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Topitorul Dumitru Ironim de 
la Uzinele „Emst Thălmann 

din Brașov
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Termoficarea introdusă pînă 
la București, Reșița, 

extinde și în alte

din
as- 
co- 
de 

de-

De Ia începutul anului și 
pînă acum, cocsarii au livrat 
centrelor siderurgice 3000 de 
tone de cocs peste plan, spri
jinind astfel întrecerea furna- 
liștilor pentru sporirea pro
ducției de metal. Rezultate 
bune în ridicarea calității au 
înregistrat colectivele de la 
Uzinele cocso-chimice de la 
Hunedoara, Călan și Reșița. 
Prin uniformizarea tempera
turii în cuptoare, respectarea 
graficului de încărcare a ba
teriilor, rezistența medie a 
cocsului a crescut în aceeași 
perioadă cu peste 3 la sută 
față de media realizărilor 
anului trecut. Datorită îmbu
nătățirii calității cocsului au 
crescut, de asemenea, indicii 
de utilizare a furnalelor iar 
consumul de cocs metalurgic 
pe tona de fontă elaborată a 
scăzut cu aproximativ 13 kg.

(Agerpres)

Muncitor

Joi 1 iunie 1961

In Capitală

S-a deschis cel mai 
mare magazin 

universal 
pentru copii

în Capitală s-a deschis 
miercuri dimineața cel mai 
mare magazin universal pen
tru copii, din țară. Noua uni
tate ocupă o suprafață de 
4.000 m.p., cuprinzînd raioane 
de confecții, încălțăminte, tri
cotaje, lenjerie, mobilă etc. 
Numeroase tonete cu plata di
rectă la vînzător, podiumuri
le rulante și fixe de expunere 
a mărfurilor, vitrinele cu 
mostre, cabinele de probă, 
scaunele-jucării, contribuie la 
o cît mai bună deservire.

(Agerpres)

Se extinde 
termoficarea in orașe 
și centre muncitorești

A

Timpul, care s-a îmbunătățit în ultimele zile, este fa
vorabil urgentării prașilelor în toată țara. Ținînd sea
ma că întreținerea la timp a culturilor este una din con
dițiile de bază pentru asigurarea unor recolte mari, este 
necesar ca organizațiile U.T.M. din agricultură să in
tensifice munca politică în vederea creșterii contribu
ției tineretului la efectuarea acestor lucrări.

IFANIIEIE AU FOST
TERMINATE

în 
rului 
Cuza 
București, Gheorghe 
Puișor, secretarul or
ganizației 
împreună cu preșe
dintele 
asculta raportul briga
dierilor.

— Brigada înfîia a 
terminat.

— Și a doua a ter
minat,

Și aceste cuvinte 
se repetară încă de 
trei ori, adică toate 
brigăzile își termina
seră lucrările. Secre
tarul organizației de 
partid este bucuros, 
îi felicită pe briga
dieri. După cîteva mi
ne '.pe adresa Comi
tetului raional 
tid Călărași

biroul sccof'o- 
de la G.A.C. 

Vodă, regiunea

de partid,

gospodăriei

de
a

par- 
f ost

transmisă o r.otă te'e- 
for.lcă: colectiviștii din 
Cuza Vodă au termi
nat lucrările de între
ținerea culturilor pre
văzute pentru epoca 
actuală. A fost efec
tuată prașila înfîia pe 
cele 976 ha cu po
rumb, prașila înfîia 
manuală și prașila a 
doua mecanică pe 
cele 250 ha cu floa
rea-soarelui, prașilele 
întiia și a doua pe 
cele 80 ha cu sfeclă 
de zahăr și sfeclă fu
rajeră. Au fost plivite 
cele 1.225 ha cu grîu, 
și cele 100 ha culti
vate cu ovăz și ma
zăre...

Secretarul organi
zației de partid din 
gospodărie ne arată 
cum au reușit colecti
viștii din

ne-a 
apre- 
orga- 
al u-

prin participarea la 
muncă a tuturor co
lectiviștilor, tineri și 
virstnici. în al doilea 
rînd, folosirea fiecărei 
ore bune de lucru la 
cîmp.

Trebuie — 
spus el — să 
ciem și aportul 
niza/iei U.T.M.,
iemiștilor și tinerilor 
din gospodărie, și în 
special al celor 
echipele conduse 
Gheorghe Avram 
Mihai Vasile care 
fost prezente întot
deauna la muncă . cu 
întregul efectiv și au 
făcut numai lucrări 
de bună calitate.

din 
de 
fi 

au

Cuza Vodă I. ANDREI

Pe ci n e finteșfe
£ a d a ?

.,8Colectiviștii din G.A.C. 
Martie" din comuna Emil Ra- 
coviță din raionul Vaslui, fo
losind timpul prielnic se stră
duiesc să urgenteze lucrările 
de întreținere a culturilor. A- 
lături de vîrstnici sînt pre- 
zenți în fiecare zi la lucru 
marea majoritate a tinerilor 
colectiviști. Mai sînt însă u- 
nii care, în loc să vină la 
muncă în gospodăria colecti
vă, se ocupă cu treburi mă-

runte personale. Brigada ar
tistică de agitație le-a dedi
cat acest cîntec :

Frunză verde meri crețești 
Ziua-i cum ți-o pregătești; 
Cînd ești harnic, ziua-i bună 
Și bucatele se-adună.
Lenea însă cînd te-apucă, 
Și în loc de zile-muncă 
Aduni multe... zile-chiul, 
Suflă vîntul prin pătul!

Aceleași posibilități

acum
Onești se 
orașe și centre muncitorești 
din țară. Acest lucru este po
sibil datorită faptului că noile 
centrale electrice aflate în 
construcție sînt prevăzute să 
producă concomitent energie 
electrică și căldură, iar unele 
centrale existente se moderni
zează în acest scop.

