar după insig
na pe care o poartă pe piept, 
ci. mai ales, după cum activează pentru a spori mereu 
interesul pentru carte în ca
drul colectivului in care lu
crează. Dar această disponi
bilitate nu poate fi verificată

riate pentru ca activitatea tu
turor prietenilor cărții — și a 
acelora care încă nu au insig
na, dar și a acelora care o 
poartă — să fie cit mai vie, cit 
mai dinamică, cit mai crea
toare.

In lumina acestui obiectiv 
mi-aș permite să fac cîteva 
sugestii. In primul rînd, cred că e nerecomandabil ca „dis
cuțiile finale” să se desfășoare 
intr-un cerc închis — numai 
între comisie și concurenți. A- 
cordarea insignei „Prieten al 
cărții” ar trebui să fie întot
deauna un eveniment în viața 
organizației U.T.M., la care să

participe cit mai mulți tineri, 
mai ales dintre acei care n-au 
insigna (pentru a fi stimulați 
s-o cîștige), dar și acei care o 
au, pentru ca, pe baza expe
rienței lor, să ajute comisiei să 
orienteze discuția. Iar aceasta 
n-ar trebui să fie doar o ve
rificare a cunoștințelor, ci 
realmente o discuție pe mar
ginea unor cărți, cit mai con
structivă, cit mai creatoare, 
discuție în cadrul căreia aspi
ranții firesc să dorească — 
prin intervențiile lor — a do
vedi comisiei, dar și tuturor 
tovarășilor tor' de lucru, că 
realmente merită titlul de
cinste „Prieten al cărții”. (Re
marc, în treacăt, că la discu
ția la care am participat, din 
cauza simplismului prin, care 
uneori comisia a „verificat cu
noștințele" îmi pare că unii 
concurenți n-au simțit impor
tanța momentului, ba socotesc 
că într-un fel au fost jigniți 
prin obligarea la 
sumare, alături de esențial).

Discuția ca atare mi-aș ima. 
gina-0 în felul următor: la 
început, fiecare concurent să 
facă o scurtă „dare de sea
mă” despre modul cum s-a 
pregătit: ce anume cărți a 
ales pentru lectură, ce proble
me deosebite a desprins din 
volumele citite, dacă a făcut

răspunsuri

sau nu însemnări, ce greutăți 
a întîmpinat, cum a fost aju
tat în perioada de pregătire. 
Apoi pe baza acestor „dări de 
seamă”, președintele comisiei 
să pună în discuție cîteva 
probleme în așa fel alese incit 
să antreneze pe cit posibil pe 
toți concurența și să se refe
re la cărțile din toate categoriile prevăzute în bibliografia 
obligatorie (altfel dacă discu
ția se lasă la discreția expu
nerilor făcute de concurenți, 
ea adeseori se limitează doar 
la cărțile beletristice în proză, ceea ce, iarăși îmi pare că nu e just). In raport cu cărțile 
citite de către concurența de 
la Regionala C.F.R.
rești aș putea propune cu ti
tlul de exemplificare urmă
toarele probleme : in ce constă 
învățătura leninistă despre 
cultura proletară și dezvol
tarea ei după victoria revolu
ției socialiste ? sau : care sînt 
trăsăturile definitorii 
luptătorului comunist ca 
de tip nou al literaturii 
temporane ? (evident, pe 
cărților citite); sau (pentru că 
mulți concurenți au ales cărți 
cu subiecte istorice): care este 
semnificația contemporană a 
unor cărți cu subiecte istorice 
(„Nicoară Potcoavă” de M. 
Sadoveanu, „Un om între oa-

Bucu-

ale 
erou 
con- 
baza

meni” de Cărnii Petrescu etc.) 
și cum răspund ele sarcinilor 
de educație patriotică și socia
listă a tineretului ? Sau : ce 
drum a parcurs poezia noa
stră de la Eminescu la Arghe- 
Zi, la Labiș ? In discutarea a- 
cestor probleme ar fi bine — 
după Cum am mai spus — să 
fie antrenat întreg auditoriul, 
iar membrii comisiei să fie eît mai activi, să nu lase fără 
răspuns aprecierile sau inter
pretările greșite sau vulgariza
toare. Discuția finală ar tre
bui să fie o discuție de înalt 
nivel despre problemele arză
toare ale literaturii.

N-am făcut decît niște su
gestii, care, evident, sînt a- 
mendabile, dat fiindcă au fost 
făcute pe baza unei experiențe 
limitate. Dar e în afară de 
orice îndoială că în primul 
rînd comisiile concursului au datoria să combată atitudinea 
formală, au datoria să activeze 
în așa fel ca discuțiile finale 
să fie o verificare reală a in
teresului tînărului pentru lite. 
ratură și un prilej de manife
stare a celor mai variate ini
țiative. Concursul „Iubiți car
tea” ar trebui să se ridice pe
ste tot la nivelul celor mai 
vii și mai dinamice activități 
ale tineretului nostru.

Pe scena 3 generații 
de artiști amatori

Echipa de dansuri 
din Păucinești, raionul 
Hațeg, n^a evoluat 
pînă acum pe nici ulia 
din scenele mari ale 
țării. Nici distincții 
deosebit^ n-a primit. 
Cu toate acestea, în 
cei zece ani încheiați 
de activitate, a deve
nit cunoscută în multe 
sate și orașe din re
giunea Hunedoara» Pe 
scenele căminelor cul
turale din satele Hațe
gului, cu prilejul con
cursurilor formațiilor 
de artiști amatori, a- 
ceastă echipă coregra
fică alcătuită din cinci
zeci de colectiviști, 
și-a cîștigat o adevă
rată faimă.

Repertoriul lor bo
gat, măiestria de 
interpretare cîștigată 
deua lungul unor per
severente repetiții, a 
impresionat în aceeași 
măsură pe spectatori,

ca și pasiunea, deplina 
dăruire a celor 50 de 
dansatori din Păuci
nești.

Tradiția dansului pe 
aceste meleaguri e ve
che. Despre acest lu
cru vorbește însăși 
prezența în formație a 
lui llirtcaru Avram și 
soția sa Ileana, Voi- 
nescu Bojița și Costea 
loan, Dumoni Nanu și 
Mateșoni Moise — oa
meni in vîrstă, cu pă
rul cărunt. Ei au în
drăgit din totdeauna 
rtiuzica și dansul și de 
aceea sînt si azi, cu 
toată vîrsta lor trecu* 
ta (au între 50—60 ele 
ani), alături, în Iureșul 
dansului, de tinerii 
soți Armioni Traian și 
Netuția, de Albulescu 
loan și Octavia, de 
Văcărescu Augufctin și 
Rozina, copiii genera
ției lor, alături de Al-

bulescu Luiza și alți 
nepoți.

in satul acesta pa
siunea pentru dans a 
fost transmisă din tată 
in fiu, ca o tradiție 
scumpă, dar care de-a- 
bia în anii noștri și-a 
putut arăta adevărate
le ei roade. Noile con
diții Bocial-culturale a- 
le satului, continua 
dezvoltare și întărire a 
G.A.C.. au permis afir
marea unor viguroase 
talente de dansatori 
din toate cele trei ge
nerații. Aceste talente 
s-au dovedit cu prile
jul recentei faze raio
nale a celui de-al 7-lea 
concurs al formațiilor 
artistice de amatori 
cind echipa de dansa
tori din Păucinești a 
ocupat locul de frunte.

L. ROMULUS 
P. SIMION



R sala căminului cultural se strînse- seră, în seara a- ceea, toți tinerii care au făcut parte din cercul de învățămînt politicU.T.M. de la G.A.C. Gurasa- da Marius Victor, Luncan Cornel, Luch Ștefan, sosiseră direct de la cîmp. Răsfoiau ziarele, discutau pe marginea diferitelor știri.— De data aceasta informarea politică, a spus Nicolae Motarga — propagandistul cercului „Să ne cunoaștem patria socialistă“ —va cuprinde următoarele probleme...Tinerii colectiviști atenți, își notau din cînd în caietele lordate ce li se păreau că trebuie reținute. Ultimele evenimente petrecute în țară și peste hotare în săptămîna de abia încheiată, au fost comentate .viu,

ascultau cînd în anumite

Zite de

țiile pentru concediile de studii plătite sînt egale cu salariul mediu calculat conform normelor în vigoare, fără a putea depăși 1 000 lei lunar.