De curînd au început lucră
rile pentru termoficarea in
dustrială și urbană a orașului 
Arad. Pe mai multe străzi din 
acest oraș, unde se află mari 
întreprinderi industriale sau 
se ridică noi 
cuințe, s-au
pentru instalarea conductelor 
prin care uzina electrică locală 
va trimite apă fierbinte sub 
presiune pentru încălzirea 
halelor industriale și a locuin
țelor.

Pregătiri pentru introduce
rea termoficării Industriale și 
urbane se fac și în orașele 
Timișoara, Vulcan și altele.

blocuri de lo- 
săpat canalele

De 1 Iunie, gîndurile noas
tre se îndreaptă spre copii, cu 
adîncă, cu nespusă dragoste 
și grijă. In inima oricărui om 
cinstit dragostea pentru co
piii săi se împletește în mod 
indisolubil cu grija pentru 
apărarea și întărirea păcii.

Cu atit 
menținerea 
păcii sinț

rezultate diferite
In raionul Huși sînt mii de 

hectare de culturi prășitoare. 
Ploile au împiedicat pînă a- 
cum desfășurarea în ritm 
normal a acestei lucrări. A- 
cum, mii de colectiviști și în
tovărășiți au ieșit la prășit. 
Iată-i, spre exemplu, pe co
lectiviștii din TîrziL Organi
zați în 30 de echipe, ei sînt 
de dimineața și pînă seara pe 
cimp, la prășitul florii-soare- 
lui, sfeclei de zahăr, cartofi
lor, porumbului pentru boabe 
și pentru siloz. Cei peste 100 
de utemiști din gospodării 
contribuie cu multă hărnicie 
la grăbirea prășitului. Pînă 
la 27 mai colectiviștii din 
Tîrzii au prășit 300 din tota
lul de 400 de hectare de po
rumb pentru boabe, jumătate 
din suprafața însămînțată cu 
sfeclă de zahăr, întreaga su
prafață de 130 de hectare cu 
floarea-soarelui și 80 de hec
tare cu porumb pentru siloz, 
în ritm asemănător prășesc și 
colectiviștii din Pogănești, 
Pîhnești, Rîșești, Boțești.

Aceste succese se da- 
toresc conducerilor gospodă
riilor colective respective care 
organizînd bine și repartizînd 
rațional forțele, reușesc să 
asigure cu brațe de muncă 
toate lucrările necesare în a- 
ceastă perioadă. Este și un 
merit al organizațiilor U.T.M. 
care, sub conducerea organi
zațiilor de partid, au explicat 
tinerilor importanța efectuării 
la timp a lucrărilor din ac
tuala campanie agricolă.

Mergi însă ,pe tarlalele G.A.e. 
din Cozmești, Drînceni, Lun
ca Banului, Vutcanl sau ale 
întovărășirilor agricole din 
Podolenii de sus, Deleni, Cre- 
țeștii de jos. în aceeași peri
oadă au fost semănate și cul
turile acestor unități, în ace
lași timp au încetat ploile și 
aici. Prin urmare, posibilită
țile sînt asemănătoare. To
tuși, pe tarlalele unităților a- 
mintite aici sînt prea puțini 
oameni la prășit. De ce se în
tâmplă așa ? Pentru că con
ducerile acestor unități nu au 
organizat judicios forțele de 
care dispun, spre a putea e- 
fectua, în același timp, și pră
șitul și alte lucrări ca stropi-

tul în vii și livezi, plivitul 
păioaselor etc. De asemenea, 
nici organizațiile U.T.M. din 
aceste unități n-au pus acum 
în centrul muncii politice 
mobilizarea tuturor tinerilor 
la lucrările de întreținere a 
culturilor. Este necesar ca bi
roul comitetului raional U.T.M. 
să sprijine mai mult organiza
țiile U.T.M. din gospodăriile 
și întovărășirile amintite aci, 
în ceea ce privește mobiliza
rea tinerilor astfel îneît să 
sporească contribuția acestora 
la urgentarea lucrărilor de 
întreținere a culturilor.

(Agerpres)

mai interesați in 
și consolidarea 

părinții, frații și 
surorile celor mici din țara 
noastră, ca și din toate țările 
socialiste, cu cit ei, împreună 
cu întregul popor se află an
gajați intr-o constructivă mun
că pașnică, inseparabil legată 
de grija pentru viitorul tine
rei generații.

Copiii noștri își trăiesc din 
plin copilăria. Partidul, sta> 
tul democrat-popular poartă 
copiilor o dragoste caldă și o 
grijă de fiecare clipă, le că
lăuzesc cu mina sigură pașii 
spre realizarea deplină a apti
tudinilor, a talentelor lor. Con-

cediul și ajutorul material a- 
cordate femeii-mame, suprave
gherea medicală, creșa și că
minul, taberele la munte și la 
mare — acestea însoțesc intra
rea în viață a copilului 
țara noastră. Amintim că 
tăzi de ocrotirea sănătății 
piilor noștri se preocupă 
zece ori mai mulți medici 
cît în anul 1938.

Copiii noștri simt din plin 
că trăiesc zile senine, într-o 
țară socialistă. Ziua lor de 
miine, ziua de mîine a între
gului nostru popor o naște 
ziua de azi a ' 
uriașe înscrise 
al desăvîrșirii 
cialiste.

Sărbătoarea 
de 1 Iunie ne 
să ne gîndim și la trecut.