RĂSPUNDEM
TINERILOR

CARE DORESC
SĂ URMEZE

nară
in satele

raionului Ilia...
eu mult Interes de către toți 
cei prezenți.Dar să urmărim în continuare activitățile educative din această organizație de bază U.T.M....O duminică cultural-sporti- vă la care participă toți tinerii. Se cìnta, se dansează, au loc întreceri sportive. în fața tinerilor ia cuvîntul maistrul oțelar Ștefan Tripșa, Erou al Muncii Socialiste, sosit aici la invitația organizației U.T.M. El împărtășește celor prezenți aspecte din munca și viața oțe- larilor hunedoreni, vorbește despre uriașele transformări înfăptuite în anii regimului de democrație populară în cetatea fontei și oțelului.De la această interesantă în- tîlnire s-au scurs mai multe zile. Tinerii din Gurasada se află din nou împreună. Secretarul organizației de partid din G.A.C. le vorbește despre „P.M.R. — părintele și educatorul tinerei noastre generații”. Se învață apoi cìntecele „Te cînt partid” și „Tinerețe”...în acest sat rulează săptă- mînal cîte două filme. Cursan- ții cercului de învățămînt politic, împreună cu propagandistul lor, le vizionează de regulă în colectiv. După terminarea filmului se poartă discuții pe marginea lor. a învățămintelor ele.Tot în ani îno stațiune agricolă experimentală. Ea studiază, printre altele, și introducerea în culturile din raion a noi soiuri de cereale. Tinerii fac deseori vizite la această stațiune. Specialiștii le prezintă detailat lucrările științifice și rezultatele obținute de ei. le vorbesc despre posibilitatea aplicării metodelor respective în priile lor gospodării.Din ceea ce urmează să se facă, ne mai rețin atenția : excursia în orașul Deva, vizitarea muzeului regional și a noilor cartiere de locuințe...Organizația U.T.M. despre care am vorbit mai sus este doar un singur exemplu. Ase-

ce se dcsprind din

noile in-

menea acflvîlătî M desfflșoarS însă aproape în toate organizațiile de bază U.T.M. din satele raionului Ilia. Pe tovarășul Voia Iacob, propagandist U.T.M. din G.A.C. Lăsau, l-am găsit înconjurat de un grup de tineri. Le vorbea despre frumusețea poeziei Și cîntecului închinate patriei și partidului. Poezia „Partidul” de Mihai Be- niuc, multiplicată, se afla în mîna fiecărui tînăr. La noua întîlnire cu propagandistul lor, această poezie va fi cunoscută în întregime și se va trece la învățarea altor versuri închinate partidului, patriei noastre socialiste....O ploaie care începuse de dimineață a făcut imposibilă ieșirea la cîmp. Dar ziua nu a fost... pierdută. La Lăpugiul de sus, de pildă, treizeci de tineri se strînseseră hi fața hărții R.P.R. Alături de hartă erau expuse fotomontaje cu aspecte din diferite colțuri ale patriei noastre. Panduru Flo- frica, propagandistă a cercului de învățămînt politic, își propusese să organizeze cu cursanții o călătorie imaginară prin Ro- mîniai de azi și prin cea din 1965. Fotografiile cu litoralul Mării Negre, cu obiectivedustriale ridicate pretutindeni, cu noile orașe și cartiere, graficele cu cifrele prevăzute în Directivele celui de-al IlI-lea Congres al P.M.R., explicațiile date de propagandist, toate a- cestea i-au ajutat pe tineri să vadă cu și mai multă claritate conturul luminos al viitorului.Cu un alt prilej. în mijlocul tinerilor a venit și tovarășul Ursu Dionise. directorul școlii elementare. S-a inaugurat a- tunci prima lecție pentru învățarea cîntecelor revoluționare.Sîntem în toiul verii. Tinerii colectiviști din raionul Ilia, alături de vîrstnici, se află la munca cîmpului de dimineață pînă tîrziu. Seara însă, duminica sau în alte zile de sărbătoare ei pot fi găsiți împreună. participînd Ia nenumărate activități interesante, educative. La fel ca și în organizațiile de bază U.T.M. din cele trei G.A.C. despre care am vorbit, și în celelalte au loc și continuă'să fie organizate bogate activități pe toată perioada lunilor de vară. La Lăpugiul de jos, la Teiu, la Butjuc, la Ohaba propagandiștii au ținut în fața tinerilor diferite expuneri, informări politice, au avut loc întîlniri cu activiști de partid și U.T.M., s-au organizat vizi- te, excursii și alte activități care vin să completeze cunoștințele însușite de tineri în cursul unui an de învățămînt politic U.T.M.acest urmă sat, cu cîțiva s-a înființat LAL ROMULUS

Echipa selecțio
nată olimpică de 
fotbal a R. P. Ro- 
mîne a sosit joi 
seara la Copen
haga, fiind întîm- 
pinată la aero-, 
port de reprezen
tanți ai federației

daneze de specialitate și de nu
meroși amatori de sport. Jocul de 
duminică cu echipa Danemarcei 
din cadrul preliminariilor turneu
lui olimpic este așteptat cu mare 
interes. Intîlnirea se va desfășura 
pe stadionul din „Idrotspark" și 
Va fi urmărită de peste 60 000 de 
spectatori, cifră record pentru ca
pacitatea tribunelor. Cronicarii de, 
fotbal danezi acordă prima șansă 
echipei romîne, care in acest se
zon a obținut o serie de rezultate 
favorabile. Fotbaliștii romini sînt 
cazați la hotel „Europa“. Vineri, 
echipa noastră s-a antrenat sub în
drumarea lui Silviu Ploeșteanu, iar 
astăzi dimineață urmează să facă 
un nou antrenament. în echipă nu 
s-a operat nici o modificare. Du
minică vom juca în următoarea 
formație : Datcu, Popa, Nunweiller 
III, Greavu, Petru Emil, Koszka, 
Pircălab, Varga, Manolache, Con
stantin, Haldu.

Echipa daneză s-a antrenat marți 
cu o selecționată a provinciei iar 
joi cu o echipă din Odense. In lo
cul portarului Gaardoje, care este 
accidentat, va juca Lykke Soren- 
sen. Jocul va fi condus de o bri
gadă de arbitri elvețieni.

★
Echipa iugoslavă de fotbal Rad- 

nicki Niș și-a început turneul în 
țara noastră juclnd vineri la Cluj 
cu Știința. Jocul s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 3—3 (2—3). 
Au marcat pentru gazde Adatn, To- 
ma și Popescu, iar pentru oaspeți 
Ctkici și Rodivojbvlti ț2). Jocul a 
fost urmărit ae aproape 20 000 de 
spectatori.