Ne gîndim la ce însemna co
pilăria pentru fiii oamenilor 
muncii sub stăpînirea burghe- 
zo-moșierească, ne gîndim

transformărilor 
pe răbojul larg 
construcției so-

copiilor, ziua 
îndeamnă insă

C. SLAVIC
i

Sosirea în Capitală a

la anii cînd eram desculți 
și flămînzi. La 5—6 ani înce
peam să vedem, să înțelegem 
ceva despre lume, și lumea 
ne apărea ca o suferință pre
lungă, fiecare zi ne fura cite 
o bucurie, ne aducea cite o 
renunțare. Ne amintim de co
piii mahalalelor, flămînzi, tân
jind în fața vitrinelor bogate 
ale negustorilor. Ne amintim 
de frații și surorile care mu
reau în fașe, pentru că nu era 
un medic în 7 comune în jur 
ca să le facă o injecție împo
triva unei răceli.

Nu, nimeni nu vrea să mai 
vadă copiii trăind o asemenea 
copilărie. Privim astăzi copiii, 
frățiorii și surioarele noastre. 
Ei se bucură de creșe, cămin, 
grădiniță, unde primesc o edu
cație sănătoasă de la primii 
ani. Citim în ziare despre or
ganizarea la cinematografe de 
programe speciale cu filme 
pentru copii, concursuri 

de basme și 
la casele pio- 
cluburile în- 

Copiii oa-președintelui Indoneziei, dr. Sukamo
de

aerodrom, la sosirea inaltu lui oaspete

gospodăriei co- 
comuna Borș,

copii, 
sportive; seri 
de distracții 
nierilor și la 
treprinderilor. 
menilor muncii din țara noas
tră au astăzi larg deschise 
porțile învățăturii. Pentru ei 
s-au construit și se constru
iesc mii de școli, pentru ei se 
tipăresc în fiecare an milioane

/’Continuare in pag. a 3-a)

Pentru copiii 
patriei

Spre deosebire de marea 
majoritate a tovarășilor 
lor, unii tineri de la 
G.A.C. din comuna Bă
lăria, regiunea Bucu
rești, ca Marcel Badea și 
Ilie Stan pierd vremea 
fără nici un rost, bă- 
tînd drumul spre Bucu
rești cînd ar 
fie prezenți 
de întreținere

t '.u-

.^4
PORUMBUL : - Stop I La

trebui să 
la munca 
a culturi-

Desen de
M. CARANFIL

La sediul 
lective din 
regiunea Crișana, am gă
sit un singur om.

— Sînt toți pe cîmp, la 
prășit — ne-a spus el. Și 
eu plec acum tot acolo. 
Mergeți?

Am aflat că pe cele 
150 de hectare cultivate cu 
sfeclă s-au făcut două pră
șite.

— Ne-au cam stînjenit 
ploile. Dar în zilele bune 
se lucrează de zor. Tinerii 
lucrează din zori pînă 
seară.

In lanul de porumb 
găsit un grup mare de 
lectiviști, printre care 
cei din echipa condusă de 
tînărul Carol Naghi. Lu
crau cu atenție și îndemî- 
nare. Erau în întrecere 
pentru scurtarea timpului 
de lucru. In ziua aceea tre
buia terminată prașila în
tâia pe toate cele 60 de hec
tare de care răspundea e- 
chipa.

Dornici să obțină produc
ții mari la hectar, colecti
viștii din Borș se străduiesc 
ca în aceste zile să efectu
eze lucrări de calitate pe 
toate cele 500 de hectare 
cu culturi prășitoare. 
bilizați 
U.T.M. 
ticipă 
muncă.

Și în tînăra gospodărie 
agricolă colectivă „Dr. Pe
tru Groza" din Seleuș, re
giunea Crișana, am întîlnit 
aceeași însuflețire. Pînă 
acum toate lucrările execu
tate pe cele 65 hectare cu 
porumb, 26 hectare cu sfe
clă de zahăr, 14 hectare cu 
floarea-soarelui, 105 hec
tare cu grîu au fost efec
tuate în bune condițiuni și 
încadrate în timpi optimi. 
Lucrările sînt de asemenea 
de calitate bună.

Cu multă sîrguință mun
cesc tinerii, acolo unde 
este mai multă nevoie de 
ei. Florica Poracu, Silvia 
Miheș, Sara Koșa — iată 
cîțiva dintre tinerii frun
tași la întreținerea cultu
rilor.

Mo
de organizația 

tinerii de aici par- 
cu entuziasm la

B. COSTEA

Președintele Republicii In
donezia, dr. Sukamo, a sosit 
miercuri în Capitală. înaltul 
oaspete face o vizită de prie
tenie în țara noastră.

Președintele Indoneziei este, 
însoțit de miniștri și alte per
soane oficiale, de ziariști.

La ora 12, avionul cu care 
călătorește președintele dr. 
Sukarno, escortat de avioane 
cu reacție romînești ,și-a fă
cut apariția deasupra aero
portului Otopeni.

Numeroși bucureșteni au 
venit să salute pe înaltul oas
pete. Pe aeroport erau arbo
rate drapelele de stat ale R.P. 
Romîne și Republicii Indone
zia. Alături de portretele pre
ședintelui Republicii Indone
zia, dr. Sukamo, și președin
telui Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, .Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, era scrisă în 
limbile indoneziana și romînă 
Urarea „Trăiască prietenia 
între poporul indonezian și 
poporul romîn

în întîmpinarea președinte
lui dr. Sukarno pe aeroport 
se aflau tovarășii Gheorghe

Gheorghiu-Dej, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne, Ion Gheorghe Mau
rer, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne, 
Gheorghe Apostol, prim-vice- 
președinte al Consiliului de 
Miniștri, Ștefan Voitec și A- 
vram Bunaciu, vicepreședinți 
ai Consiliului de Stat, gene
ral de armată Leontin Sălă- 
jan, ministrul Forțelor Arma
te, Corneliu Mănescu, minis
trul Afacerilor Externe, și alte 
persoane oficiale.