(Ager presf

S Acești doi tineri vor să devină... nemuritori. Pentru aceasta, ei î S au ales calea cea mai primitivă cu putință ■■ își sapă numele > > pe monumente neprețuite ale naturii — în cazul de față pe î 
; pietrele „Babele" din Bucegi. Gestul acesta denotă lipsa ele- « 

( mentorului bun simț. Fotoreporterul, care a surprins acest in- » 
stantaneu, nu i-a putut identifica pe cei doi „nemuritori".g Poate vreunul dintre cititori îi cunoaște. II rugăm să ne g 8 scrie numele lor și locul de muncă, pentru ca cei din jur, il 8 colectivul în care muncesc, să-i ajute... să Ie piară pofta de g „nemurire", gA ps Tas Rsf m fts «a «a « Ra m stz za w m sfes m ~

Mtulescu Isaia — Paroșenir Hunedoara :Studenții înscriși la învăță- mîntul superior cursuri serale beneficiază de următoarele înlesniri :— Vor fi programați în schimburi de producție care să le permită frecventarea regulată a cursurilor ;— vor putea fi transferați, la cerere, în măsura posibilităților. în întreprinderile sau instituțiile aparținînd aceluiași minister, instituție centrală sau organizație obștească, din localitățile în care se organizează învățămîntul superior seral în specialitatea lor.— pentru prezentarea o singură dată la examenul de admitere, la examenele de an și la examenul de stat, ii se a- cordă cîte un concediu de studii plătit de 30 de zile calendaristice anual, în afara concediului de odihnă. Indemniza

de cultură generală cu examen de maturitate sau o școală echivalentă cu diplomă, sînt în vîrstă de cel mult 35 de ani (împliniți în anul calendaristic în care se tine concursul de admitere), și au o vechime de cel puțin 3 ani ca muncitori calificați, maiștri sau tehnicieni, proiectant!, tehnologi sau laboranți, în specialitatea facultății pe care doresc s-o urmeze.Pentru cursurile de zi, condițiile de admitere cuprind numai obligația de a avea studii medii complete, inclusiv examenul de maturitate. Can- didații admiși la cursurile de zi pot beneficia de burse care se acordă numai de către Ministerul învățămîntului.Acordarea burselor de studii este condiționată de media obținută la concursul de admitere și de veniturile părinților sau susținătorilor legali.

CURSURILE
ÎNVÂȚÂMÎNTUIUI

SUPERIOR -

A

Ionescu Ion — București,
Mitran Ștefan — Hunedoara:Se pot prezenta la concursul de admitere în învățămîntul superior seral oamenii muncii care au absolvit școala medie

Popescu Romulus student — Craiova :Vă informăm că facultăți de filologie există la universitățile din București, Cluj, Iași și Timișoara si au durata de școlarizare de 5 ani. Intrucît transferarea este legată de numărul de locuri planificate, trebuie să vă adresați direct facultății unde doriți să vă transferați,
ÎN VACANȚĂFA’

„Inamicul“ a fost răpus...

Trenul vacanței, format din nenumărate garnituri va duce, de aci, de la Galați, spre frumoasa Capitală, într-o excursie de 7 zile, 300 de elevi, iar alți 3 800 de elevi în taberele regionale de la Costești și So- veja, în taberele de pe litoral și de la munte. în excursiile regionale de 3—5 zile, vor merge 8 000 de elevi iar un număr de 100 000 de pionieri și școlari vor porni în excursii locale de 1—2 zile.„Startul” vacanței a și fost luat. Zilele trecute, un număr de 190 dintre cei mai buni pionieri și școlari au plecat în două din taberele de pe litoral. în curînd, alți 500 de e- levi vor porni spre alte tabere de pe litoral.— Acesta constituie doar începutul, ne-a spus tovarășa Silvia Drăgan, secretara comi-

prezentîhd o cerere avizată de rectorul institutului unde sîn- teți student.Absolvenții institutelor pedagogice de 3 ani se pot înscrie la cursurile fără frecventă ale facultăților din universități direct în anul III. cu condiția să funcționeze în învățămînt, în specialitatea facultății absolvite Ia Institutele Pedagogice.
Obreja Ștefan — Cîmpulung Moldovenesc ■— Suceava :Vă interesează condițiile de admitere la Facultatea de teatru de la Institutul de Teatru „I. L. Caragiale” București.In primul rînd vă informăm că actorii pentru cinematografie sînt recrutați din rîndul absolvenților Facultății de teatru.La această facultate poate urma orice candidat care a reu. șit la concursul de admitere. La concursul de admitere poate participa orice cetățean ai R.P.R. cu studii medii complete, inclusiv examenul de maturitate. La acest concurs se susțin următoarele probe :— Proba de aptitudini care va consta din : control muzical (auz și memorie muzicală), mișcare si comportare scenică (exerciții de încordare și relaxare musculară, exerciții de justificare a atitudinii și mișcării, exerciții de atenție și comportare cu obiecte, diverse ritmuri de mișcare cu scop, improvizații pe o temă propusă de comisie etc.).— lectură artistică — un fragment propus de comisie.— recitarea unei poezii sau fabule din literatura contemporană sau clasică.— Proba de interpretare, care va consta din : recitarea unei fabule sau a unei poezii din literatura contemporană.— recitarea unei a unei poezii din clasică.— povestire din contemporană sau clasică.— Limba și literatura romînă — examen scris și oral.

Dacă, în aceste zile 
dg vară străbați uli
țele satului Horod- 
nîceni, raionul Fălti
ceni, mergi mult timp 
fără să întâlnești pe. 
nimeni. Tinerii și 
vîrstnicii au plecat la 
munca cîmpului mai 
devreme decît răsări
tul soarelui. La școala 
de 8 ani din sat 
era mare animație. 
Numeroși pionieri și 
școlari Se adunaseră 
de pe toate ulițele 
satului în curtea Șco
lii și ascultau atenți.

...Consiliul agricol 
raional a sesizat con
ducerea gospodăriei 
agricole colective să 
ia toate măsurile de 
prevenire 
celui mai 
dușman al 
de cartofi,
de Colorado. Trebuie 
controlată amănunțit 
întreaga cultură de 
cartofi a gospodăriei, 
în această perioadă 
însă, întregul efectiv

al brațelor de muncă 
e concentrat în cam
pania de întreținere 
a culturilor care nu 
poate fi nicidecum 
neglijată. Dar, nici 
depistarea gindacului 
de Colorado nu 
mite amînare.

— Ce facem ?, 
adresat elevilor 
fesoara Andrieș 
nița. Putem să 
tăm gospodăria P 
apelul făcut de
siliul de conducere al 
gospodăriei 
tînăra profesoară 
mobilizat în 
acțiune peste 
pionieri și 
Le-a vorbit
primejdia mare 
care o prezintă acest 
dușman al cartofului, 
despre pagubele pe 
care acesta le-ar pu
tea pricinui gospodă
riei. însuflețiți 
cuvintele rostite 
profesoara lor, 
nierti și școlarii
pornit spre tarlalele

gospodăriei, mîndri 
că în această perioa
dă de muncă intensă 
pot. fi și ei folositori. 
După o zi de căutare, 
dușmanul culturii de 
cartofi a fost depis
tat, fiind delimitate 
suprafețele invadate. 
Consiliul de condu
cere al gospodăriei 
a solicitat imediat a- 
jutorul consiliului a- 
gricol raional care a 
trimis pompe pentru 
executarea stropirilor 
cu insecticide. După 
a doua stropire peri
colul a fost complet 
înlăturat.

Am povestit un 
fapt mărunt în apa
rență dar care reflec
tă dragostea cu care și 
cei mai mici colecti
viști din sat au par
ticipat la 
de salvare.
turii de cartofi a gos
podăriei noastre.

telului regional U.T.M. Galați. La „startul” excursiilor și drumețiilor din acest an vor fi prezenți un număr de 110 910 pionieri și școlari. în total, din regiunea noastră, 114 850 de pionieri și școlari vor fi cuprinși în tabere, colonii și excursii, vor petrece vacanța în aer liber, sub lumina binefăcătoare a soarelui de vară, care le va împrospăta forțele pentru noul an școlar. Comitetul regional U.T.M. în colaborare cu secția de învățămînt a luat măsuri din timp pentru o cît mai bună organizare a vacanței de vară a pionierilor și școlarilor. Așa, de pildă, au fost constituite și instruite comandamentul și colectivele care se ocupă de organizarea excursiilor și a taberelor colective, au fost in- struiți inspectorii care urmăresc activitățile în timpul vacanței, secretarii comitetelor raionale și orășenești cu problemele de școli și pionieri, instructorii comitetului regional U.T.M. Vom face totul ca școlarii și elevii din regiunea noastră să petreacă o vacanță plăcută, bogată în bucurii,
T. OANCEA
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SECE
(Urmare din pag. I)

Muncă însuflefitd în grădina 
de legume. Colectiviștii din 
comuna Snagov, regiunea 
București, au recoltat și tri
mis pe piețele din Capitală, 
pină în prezent, peste 1000 
kg de mazăre și 15 tone de 

varză timpurie

împotriva 
înverșunat 
culturilor 
gìndaòul

noastre, 
a 

acensiS 
200 de 
școlari, 
despre 

pe

de 
de 
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a cui-

MANCAȘ TOADER

Vineri, o delegație a Sfatului Popular al Capitalei condusă de tovarășul Ion Cozma, președintele Comitetului Executiv al Sfatului Popular al Capitalei. a plecat la Berlin, unde, la invitația Prezidiului Consiliului orașelor și comunelor din R. D. Germană, va lua parte la lucrările celei de-a treia conferințe generale a orașelor și comunelor din R.D.G.
★Uniunea Scriitorilor din R.P. Romînă a organizat vineri după-amiază, la Casa scriitorilor „Mihail Sadoveanu” o festivitate literară consacrată comemorării a 50 de ani de la moartea poetului Șt. O. Iosif,

O etapă hotărîtoare în bătălia pentru recolte bogate t

să-și pregătească un program le
gat de. zilele febrile ale campa
niei. Au fost repartizați tinerii 
care vor lucra la batoze, la trans
portul cerealelor, la siriusul și 
transportul paielor și al spicelor.

Aurul holdelor se va scurge 
spre hambarele gospodăriilor co
lective. Cantități însemnate însă 
prevăzute în contractele cu sta
tul și în celelalte obligații cum 
sînt muncile S.M.T. vor fi pre
date, de către colectiviști, baze
lor de recepție. Oare bazele de 
recepție sînt pregătite in vede
rea recepționării grînelor din a- 
cest an ?

— în ce ne privește — ne-a 
răgpuus tovarășul Ion Sclin —■

(Agerpres)

șeful bazei de recepție din Gher
la, noi ne-atn pregătit. Au fost 
reparate toate cele 3 magazii care 
însumează o capacitate de peste 
7 500 de tone. Au fost revizuite 
și puse la punct toate utilajele : 
cintarele, selectoarele, benzile 
transportoare, maieurile. S-au re
parat și drumurile de acces, s-a 
făcut și instructajul oamenilor 
care vor lucra la preluarea ce
realelor, înmagazinarea și îngri
jirea lor.

A uitat să spună însă că ma
gaziile n-au fost curățate, dezin
fectate și văruite ? Concluzia e 
clară : să ia toate măsurile pen
tru pregătirea, in întregime, a 
magaziilor. în ele vor intra peste 
4 000 tone de grîne care trebuie 
păstrate în condiții optime !

. Grija pentru formarea științifică a tinerelor cadre didactice este, într-un fel, grija pentru schimbul de mîine ai științei romînesti. Tinerii asistenți. șefi de lucrări, sînt chemați să educe generațiile de studenți în spiritul pasiunii continue a căutării creatoare și să dea ei înșiși o producție științifică de înalt nivel.Munca de îndrumare științi- fico-organizatorică a tinerelor cadre didactice a primit astfel două orientări care se completează reciproc : munca didactică este susținută de ridicarea nivelului profesional în activitatea de căutări creatoare.Activitatea de cercetare Științifică a cadrelor noastre didactice este legată de problemele pe care le ridică producția. De aceea, planificarea muncii științifice, alcătuirea temelor de cercetare a urmărit necesității« producției, laolaltă cu problemele de interes științific. a căror dezvoltare în viitor va duce desigur la rezultate practice. Pornind de la această organizare — am spune tematică a muncii științifice — care a inclus în planurile de cercetare preocupări propuse de diferite întreprinderi industriale, în cadrul catedrelor s-au alcătuit colective de studii si cercetări. Detașamentul numeros al tinerelor cadre didactice e integrat în întregime în aceste colective și ceea ce ni se pare semnificativ si valoros e faptul că rezolvările propuse în multe cazuri sînt noi. ia nivelul cerințelor tehnicii actuale, începută încă în facultate.

ucenicia științifică continuă în primii ani de activitate didactică sub conducerea unor oameni de știință cu presigiu și experiență. Dar această muncă de cercetare nu rămîne izolată, în laboratoare sau biblioteci. Am experimentat și introdus de cîțiva ani o formulă care dă rezultate foarte bune. în munca noastră, unde practica productivă ridică mereu probleme noi, prezența în unitățile productiv« este cu totul necesară. Tinerele cadre didac-

solvehți au contribuit la rezolvarea unor probleme tehnice chiar ia locul unde au lucrat, în același timp. lucrările la care lucrează în institut au fost elaborate în urma cunoașterii condițiilor concrete si a problemelor tehnice ridicate de dezvoltarea producției.Problemele cercetării științifice si a organizării ei nu se opresc însă Ia planificare. Pentru cei ce lucrează în domeniul progresului tehnic, important este și aportul dotării labora-

căpătat soluție chestiunile mai dificile.încadrați în colective conduse de specialiști, tinerii au fost nu numai îndrumați, ci s-au aflat sub o supraveghere și un control atent, care a făcut ca munca să aibă continuitate, să se desfășoare intens, fără asalturi.Roadele acestei activități se citesc în cîteva aspecte. Este foarte grăitor faptul că 30 la sută din tinerele cadre didactice se perfecționează în ca-

xandru Gheorghe și alții. Numai în sesiunea din martie 1963 contribuția tinerilor la realizarea unor teme regate de producție este notorie. Lucrările elaborate vor fi urmate de a- plicarea rezultatelor cercetărilor. Am putea numi aici lucrarea remarcabilă dusă la bun sfîrșit sub îndrumarea profesorului Creangă despre „Țițeiuri romînești în clasificarea pre- carpatică” care aduce o contribuție la o valorificare mai bună a țițeiurilor romînești, Cerce-
Munca științifică —

școală a tinerelor cadre
didactice universitare

tice pleacă în fiecare an la schelele de extracție, în uzinele de prelucrare, în mine, la uzinele de utilaj petrolier, pe șantiere. Practica aceasta — substanțială în timp, pentru că durează cîteva luni pe an — stabilește legătura continuă cu viața. Pornită la început ca o perfecționare profesională, prezența tinerilor ingineri-membrj ai corpului didactic ai institutului nostru a devenit curînd activă. încadrați în viața unităților productive, tinerii ab-

torului sau al atelierului ca ?i cunoașterea informației tehnice de specialitate. Tinerele cadre didactice dispun de laboratoare bine înzestrate și de ateliere în stare să construiască multe din aparatele propuse în cadrul cercetării. In a- celași timp, am organizat colaborarea cu institutele care dețin aparatură specială, cum ar fi microscopul electronic sau mașini automate de calcul. A- pelînd la Institutul de Fizică Atomică sau Universitate au

drul aspiranturii, continuîn- du-și și activitatea didactică. Sesiunile științifice ale cadrelor didactice din institutul nostru ca și publicațiile tehnice speciale cunosc o participare masivă din partea tinerilor. In ultimul timp un detașament numeros de tineri a participat la aceste lucrări. Ar putea fi numiți aici lectorul Cojol Ana, asistenții Soare Elena, Âpolzan Silviu, Caraianu Viorica. Ră- dulescu Crețu. șefii de lucrări Taran, Radu Botezatu, Ale-

tările făcute asupra studiului comportării dinamice a sistemului de manevrare la instalațiile de foraj a dus la obținerea prin măsurători directe a unor parametri utili pentru proiectarea utilajelor petroliere care se fabrică în tara noastră. Rezultatele acestor cercetări au și fost comunicate proiectanți- lor care ie vor folosi în munca lor. Tot așa de interesantă, sub aspectul eficacității ei practice, este si lucrarea „Aplicabilitatea prospecțiunii în gravime