Au fost de față Sukrisno, 
ambasadorul Republicii In
donezia la București, și mem
brii ambasadei, tineri indone
zieni care studiază în țara 
noastră, precum și Pavel Si- 
lard, ambasadorul R. P. Ro
mîne la Djakarta.

în aplauzele celor prezenți. 
înaltul oaspete a fost întâmpi
nat la coborîrea din avion de 
conducătorii statului nostru. 
Președintele dr. Sukarno se 
salută cordial cu tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
Ioq Gheorghe Maurer.

Comandantul gărzii 'de o- 
noare aliniate pe aeroport »

prezentat raportul președinte
lui dr. Sukarno. Au fost into
nate imnurile de stat ale Re
publicii Indonezia și R. P. Ro
mîne.

Președintele dr. Sukarno îm
preună cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, au trecut apoi 
în revistă garda de onoare.

După ce oaspetelui i-au fost 
prezentate persoanele oficiale 
venite în întîmpinarea sa, cei 
prezenți au primit defilarea 
gărzii de onoare.

Un grup de pionieri au în
conjurat pe înaltul oaspete și 
persoanele 
oferindu-le

Apoi, dr. 
în mașină, 
varășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și Ion Gheorghe Maurer. 
Coloana de mașini, însoțită 
de o escortă de motocicliști, 
s-a îndreptat spre reședința 
rezervată înaltului oaspete. 
Pe traseu numeroși bucureș
teni au salutat pe președintele 
Indoneziei.

care îl însoțesc, 
flori.
Sukarno a luat loc 

împreună cu to-

(Agerpres)

Palate ale pionierilor, case 
ale copilului, case de nașteri, 
grădinițe sezoniere, staționare 
pentru copii, ajutor de naște
re, ajutor familial, alocație de 
stat pentru copii, gratuitate 
completă a manualelor șco
lare pentru toți elevii de la 
clasa I pînă la a Vil-a inclu
siv - iată cîteva noțiuni noi 
necunoscute în timpul regi
mului burghezo-moșieresc. A- 
lături de numeroase alte 
realizări, ele reflectă preocu
parea regimului nostru pen
tru sănătatea și educația co
piilor, pentru viața lor feri
cită.

In anul acesta au primit 
gratuit manuale peste 2,5 mi
lioane școlari din întreaga 
țară. Față de anul 1938-1939, 
în anul școlar 1959-1960 a 
crescut numărul de școli de 7 
ani de 6,7 ori, numărul de 
elevi din școlile medii de 7 
ori, iar al copiilor din grădi
nițe este de 4 ori mai mare.

In domeniul îngrijirii sănă
tății au fost create numeroa
se instituții specializate pen
tru copii. Numărul paturilor 
de asistență medicală pentru 
copii era în anul 
20.309, față de 1350 
1938. Numărul caselor 
teri trece de 1.800, 
nici una în timpul burg'hezo- 
moșierimii. Anul trecut au 
fost trimiși la odihnă în sta
țiuni balneo-climaterice peste 
134.000 copii. Statul a plătit 
în anul 1960 peste 1.800.000.000 
lei ajutoare de naștere, aju
toare familiale și alocații pen
tru copii.

Copiii din țara noastră in
tonează voioși, în ziua de 1 
Iunie, imnuri de mulțumire și 
slavă partidului care, ca un 
părinte drag, îngrijește și în- 
drumează cu înțelepciune 
viața lor fericită de astăzi.

★
La numeroase cinematogra

fe din Capitală au loc în a- 
ceste zile, matinee speciale cu 
spectacole pentru copii. Pro
gramele cuprind filme artis
tice, desene animate, jurnale 
pionierești etc. 
spectacole sînt 
Ia cinematografele 
Gorki", * 
poare", 
tembrie", „Ilie Pintilie", „Bar- 
bu Delavrancea", „AI. Popov"! 
șl altele.

I960 de 
în anul 
de naș- 
față de

Asemenea 
prezentate 

Maxim 
„Înfrățirea între po- 

„23 August", „13 Sep- 
„Ilie Pintilie'

(Agerpres)



La ordinea

4 EX A ME NEL E
Un început

conf. univ. C. Rădoi
rectorul Institutului politehnic Timișoara

— Potrivit unei hotărîri lua
te — ne-a spus tovarășul Con
stantin Rădoi — consiliul 
științific al institutului s-a în
trunit, de curînd, în prima 
săptămînă a sesiunii pentru a 
analiza mersul examenelor. 
Asemenea analize se vor ține 
săptămînal Ele ne sînt de un 
real folos deoarece întrunin- 
du-ne — examinatorii și acei 
care asistă la examene — pu
tem să analizăm situația exa
menelor profund, să interve
nita cu operativitate pentru 
remedierea unor lipsuri. Pri- 
rna ședință a consiliului a 
fost, din acest punct de vede
re, foarte utilă.

— Ne puteți împărtăși im
presiile și concluziile dumnea
voastră după prima săptămînă 
de examene ?

— Asupra prezentării n-am 
să mă opresc prea mult: pro
centul este de peste 95 la sută 
pînă acum și avem convinge
rea că se va menține la fel 
de ridicat pînă la sfîrșitul se
siunii. Interesul nostru a spo
rit în ce privește calitatea răs
punsurilor. In acest sens, 
vreau să remarc două lucruri, 
în primul rînd că sînt foarte 
puțini acei studenți care s-au 
înscris la examene doar să-și 
„încerce norocul" Predomină 
noțele de 7, 8, 9 și 10 — peste 
80 la sută din totalul notelor, 
în ședința de consiliu am ana
lizat și comparativ situația no
telor, adică am cercetat care 
a fost, media generală a gru
pelor în sesiunea trecută și 
care este acum. Concluzia este 
îmbucurătoare — majoritatea 
grupelor de studenți au o me- 
die mult mai ridicată la ac
tualele examene, și foarte pu
ține sînt acelea care au rămas 
lâ același nivel. Descreșteri 
privind notele n-am constatat

pînă acum. Un început de 
bun augur, deci.
- Si cum se muncește in 

continuare pentru ca în ur
mătoarele zile de examene re
zultatele să se mențină la un 
nivel ridicat ?