trie la detectarea anticlinale- lor petrolifere din regiunea precarpatică”. Un exemplu de colaborare rodnică cu întreprinderile industriale ni-1 oferă elaborarea studiului despre aplicarea filtrelor vacuumate la secarea nisipurilor acvifere din minele de lignit; importanța cercetării efectuate stă în posibilitatea exploatării minelor de lignit unde apar infiltrații de apă. In toate cazurile citate — ca și în multe altele — participarea tinerilor a fost masivă și importantă.Ultima sesiune științifică a dovedit seriozitatea preocupărilor, temeinicia cercetării, originalitatea soluțiilor propuse și caracterul masiv al participării tinerilor. Cu toate acestea, problemele organizării științifice nu pot fi socotite epuizate. Există posibilități în ceea ce privește perfecționarea planurilor de cercetare, ridicarea exigentei în unele cazuri, rezolvarea continuității muncii de cercetare. îndrumate cu a- tenție de noi. cei cu mai multă experiență, tinerele cadre didactice își vor aduce și în viitor aportul la rezolvarea problemelor pe care le deschidă dezvoltarea științei, tehnicii în slujba producției, printr-o participare tot mai activă la activitatea de cercetare.
prof. IOACHIM GRIGORE 

membru corespondent 
al Academiei R.P.R., 

prorector al Institutului 
de petrol, gaze și geologie
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Vizitînd regiunea Bacău, în popasurile ce Ie faceți 
vă stau Ia dispoziție restaurantele și grădinile de 
vară : Trotuș, din Adjud, Căiuți, Roznov, Tarcău, Băl- 
țătești, Tg. Neamț etc. unde găsiți ■ un bogat sorti
ment de produse de artă culinară, preparate la grătar, 
băuturi alese, servire ireproșabilă, muzică.



15 AM DE ACTIVITATE
A ACADEMIEI R. P. DOMINE

(Urmare din pag. I)cercetători au permis abordarea unor probleme de importanță fundamentală a căror rezolvare a însemnat o contribuție prețioasă adusă la progresul economiei și culturii în țara noastră.După ce a trecut în revistă realizările importante în diferite ramuri ale științei obținute în această perioadă și rezultatele aplicării lor în economie, vorbitorul a spus : A- ceste realizări constituie pre- mize ale unui necontenit avînt, ale dezvoltării contribuției științei în opera de desăvîrșire a construirii socialismului. Dezvoltarea în ritm rapid a economiei naționale constituie un reazim de nădejde și temei adînc de dezvoltare a științei și în același timp condiția care ridică exigențe sporite în fața omului de știință patriot. Lupta partidului pentru înflorirea economiei naționale și a culturii socialiste, grija pentru orientarea frontului cercetării științifice vor fertiliza fără îndoială activitatea lucrătorilor noștri științifici, determinată de programul luminos trasat de partid.în continuare acad. Ilie Murgulescu a prezentat referatul „Pespectivele de dezvoltare a cercetării științifice în Academia R. P. Romîne”. îmbogățirea patrimoniului științei universale, îmbinarea strînsă a creației științifice cu transformările revoluționare ale societății pentru triumful nobilei cauze a socialismului și comunismului — iată sarcinile de mare cinste dar și de mare răspundere ale Academiei și slujitorilor științei din R. P. Romînă, a spus printre altele vorbitorul. Una din principalele condiții pentru îndeplinirea cu succes a mărețului plan de transformare socialistă a țării o constituie introducerea cuceririlor științei în toate ramurile economiei naționale, sănătății și culturii. Delimitarea domeniilor de cercetare, justa orientare a eforturilor științifice și selecționarea atentă a temelor de cercetare sînt postulate obligatorii ale succesului muncii noastre științifice. Cercetarea fundamentală — a subliniat în continuare vorbitorul — poate fi coordonată cu principalele direcții de dezvoltare so- cial-economică, pentru rezolvarea creatoare la un înalt nivel a unor probleme de interes național deosebit.încurajarea și desfășurarea cercetării multilaterale pe teme complexe va constitui în viitor una din sarcinile principale ale Academiei R. P. Romîne și unităților sale științifice. Legarea științei de viață,

de rezolvarea problemelor puse de mersul înainte al societății, este o cerință obiectivă a principiului unității dintre teorie și practică, o condiție pentru sporirea eficienței și valorii sociale a cercetării. Conducerea Academiei, continuînd și dezvoltînd sistemul de planificare științifică, va intensifica acțiunea de coordonare a cercetării pe toate planurile pentru a apropia fără întîrziere știința de producție, de viața social-economică.Vorbitorul a prezentat apoi pe larg perspectivele atît ale cercetărilor fundamentale — cu caracter teoretic, cît și ale celor aplicative.îndeplinirea obiectivelor de cercetare care se conturează în perspectiva anilor viitori, a spus în încheiere vorbitorul, constituie în același timp îndeplinirea sarcinei de onoare încredințate de partid oamenilor de știință și anume a- ceea de a ridica știința și tehnica din țara noastră la nivelul științei și tehnicii mondiale, de a contribui prin creația lor științifică la dezvoltarea economiei socialiste și la desfășurarea revoluției culturale. Dedicîndu-ne cu avînt muncii de cercetare, noi, oamenii de știință din Academie, să mergem cu fermitate pe drumul pe care ne îndrumă partidul, pentru a duce mai departe o- pera de propășire a poporului nostru.La sfîrșitul ședinței, acad. Iorgu Iordan, vicepreședinte al Academiei R. P. Romîne, a dat citire unei scrisori adresate C.C. al P.M.R., tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej. prin care oamenii de știință și cultură își exprimă dragostea și recunoștința pentru sprijinul permanent și multilateral a- cordat promovării științei și culturii în patria noastră.Textul scrisorii a fost subliniat cu puternice aplauze de cei prezenți. (Agerpres)
Din partea 

ambasadei 11. R. S. S.Ambasada Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste din R. P. Romînă aduce mulțumiri călduroase colectivelor întreprinderilor. instituțiilor, organizațiilor, precum și cetățenilor din R. P. Romînă care au trimis felicitări în legătură cu înfăptuirea cu succes de către pilotul cosmonaut V. F. Bîkovski și de prima femeie cosmonaut din lume, V. V. Te- reșkova, a zborului cosmic de lungă durată. în grup, la bordul navelor satelit „Vostok-5” Si „Vostok-6”.

Tu ești minunată: Patria (9; 11,30; 14; 16,30; 19,00; 21,15),București (9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 21,15), 1 Mai(10,15; 12,45; 15,15; 17,45; 20,15), Gh. Doja (9; 11,30; 14,00; 16,30; 19,00; 21,30), Ștefan cel Mare (10,15; 12,30; 14,45; 17,30; 19,45), 
G. Coșbuc (9,30; 11,45; 14,00; 16,15; 18,30; 21), Grădina Progresul (20,30), Stadionul Giu- lești (20,45), Grădina 13 Septembrie (20,30), Arenele Libertății (20,30); Dracul și cele 10

porunci (cinemascop) Republica (9; 11,15; 13,45; 16,30; 19,00;21.30) , Elena Pavel (9; 11,15; 13,30; 16,00; 18,30; 21; grădină20.30) , Grivița (9,45; 12,15; 14,45; 17,00; 19,30). Alex. Sahia (10; 12,15; 14,30; 17,15; 19,45, grădină 20,15). Patinoarul 23 August (21), 23 August (9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,45; 21,30); 
Lumină de iulie: Magheru (10: 12; 15; 17; 19; 21). Giulești (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Lumi-

na (rulează în continuare de la orele 10 pînă la orele 14, după-amiază 16; 18,15; 20,30), Libertății (10; 12; 16,30 18,30; grădină 20,30); Pe urmele ban
dei: rulează la cinematografele Vasile Alecsandri (15; 17; 19; 21). I. C. Frimu (9,30; 11,15; 13; 14,45; 16,30; 18,30; 20,45;grădină 20,15). Miorița (10; 12; 15; 17; 19; 21); Raidul vărgat: Tineretului (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Tudor Vla- dimirescu (16; 18; 20); Noua 
prietenă a tatii: Victoria (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 8 Martie: (16; 18,15; grădină 20,15), Flacăra: (15; 17,15;19,45); Colegii: Central (10,30; 13; 15,30; 18,00; 20,30), Arta: (16,00; 18,15; 20,15; grădină20,30); Cereomușki: Moșilor (16; 18,15; grădină 20,30). Volga: (10; 12; 16; 18,15; 20,30);
Haiducii din Rio Frio: Unirea (16,00; 18,00; grădină 20,15);
Program special pentru copii la orele 10,00 la cinematograful 13 Septembrie; Magistratul: 13 Septembrie (11,30; 14,30;16,30; 18,30; 20,30); Așa a fost 
— Moscova — Antarctica — 
Primăvara obișnuită — rulează în continuare de la orele 10,00 pînă la orele 21,00 la cinematograful Timpuri Noi.

• DE PESTE BOTARE

pen/ru dezarmare 
de Ja GenevaGENEVA. — La 21 iunie a avut loc în Palatul Națiunilor din Geneva ultima ședință plenară, înainte de suspendarea anunțată a tratativelor, a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare.Reprezentanții Uniunii Sovietice, Cehoslovaciei, Nigeriei, R.A.U., Bulgariei, Braziliei și altor țări, care au luat parte la discuțiile din această ședință, s-au ocupat de activitatea Comitetului celor 18, subliniind că eforturile depuse în decurs de aproximativ 5 luni nu au dus la nici un rezultat. Ei au expus, de asemenea, și unele considerente cu privire la problemele asupira cărora Comitetul trebuie să-și concentreze activitatea după reluarea lucrărilor. Totodată s-a menționat că sarcina primordială a Comitetului continuă să rămînă discutarea și rezolvarea problemelor dezarmării generale și totale, precum și a altor probleme importante, ca, de pildă, realizarea unui acord cu privire Ia încetarea experiențelor cu arma nucleară.La ședință a luat cuvîntul din partea R. P. Romîne George Macovescu, adjunct al ministrului afacerilor externe.

GENEVA 21 (Agerpres). — 
George Macovescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
șeful delegației R. P. Romîne 
la conferința Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare, a 
oferit la 20 iunie un dineu în 
onoarea lui Andre Chavanne, 
consilier de stal, șeful departa
mentului instrucțiunii publice 
din cantonul Geneva, Henri 
Zwalen, rectorul Universității 
din Lausanne, și Michel Virraly, 
profesor la Universitatea din 
Geneva și la Institutul de înalte 
studii internaționale. La dineu 
au participat membri ai delega
ției R. P. Romîne la conferința 
dezarmării.

• •

GENEVA. — Agențiile occidentale de presă anunță că participanții la cea de-a 47-a conferință generală a Organizației internaționale a muncii (O.I.M.) au hotărît cu o majoritate zdrobitoare de voturi excluderea de la sesiune a delegatului Africii de sud. Pentru această hotărîre s-au pronunțat 135 de delegați, 3 au votat contra și 57 s-au abținut.

Ieri la „Eiectroputere“-Craiova a avut loc

Sărtăto a re a

Evenimentele
din Irak

• Criză în guvernul irakian ca urmare 
a războiului împotriva kurzilor • Continuă 

reprimarea elementelor patriotice
BAGDAD 21 (Agerpres). — 

Presa libaneză relatează că în 
sinul guvernului irakian a iz
bucnit o criză ca urmare a 
războiului dezlănțuit împotri
va kurzilor. Ziarul „Al-Hayat“ 
arată că, în semn de protest 
împotriva acestui război, pa
tru miniștri ai guvernului ira
kian și-au prezentat demisia. 
Este vorba de ministrul indus
triei, Naghib Taleb, ministrul 
municipalităților, Mohamed 
Kattab, ministrul agriculturii, 
Baba Aii, și ministrul de stat 
pentru problemele kurde, 
Fuad Aref. Ziarul relevă că 
acești patru miniștri au parti
cipat la tratativele care avu
seseră loc între guvernul ira
kian și o delegație a kurzilor.

Paralel cu războiul împotri
va kurzilor, autoritățile ira
kiene continuă reprimarea e-

lementelor patriotice din țară. 
Un comunicat oficial publicat 
la 20 iunie anunță executarea 
sergentului Mustața Badr, con
damnat la moarte de un tri
bunal militar din Moșul. Deși 
i s-au adus acuzații în legătu
ră cu evenimentele care au 
avut loc în urmă cu cîțiva ani 
la Moșul, faptul că procesul 
șt execuția au avut loc în
tr-o regiune locuită de kurzi 
arată că acest act are strînsă 
legătură cu războiul împotriva 
kurzilor. Tribunalul militar 
din Moșul a mai condamnat 
la moarte alte două persoane.

Agenția France Presse sem
nalează totodată condamnarea 
la închisoare pe diferite ter
mene de către Tribunalul 
Militar din Bagdad a 23 de 
patrioți irakieni pentru „pro
pagandă comunistă“.

★ ★

de scrisoare privind
II

II

r

Ottawa: partizani ai păcii canadieni, manifestează în fata clă
dirii parlamentului. Pe pancar tele purtate de ei scrie : „Ca
nada nu are nevoie de arma atomică', „Cerem muncă si 

școli — nu arme atomice“.

LONDRA. — In declarația dată 
publicității Ia Londra de către re
prezentantul „Mișcării pentru apă
rarea poporului irakian“, Muha- 
med Husein, se aduc noi dovezi 
în legătură cu represiunile împo
triva patrioților irakieni. în ulti
mele cîteva luni, se spune în de
clarație, mulți oameni au murit în 
urma torturilor. Nu de mult a fost 
anunțată în mod oficial executarea 
a 11 persoane sub pretextul unor 
sentințe ale tribunalului. Dar ace
știa au fost uciși cu mult înaintea 
„procesului“, unii din ei chiar cu 
2 luni în urmă. Din cauza tortu
rilor și asasinatelor și-au pierdut 
viața 100 de persoane,MOSCOVA. — N. S. Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a adresat lui Abdel Salam Aref, președintele Republicii Irak, o te-

legramă în care i-a cerut ca, în numele spiritului umanitar să anuleze sentința aspră de condamnare la moarte a celor trei femei tinere — Djami- la Haled, Leila El Rumi și Zakia Shakir — mamă a doi copii.Aceste trei femei, fruntașe ale mișcării feminine irakiene, au participat activ la lupta pentru răsturnarea regimului lui Nuri Said, iar mai tîr- ziu — împotriva dictaturii personale a lui Kassem. Ele și-au consacrat viața țelurilor nobile ale luptei pentru independența națională a poporului lor, pentru democrație, pentru egalitatea în drepturi a femeilor irakiene.

Lucrările Comitetului 
special al O. N. U.