— Hotărîrea este ca fiecare 
student să intre în sala de 
examene după ce și-a însușit 
în întregime materia. Cadrele 
didactice-îndrumătoare de gru
pă lucrează foarte intens 
individual cu studenții. Pe 
lîngă sălile de lectură din că
mine, de la biblioteci, fiecărei 
grupe de studențî i-a fost re
partizată o sală de studiu. 
Aici, ca și la cămin, zilnic un 
cadru didactic este printre 
studenți, îi ajută, îi sfătuiește, 
le dă consultații, în așa fel 
încît să se prevină lipsurile 
sesizate la examenele susținu
te anterior de alte grupe.

Se mai ridică o chestiune — 
aceea a studenților care au 
obținut rezultate mai slabe 
sau n-au promovat. Cu aceș
tia noi depunem o muncă 
foarte atentă. Ei nu trebuie să 
se descurajeze, să abandoneze 
examenele următoare. De a- 
ceea. cadrele didactice-în- 
drumătoare discută după fie
care examen cu acești studenți 
și se ocupă special de ei. Fi
rește, pentru rezultatele slabe 
obținute sînt criticați; se ana
lizează cauzele acestor rezul
tate dar. în același timp, sînt 
mobilizați să participe la cele
lalte examene, să se pregă
tească, li se dau consultații 
speciale, sînt ajutați indivi
dual de cadrele didactice, de 
colegi.

— Ce aveți de spus studen
ților, în încheiere ?

— Succes ! Hotărîre și voință 
de a menține același ritm in
tens de muncă, de a obține a- 
celeași bune rezultate pînă la 
sfîrșitul sesiunii!

Studenții sînt în examene. 
Ei se străduiesc să-și or
ganizeze bine timpul, să-și 
drămuiască fiecare clipă pen
tru a se prezenta la examene 
cît mai bine pregătiți. Or
ganizațiile U.T.M. și aso
ciațiile studenților, sprijină 
acest efort al studenților, îi 
mobilizează să păstreze același 
ritm susținut de muncă 
pînă la sfîrșitul sesiunii de 
examene. Agitația vizuală este 
una din formele de activitate 
folosite pentru a stimula mun
ca studenților în sesiune.

O vizită prin cîteva facul
tăți ale universității bucureș- 
tene ne-a confirmat în mare 
măsură acest lucru. lată-ne, 
de pildă. Ia Facultatea de geo- 
logie-geografie. în holul de 
Ia intrare ne întimpină o lo
zincă : „Studenți, să ne pre
zentăm cu toții cît mai bine 
pregătiți la sesiunea de exa
mene !“ Urcînd scările, vedem 
in stingă un panou al frunta
șilor, iar în dreapta unul al 
codașilor. Apreciem ca pozitiv 
faptul că panourile nu se li
mitează numai să comunice 
numele studentului și nota ob
ținută, 
fiecare 
Astfel 
tregii
frumoasele rezultate obținute 
la examenul de hidrometrie : 
cinci note de 10, trei note de 
9 și o singură notă de 8". La 
fel, pe celălalt panou: „Gri- 
gore Vasile din grupa 708 a 
obținut nota 4 la examenul de 
geologie generală. Tovarășe, 
nu în acest fel vei deveni geo-

SESIUNII
OGLINDA

InstitutuluiGrupa 152 a

RoadeleCraiovadingronomic

întregimeînprezentat

ci comentează pe scurt 
fapt mai important, 
citim : „Felicitări în- 

grupe (nr. 720) pentru

log !“ sau cu privire la Stîrcu 
Vasile din aceeași grupă care 
a obținut tot 4 : „Nota 5 din 
primul semestru trebuia să-ți 
dea mai mult de gindit". Ur
căm și ultimele trepte și dăm 
cu ochii peste gazeta „Satiro- 
saurul" în fața căreia se în
grămădesc mai mulți studenți. 
Prezentată atrăgător și scrisă 
cu nerv gazeta e citită cu 
plăcere. Ea tratează mai multe 
teme, dar în centru se află ru
brica despre examene intitula
tă : „La ordinea zilei". în 
sfîrșit, mai aflăm două grafice 
mari (cele mai bune pe în
treaga universitate) cu ajuto
rul cărora putem urmări si
tuația notelor la fiecare stu
dent.

Trecînd și la celelalte facul
tăți constatăm că nu peste tot 
mijloacele agitatorice vizuale 
sînt folosite din plin. La Fa
cultatea de fizieo-matematici 
„buletinul examenelor", așe
zat intr-un Ioc retras, nu atra
ge prin nimic atenția studenți
lor, iar unul din cele trei arti
cole pe care Ie conține începe 
cu „Doar cîteva zile ne mai 
despart de sesiune"... deși a- 
ceastă a început de mult.

La Facultatea de științe na
turale nici nu se simte că 
studenții sînt în sesiune. Gaze
tele „Natura Ariciul" nu

pomenesc nimic de acest eve
niment, iar „buletinul exame
nelor" e neatrăgător, parcă c 
un afișier al secretariatului. 
Același lucru se poate spune 
de Facultatea de filozofie un
de gazeta „Propagandistul" și 
suplimentul ei satiric „în vîr- 
ful peniței" reflectă doar pre
gătirile din presesiune: Să 
pregătim temeinic sesiunea, 
4 zile ne mai despart... etc. 
Și cite n-ar fi avut de semna
lat ambele gazete: prezența 
bună Ia examene, notele bune 
obținute, și, firește, lipsurile 
care s-au manifestat la unele 
examene. Aceasta ar fi stimu
lat munca studenților și ar fi 
contribuit la înlăturarea 
promptă a unor deficiențe.