Rezoluție în problema Rhodesiei de Sud
NEW YORK. Comitetul spe

cial al O.N.U. pentru aplica
rea Declarației cu privire la 
acordarea independenței ță
rilor și popoarelor coloniale a 
adoptat la 20 iunie cu 19 vo
turi pentru și 4 abțineri o 
rezoluție propusă de 12 țări 
privitoare la situația din Rho- 
desia de Sud. Rezoluția „atra
ge atenția Consiliului de Se
curitate asupra situației ex-

PIAȚA COMUNĂ: Se mențin
divergențele în problema agricolă

BRUXELLES. —- în noaptea 
de 20 iunie a luat sfîrșit se
siunea miniștrilor agriculturii 
ai celor șase țări membre ale 
Pieței comune. Pe ordinea de 
zi a sesiunii au figurat în
cercările de a obține mult dis
cutata „armonizare“ în politi
ca agricolă a celor șase țări 
vest-europene membre ale 
cestui organ. După cum 
știe, această „armonizare“ 
a fost pînă acum obținută,
ciuda faptului că programul 
Pieței comune fixase date ca
lendaristice pentru diferite 
măsuri în acest sens, date ca
re nu au putut fi respectate. 
In schimb, între partenerii 
Pieței comune s-au manifestat 
divergențe serioase care, după 
cum sublinia joi seara agenția 
France Presse, „au provocat 
o adevărată paralizie“ în a- 
cest organism în domeniul po-

a-
se 

nu
în

litidi agricole. In special Ger
mania federală și-a manifes
tat opoziția față de încercări
le de a obține o „unificare" a 
prețurilor la unele din pro
dusele agricole care ar urma 
să fie desfăcute în interiorul 
Pieței comune. Prețurile agri
cole vest-germane sînt, după 
cum se știe, mai ridicate, și e- 
ventuala lor scădere ar provo
ca nemulțumirea producători
lor agricoli din Germania oc
cidentală, care au și organizat 
demonstrații de protest în 
cursul ultimelor luni. „Ultime
le discuții în această proble
mă — scrie France Presse — 
au scos în plină lumină opozi
ția dintre Germania federală 
și cei cinci parteneri ai săi, 
mai ales Franța, în problema 
agricolă. R.F.G. nu și-a ascuns 
rezervele față de politica a- 
gricolă, a cărei armonizare o

1

de-

plozive“ care domnește în a- 
cest teritoriu, recomandă 
scrierea acestei probleme 
ordinea de zi a sesiunii 
gulate a Adunării 
care se deschide în 
brie, și preconizează chiar 
sibilitatea convocării unei 
siuni speciale a Adunării 
nerale, dacă va fi necesar.

Abținîndu-se de la vot, 
legațiile Statelor Unite, 
traliei, Danemarcei și 
au dovedit încă o dată că nu 
sprijină lupta de eliberare a 
popoarelor africane. Marea 
Britani« nu a participat la 
VOti

m- 
pe 

re- 
Generale, 

septem- 
po- 
se-

Ge-

de-
Aus- 

Italiei

MOSCOVA. — Uniunea So
vietică consideră necesar ca 
cele trei forțe politice care fac 
parte din guvernul de coaliție 
al Laosului să înceapă neîn- 
tîrziat „tratative pentru a re
zolva pe cale pașnică proble
mele interne litigioase, și a 
normaliza situația din țară”.

Un proiect de scrisoare pro
pus de Uniunea Sovietică spre 
aprobare copreședinților con
ferinței internaționale pentru 
reglementarea problemei lao- 
țiene a fost remis la 13 iunie 
ambasadorului Marii Britanii 
la Moscova, Humphrey Treve- 
lyan, pentru a fi transmis co- 
președintelui englez.

In proiectul sovietic al scri
sorii adresată copreședinților 
se subliniază că în ultimul 
timp situația din Laos s-a în
răutățit considerabil „ca ur
mare a reluării operațiunilor 
militare de către trupele lui 
Nosavan, precum și din pri
cina faptului că U.S.A. livrea
ză materiale militare acestor 
trupe, încâlcind astfel acordu
rile de la Geneva”.

După cum se subliniază în 
proiect, acest lucru s-a aflat 
din mesajele prințului Sufanu. 
vong, președintele C.C. al par
tidului Neo Lao Haksat. îm
părtășind îngrijorarea expri
mată în mesajele lui Sufanu- 
vong, se spune în proiect, co
președinții „speră că genera
lul Fumi Nosavan va da ime
diat ordin de încetare a opera
țiunilor militare și își va re
trage trupele din zona contro
lată de trupele Neo Lao Hak
sat și de neutraliști”.

Franta își retrage din N.A.T.Oconsideră prea rapidă; și 
legația vest-germană nu a con
simțit decît în ultimul moment 
la cele cîteva concesii nece
sare pentru a nu bloca com
plet lucrările actualei sesiuni 
după mai multe zile de imo
bilism“.

După cum reiese din rela
tarea agenției France Presse, 
în actuala sesiune s-au făcut 
simțite și presiunile america
ne pentru a obține din partea 
Pieței comune renunțarea la 
recenta măsură de sporire a 
tarifelor vamale la importul 
unor produse agricole ameri
cane. Aceste tarife, viu criti
cate de Washington, care a 
amenințat chiar cu „represa
lii“ la importul în S.U.A. a u- 
nor produse din Piața comună, 
au fost „ușor reduse“, cum 
scrie France Presse.

In rezumat, actuala sesiu
ne a miniștrilor agriculturii a 
constituit — după cum subli
niază tot agenția France Pres
se — „un gest mai mult sim
bolic“, și „mai rămîn încă 
multe de făcut pentru a asigu
ra armonizarea dorită și pen
tru a duce la bun sfîrșit a- 
ceastă enormă sarcină, deja în 
întîrziere cu peste un an de 
zile“.

flota din Atlanticul de NordPARIS. — Agenția France Presse, citînd „cercuri autorizate”, a anunțat la 21 iunie că guvernul francez a hotărît să retragă din N.A.T.O. flota sa din Atlanticul de Nord. „în legătură cu aceasta, subliniază agenția, s-a lăsat să se înțeleagă că este vorba de o consecință logică a hotărîrii pe care Franța a luat-o în anul 1959 de a retrage din N.A.T.O. flota franceză din Marea Me- diterană”.Referindu-se la acest nou aspect al divergențelor dintre Franța și alte țări membre ale N.A.T.O. agențiile occidentale de presă subliniază că ho. tărîrea anunțată la 21 iunie demonstrează nemulțumirea guvernului francez față de situația din N.A.T.O. Potrivit a- genției U.P.I., „Franța este nemulțumită de faptul că Anglia a fost însărcinată să comande flota N.A.T.O. din sectorul răsăritean al Oceanului Atlantic”. După cum scrie a- genția Associated Press,

„Franța este hotărîtă să-și rezerve libertatea de a folosi flota sa din golful Biscaia fără amestecul N.A.T.O.”.Trecînd în revistă „rezervele” guvernului francez față de posibilitățile N.A.T.O., corespondentul din Paris al agenției Associated Press scrie că „Franța se teme că Statele Unite vor ezita să vină în a- jutorul Europei occidentale cu armele lor nucleare din cauza pericolului de contraatac în care se află orașele americane. Noua acțiune franceză — continuă agenția — reafirmă o- biecțiile președintelui De Gaul- le față de integrarea deplină a forțelor naționale în cadrul alianței atlantice. De Gaulle, arată Associated Press, a obiectat față de integrarea forțelor sale în cadrul N.A.T.O. atît timp cît Franței nu-i este acordat un rol principal, alături de Statele Unite și Marea Britanie, în stabilirea strategiei N.A.T.O.”,

Peste 5 000 de muncitori africani din Mbabane (capitala

Manevre pentru amînarea

independenței Guyanei britanice

protec
toratului britanic Swaziland) au făcut grevă în scopul de a ob
ține majorarea salariilor de mizerie care le sînt plătite de co
lonialiști. Infruntînd represiunile autorităților, greviștii au 
organizat numeroase mitinguri și demonstrații. In fotografia 

noastră : aspect de Ia o asemenea demonstrație.

PE SCURT PE SCURT

intrării în uzină
(Urmare din pag. I-a)

trecut (erau în familie mulfi copii, el este 
cel mai în vîrstâ dintre ei! Familia era tare 
împovărată). Emoția pe care el însuși o trăia 
în această zi se datora faptului că ultimii doi 
frați se găseau ieri, 21 iunie, între absolvenții 
care intrau în uzină.