Credem că situația poate fi 
remediată rapid. Studenții 
trăiesc, prin sesiune, un mo
ment deosebit și lucrul acesta 
ar trebui să se simtă încă de 
cum pășești pe porțile facultă
ților. Dar pentru aceasta n-ar 
fi rău ca comitetului U.T.M. 
pe universitate să facă un 
raid prin facultăți, să con
state la fața locului care 
este situația și, bineînțeles, să 
dea îndrumările cuvenite. Rai
dul n-ar cere prea mult timp, 
iar rezultatele, sintem convinși, 
nu vor intirzia să se vadă.

examene.

du-se spre

lotă-î indreptîn- 

sala de examene
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In fața graficului cu rezul

tatele la examen

unui studiu profund
Grupa 420 a buie să remarcăm faptul că; 

studenții, în majoritate cu
noșteau bine documentele d« 
partid și de stat, că au stu
diat cu profunzime docu. 
mentele Congresului al III- 
lea al P.M.R., că urmăresc 
zilnic presa. Studenții, vor
bind despre politica partidu
lui au venit cu exemple con
crete din viața de zi cu zi, 
cu lucruri trăite, privind 
realizările obținute de po
porul nostru, sub conducerea 
partidului, pe drumul con
struirii socialismului.

S-au remarcat prin răspun
surile date Hoga Ion, David 
Ladislau, Cociuba Pavel, 
Kacso Karoly; Caranacios 
Stefanos, toți utex^ști.

Pe lîngă aceste rezultate 
bune obținute de majoritatea 
studenților grupei 420, s-a con
statat, cu ocazia examenului, 
că unii studenți; foarte puțini 
la număr, au studiat superfi
cial unele probleme și nu au 
reușit să fie la nivelul cerin
țelor. Așa spre exemplu, Bul
buc Aurel și Olteanu Ion au 
primit nota insuficient la exa
men, iar alții cîțiva au obți
nut doar notă de trecere. Răs
punsurile lor au fost incom
plete, schematice. Răspunsuri
le slabe sau incomplete ale a- 
cestora iși au cauzele îs fe-

anuluț I 
istorie al Facultății 
rie-filozofie a avut 
examen la socialism 
fie. Rezultatele bune 
de studenții grupei 
examen sînt rezultatul 
studiu conștiincios și 
fundat, depus în tot 
anului de către majoritatea 
studenților. Deși sînt în anul 
I, studenții au înțeles de la 
bun început marea importan
ță a studiului științelor so
ciale pentru înțelegerea pro
fundă a celorlalte 
pentru formarea lor 
sională.

O caracteristică a 
an universitar în ce 
pregătirea studenților 
cialism științific a fost spo
rirea exigenței atît în ceea 
ce privește predarea lecțiilor 
și conducerea seminariilor 
cît și în ce privește studiul 
studenților. S-a lucrat foarte 
mult individual cu studenții, 
ajutîndu-i să aprofundeze 
fiecare problemă. Aceasta a 
făcut să se imprime la stu
denți, încă din primul an de 
facultate, interesul și pasiu
nea pentru studiul politic și 
ideologic, preocuparea de a fi 
la curent cu actualitatea po
litică. Această preocupare 
pentru studiul materiei la 
socialism științific, dovedită 

■de studenții grupei 420, «.a 
"relevat îndeosebi cu ocazia 
examenului. Dintr-un număr 
de 29 de studenți, 16 au ob
ținut note de 8, 9 și 10. Răs
punsurile lor s-au caracteri
zat prin claritate, profunzi
me, dovedind o gîndire matură 
și logică, un nivel politico- 
ideologic corespunzător. Une
le probleme teoretice, ca spre 
exemplu problema revoluției 
sociale, problema 
au fost dezbătute în 
legătură cu realitatea 
noastre. De asemenea, 1 
remarcată stăpînirea ] 
melor legate de istoria 
cărij muncitorești din 
noastră și a mișcării 
torești internaționale, precum 
și problemele legate de con
strucția socialistă din țara 
noastră, politica partidului 
nostru. Studenții au cunoscut 
istoria mișcării muncitorești 
nu numai din cursul audiat 
ci și prin participarea la în- 
vătămîntul politic U.T.M.; 
prin audierea a numeroase 
conferințe etc. De altfel, tre-

de isto- 
primul 
științi- 

obținute 
la acest 

unui 
apro- 

timpul
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aceste rînduri nu-i
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mod corespunzător 
la sută la 93,3 la

anului să se pregătească temeinic 
ji la acest examen. N-au făcut-o.

materii, 
profe-

acestui 
privește 
la so-
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Rezultatele primelor exame
ne ne fac să credem că studenții 
noștri s-au pregătit și se pre
gătesc în continuare cu multă 

; seriozitate pentru a promova 
> exțțțnținele, nu „oricum" ci cit 

mai bine.
f-'r Premizele pentru buna des

fășurare a actualei sesiuni, au 
fost stabilite încă din timpul 
anului, de la începutul se
mestrului al Il-lea cînd s-a 
făcut analiza rezultatelor ce 
ș-au obținut la sfîrșitul sesiu
nii din ianuarie. Analiza făcu
tă într-o plenară a cadrelor 
didactice, cu participarea ca
drelor U.T.M. și a asociației 

' studenților, în adunările ge
nerală U.T.M. și în consfătui
rile profesionale pe grupe, a 
oferit posibilitatea generaliză
rii metodelor bune de lucru 
folosite de studenții fruntași, 
precum și luarea unor măsuri

conf. univ. I. Timen
decan al Facultății de agricul

tură și zootehnie — Cluj

a înlătura deficiențele 
existat în pregătirea 
examene. Studenții au

pentru 
ce au 
pentru 
fost mobilizați la consultații și 
la seminarii recapitulative. 
Ar mai fi de adăugat aici fap
tul că, în diferite împrejurări, 
s-a arătat studenților că aceas
tă sesiune necesită o organi
zare sistematică a muncii fie
căruia în parte, întrucît pro
gramul ei este 
cărcat decît cel 
ianuarie.