—■ Ați crescut cu toții, și acum, iată, zbw 
rați în viată cu aripile larg deschise. Nu uitafi 
că datorat! drumul luminos al vieții voastre 
partidului, muncitorilor care v-au crescut.

far Nicolae Fiertu. vorbind în numele orga
nizației U.T.M. din uzină, a vorbit și în numele 
său. „Eu, spunea el, împlinesc azi 10 ani de 
cînd am absolvit aceeași școală ca și voi. Am 
învățat în aceleași bănci, am avut același di
rector ca și voi. Din seria mea, mul ti sînt mun
citori fruntași, buni tehnicieni, ingineri. Aces
tea sînt și drumurile voastre. Totul depinde 
de voi".

Toți cei care au luat cuvîntul i~au sfătuit pe 
tinerii absolvenți să muncească cu sîrguinfă, 
să învețe necontenit.— Vă mulțumim pentru tot ce ați făcut pen
tru noi, a răspuns în numele foștilor elevi, ute- 
mistui Dumitru Ristoiu, absolvent cu media ge
nerală 10. Vă promitem că prin întreaga noa
stră comportare să fim la înălțimea titlului de 
muncitor, E un angajament solemn, plin de 
adinei semnificații: intrînd în școala uzinei, 
tinerii absolvenți se angajează să-și însușească 
tot mai profund spiritul muncitoresc, să-și în
deplinească cu cinste noile lor îndatoriri.

Și iată momentul cel mare al acestei zile de 
neuitat: momentul cînd muncitorii vîrstnici au 
încredințat celor tineri locurile de muncă, ma
șinile.

Succes în muncă, în viată, dragi băiet! I

ROMA — După cum s-a mai anunțat, la 20 iunie, Giovanni Leone, însărcinat cu formarea noului guvern al Italiei, a avut o întîlnire cu Palmiro Togliatti, secretarul general al Partidului Comunist Italian. După întîlnire, P. Togliatti a făcut următoarea declarație: „Se creează impresia că a triumfat tendința spre crearea așa-numitului „Cabinet de lucru”. Opoziția noastră față de asemenea proiecte este extrem de fermă și intransigentă.„Cabinetul de lucru”, cu alte cuvinte înlăturarea din fruntea puterii executive a statului a unui organ politic cu depline drepturi, înseamnă de fapt transmiterea conducerii directe a întregii vieți a țării acelor forțe care controlează economia ei, iar noi știm că aceste forțe sînt foarte conservatoare, reacționare”.„Considerăm — a spus în continuare Palmiro Togliattj — că trebuie format un guvern cu depline puteri din punct de vedere politic, care să se sprijine pe majoritatea corespunzătoare și să aibă un program propriu, care să permită rezolvarea celor mai serioase probleme care preocupă țara”.

fac parte generalul Ziad el Harili, 
ministrul apărării și șeful statului 
major al forțelor armate siriene, 
Michel Aflak, secretarul general 
al partidului Baas și alte persoane.WASHINGTON. La 20 iunie a fost dat publicității la Washington raportul comisiei navale însărcinate să ancheteze cauzele catastrofei submarinului nuclear american „Thresher“ care s-a scufundat la 10 aprilie în Oceanul Atlantic cu 129 de persoane la bord. In raport, despre Associated ~ peste 1700 mai multe secrete“, și audierea a arată că „cea cauză a catastrofei submarinului este o inundare subită a camerei mașinilor“.

care Press scrie de pagini, clasificate care se bazează pe 120 de martori, se mai probabilă
agenția că are „cele drept

ROMA. Conclavul cardinalilor reunit la Vatican pentru alegerea conducătorului bisericii catolice a ales la 21 iunie ca Papă pe cardinalul Giovanni Battista Montini, arhiepiscopul Milanului. Noul Papă va purta numele de Paul al Vl-lea.
GEORGETOWN. — Potrivit a- 

genției United Press Internațional, 
conducătorii uniunilor sindicale 
din Guyana britanică, legați de in
teresele colonialiste ale Angliei în 
această țară și care au dezlănțuit 
recentele evenimente urmărind răs
turnarea guvernului lui Cheddi Ja- 
gan, au dezvăluit un plan în legă
tură cu trimiterea unei delegații 
la Londra care să ceară „ajutor'1 
autorităților britanice pentru „re
glementarea“ situației din Guyana.

Guvernul Guyanej britanice nu 
este însă dispus să bată în retra
gere în fața eforturilor cercurilor 
reacționare de a crea o atmosferă

de Încordare în tară in vederea 
amînării „sine die" a acordării 
independentei acestei colonii bri
tanice.

După cum anunță agenția Uni
ted Press Internațional, intr-un in
terviu acordat unui corespondent 
al acestei agenții, Janet Jagan, 
soția primului ministru, numită 
recent în funcția de ministru al 
afacerilor interne a declarat că, 
în ciuda efortului reacțiunii, 
„cînd Guyana va deveni indepen
dentă, ea va stabili relații și mai 
strînse cu Uniunea Sovietică si 
Cuba“.

BERLIN. — Guvernul R. D. 
Germane a dat publicității un 
apel către populația vest-ger- 
mană

Propunînd crearea unor pre
mise pentru normalizarea re
lațiilor dintre ambele state 
germane, guvernul R. D. Ger
mane subliniază că fiecare 
dintre cele două state trebuie 
să-și asume obligația de a res
pecta reciproc orînduirea po- 
litico-socială și frontierele ce
luilalt stat.

MBABANE. Trupele engleze 
continuă să se răfuiască cu 
participanții la mișcarea gre
vistă care a durat mai bine de 5 săptămîni pe întregul terito
riu al protectoratului englez, 
Swaziland. După ce cu 
zile în urmă au operat 
țări masive în regiunea 
nieră Pigg Peak, la 19 

în 
trestie

au trecut la represiuni 
giunea plantațiilor de 
de zahăr Big Bend.

două 
ares- 

mi- 
iunie 

re-

la 22
ALGER. — La 20 iunie la Alger, 

a sosit delegația guvernamentală 
siriană condusă de primul ministru 
al Siriei, Salah Bitar. Din delegație

NICOSIA. Știrea că iunie vor sosi în porturile Republicii Cipru nave care a- parțin celei de-a 6-a flote a- mericane într-o așa-numită „vizită a prieteniei" a stîrnit
REDACȚIA fi ADMINISTRAȚIA; București, Piața „Sctnteil”, TeL 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Sctnteii”.

un val de proteste în rînduri- le opiniei publice cipriote.Presa democratică din Cipru califică această vizită drept provocatoare și cere guvernului republicii să o interzică. Această vizită provocatoare, arată ziarul „Haravgh“, urmărește să demonstreze ciprioți- lor puterea militară a S.U.A. în timp ce în Cipru s-a desfășurat lupta pentru transformarea Mării Mediterane într-o zonă denuclearizată, americanii recurg la provocări și a- trag asupra poporului cipriot o primejdie de moarte.
NEW YORK. — In ultimele zile 

numeroase orașe din S.U.A. au fost 
teatrul unor noi și puternice de
monstrații ale populației de culoare 
în sprijinul abolirii legilor cu ca
racter rasial. Una dintre cele mai 
mari demonstrații de acest fel a 
avut Ioc la 20 iunie în orașul Sa- 
vannah (statul Georgia) unde po
litia a aruncat grenade cu gaze 
crjmogene pentru a împrăștia 
maniiestanti.

la
pea-SAIGON. Agenția Reuter nunță că în Vietnamul de sud a luat ființă o nouă organizație de luptă împotriva politicii duse de guvernul lui Ngo Dinh Diem. Noua organizație și-a luat numele de Partidul liber democrat și își desfășoară activitatea în ilegalitate.NEW YORK. După cum transmite agenția Reuter, delegația Indiei la Națiunile Unite a cerut la 19 iunie includerea pe agenda provizorie a viitoarei sesiuni a Adunării Generale O.N.U. punctul: „Necesitatea urgentă a suspendării experiențelor nucleare și termo-nucleare“.Potrivit agenției, aceasta este prima problemă propusă în vederea includerii pe agenda viitoarei sesiuni care urmează să se deschidă la 17 septembrie.