Vedem acum
ale muncii de pregătire a se
siunii de examene. Pentru a 
le putea aprecia este bine

mult mai în- 
al sesiunii din

primele roade

să

comparăm rezultatele obținute 
pînă în prezent cu cele ce 
s-au înregistrat în aceeași pe
rioadă in cursul anului uni
versitar trecut- Astfel, dacă in 
anuf universitar 1959—1960 ța 
examenele din prima săptă
mână a sesiunii de vară stu
denții s-au prezentat în pro
porție de 82,5 la sută, în se
siunea actuală acest procent a 
crescut la 96 la sută. Procen
tul examenelor promovate a 
crescut în 
de la 81,4 
sută.

încheind 
putem trece sub tăcere pe cei 
care și de astă dată, din pri
mele zile ale sesiunii, s-au 
arătat a fi fruntași în lupta 
pentru calitate la învățătură. 
Studenți ca Gherman Ioan, 
Budiu Viorel și Bența loan 
din anul II, la examenele de 
socialism științific și chimie 
au dat răspunsuri deosebit de 
bune obținînd calificativul 
maxim.

mate:

națională 
strînsă 
zilelor 

trebuie 
proble- 

miș- 
i țara 
munci-

Iul in care s-au pregăt-t ă 
îunpui șnuhxi {«—■ Aceș:_» 
n-au fost activi la disc-ț-Co 
din seminarii, nu au conspec
tat și studiat întreaga biblio 
grafie, nu au frecventat regu
lat orele de consultații.

Este de datoria grupei res-f 
pective să discute cu acești 
studenți, să analizeze activi* 
tatea lor slabă din timpul a« 
nului la disciplina socialism 
științific și să-i ajute să sa 
pregătească temeinic la aceas* 
tă materie.

în concluzie, afară de cî* 
ți va studenți care au dat răs
punsuri slabe sau incomplete; 
pentru că n-au studiat în 
întregime bibliografia reco
mandată se poate afirma că 
majoritatea studenților gru
pei 420 au obținut rezultatei 
bune și pot constitui un 
exemplu pentru celelalte gru
pe din anul I al Facultății 
de istorîe-filozofie care vor 
urma să dea examen în acea- 

sesiune.

prî-

Desene de V. VASILIU

AL. I. VLADIMIR

glu- 
răs-

la 
tot de

se in- 
student

Studenta Rusu Evghenia din anul H al Institutului de medi. 
cină din Timișoara s-a pregătit bine pentru examene. La pri

mul examen ea a luat nota 9-
Foto: V. CONSTANTINESCU

o
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. grupa 473 din anul IV al Facultății de filologie, Universitatea „C. I.
toți studenții și studentele grupei au obținut nota 10

upa primele cîteva zile de 
la examene am vrut să no
tăm numele celor care au 

imposibil, 
mare, lată 

fruntași : 
este stu-

anului IV — Facul- 
agronomie. A ve-

1

Nistorescu Horia a fost student la medicină 
timp de doi ani... în anul I. Azi, tind se află în 
anul 1 Economie politică la I.S.E. lucrurile se 
repetă. în iarnă a dat trei examene și a căzut 
la toate trei. Acum, din două examene are 
bilanțul următor: unul cu patru, iar la celă
lalt... nu s-a prezentat.

s Student, tot student ? 
s Tot I I I

La examenul de metodică, 
Parhon".

Sfudenjii grupei 237 a anu
lui I al Facultății de meca
nizare a agriculturii sînt la 

examenul de 
dată lucrarea 
uța pe care 
Examen" pri-

al doilea examen: 
matematică. A fost 
scrisă. Dincolo de 
este scris „Atenție I 
mii studenți răspund la oral. în 
asemenea ocazii deobicei este 
cam greu de stat de vorbă cu 
cei care se pregătesc să intre. 
Există acea „tensiune", acea emo
ție firească pe care o încearcă 
oricine înaintea examenului. Stu
denții grupei 237 sînt însă bine 
dispuși. Se discută aprins, bineîn
țeles despre lucrare, se fac 
me și își fac timp pentru a 
punde întrebărilor noastre :

— Prezența este, ca și 
mu) examen din sesiune, 
sută la sută...

Deodată toate privirile 
dreaptă spre ușă. Primul 
al grupei a ieșit. Care este prima 
notă obținută de grupă ?

— Zece I răspunde simplu, 
îmbujorată încă de emoție Ana 
Ciobanu.

— De altfel ne și așteptam — 
ne spune unul din studenții din 
apropiere — colega noastră a 
luat și la primul examen fot zece.

luat nota 10. A fost 
Numărul lor este foarte 
deci numai cîțiva 
comunistul Ion Fusaru 
dent al 
fatea de 
nit în facultate direct din produc
ție, unde a fost în permanență 
fruntaș în muncă. Vreți să știți 
care sînt rezultatele pe care le-a 
obținut la învățăfură anul acesta ? 
în sesiunea din iarnă : 10 la zoo
tehnie generală, 10 la legumi
cultura, și 10 la construcții agri
cole, iar în prezenta sesiune 10 
la fifotehnie.

Lista poate să continuie : Ion 
Pîrvu, secretarul comitetului UT.M. 
al Facultății de agricultură, Const. 
Tomescu, anul III Facultatea de 
agricultură, Ion Nazîru, anul IV 
Facultatea de agricultură etc, etc.

...Și nu este numai o simplă 
coincidență oă acei care au luat 
la examene nota 10 sînt aceeași 
cu studenții conștiincioși, care în 
tot timpul anului s-au pregătit te
meinic pentru seminarii, au frec
ventat cu regularitate cursurile și 
au revăzut cu atenție materia 
pentru examene.

Pefru Clonda și Iosif Cordier 
sînt colegi de grupă și co
legi în echipa de baschet a 

institutului care activează în prima 
divizie a țării. Aceleași pasiuni, a- 
celeași condiții de studiu și totuși... 

Acum cîteva zile, împreună cu în
treaga grupă 148 a anului IV de la 
Facultatea de agricultură, cei doi 
s-au prezentat la examenul de 
fifotehnie. Clonda a răspuns bine, 
Cordier a luat nota 4. Cauza ? 
Ne-a relafat-o tovarășul conf. univ. 
Florea Ciobanu, prorectorul insti
tutului, în fața căruia a fost susți
nut examenul. In timp ce primul 
este preocupat serios de învăță
tură, al doilea în fot timpul anu
lui, din cele 49 ore de curs nu 
a fost zărit decît la 24, deci mai 
puțin de jumătate.

Ar fi timpul să fie criticat 
aspru de către colegi pentru ati
tudinea de delăsare și să nu i se 
admită participarea la sport pînă 
nu-și îndreaptă notele la învăță
tură. Aceasta este doar principala 
lui datorie.

â bsenți la examenul de elec- 
frofehnică : 50 la sută din 
studenții anului IV mecani

zare. Și-au amînat examenul, sim
plu, ca de la sine înțeles. încă din 
timpul semestrului se prevedea a- 
ceasta prezentare slabă la exame
nul de electrotehnică. Și toată lu
mea s-a împăcat cu situația aceas
ta: colectivul anului, biroul U.T.M. 
al anului. S-a formulat chiar „teo
ria" că așa e tradiția, examenul de 
electrotehnică să fie dat în toamnă. 
Așa s-a întîmplat și acum un an, 
și acum doi ani. Dar putea foar
te bine să nu se întîmple în a- 
ceastă sesiune. Organizația U.T.M. 
și asociația studenților, trebuiau 
să-i mobilizeze pe toți studenții

e curînd, a avut loc la se
diul comitetului U.T.M. 
ședință la care au partici

pat cadrele U.T.M. și de asociație 
din institut. Ședința a durat nu
mai 35—40 minute și a avut un 
singur obiectiv : examenele.

Scurt, operativ, au fost analizate 
rezultatele primelor examene și 
îndeosebi participarea la ele. S-a 
constatat o participare numeroasă 
la examene și răspunsuri bune, în 
general rezultate superioare sesiu
nilor anterioare. Anul doi care s-a 
dovedit a fi anul cel mai bun din 
institut, s-a prezentat sută la sută 
la examenele de matematici supe
rioare, socialism științific, desen 
tehnic, fizică etc.

Desigur, toate acestea s-au da
torat în mare măsură și muncii po
litice susținute dusă de organiza
ția U.T.M., sub îndrumarea orga
nizației de partid. Pe grupe au 
fost analizate apoi și cele cîteva 
exemple negative pe care le-a 
scos la iveală sesiunea, în special 
în anii III și IV și, concret, măsu
rile care trebuie luate : cadrele 
U.T.M. care sînt în același timp și 
cei mai buni studenți la învățătu
ră trebuie să-și îndrepte atenția 
asupra celor mai slab pregătiți, 
asupra celor care în timpul anului 
au absentat, asupra leneșilor...

„Toți prezenți la examen I Cit 
mai mulfi integraliști 1“ aceasta 
a fost hotărîrea cu care s-a ter
minat ședința și totodată angaja
mentul luat pentru viitoarele exa
mene de către studenții Institutu
lui agronomic „Tudor Vladimi- 
rescu" din Craiova.

AVRAM VASELE 
lector universitar



<

O BIBLIOTECĂ 
PENTRU CEI MICI
Alama i-a adus pină la intrarea 

I principală. Cei doi prichindei _
I un băiat și o fetiță — au pornit-o 
I glonț, traversînd curtea, Înspre 
I poarta blocului. Am intrat în vor- 
I bă cu ei.
i — c® h-igifi așa, grăbifilor 1 
■' “ dacă am întirziat ■—
I ml-a răspuns băiețelul.
| , Da cine sîntefi voi întirzia- 
I /Hor I
j Pa mine mă cheamă Geor- 
I ge Mihăilescu.
I — $i pe mine Mariana Mihăl- 
I lescu.

— Și unde vă grăbiți acum f
— Ai să vezi I Hai cu noi I
Am văzut I Și mi-a părut rău 

I că i-am finut de vorbă pe Geor- 
I gscă și pe surioara lui.
I ...Erau vreo douăzeci de pri- 
I chindei. Cei mai „răsăriți" — de 
I șapte ani, cei mai mici — de cinci 
I ani Stăteau cu toții cuminți pe 
I scăunelele lor. Ascultau cu ate-- 
I fia încordată povestirea bibliote- 
| cărei.
j ...In încăperea alăturată, o sa â 
Ide lectură spațioasă, înzestrată cu 
I mobilier pe potriva celor de-o 
I șchioapă, cițiva copii răsfoiau pe 
I îndelete cărțile și revistele .s- 
I trate, cu povești. Despre cite lu- 
I cruri minunate vorbeau pozele '~ 
I zeci de culori I
■ Am întrebat-o pe L a-a Cicbâ- 
I nașu, una din pas c-a'e e „citi- 
Ifoare“ :
I — De ce nu mergi fi tu în sala 
I de dincolo să ase- o poveste 
I frumoasă ?
i Liliana, puțin contrariată, mi-c 
I răspuns :
S — Mie-mi plac mai mult po- 
I veștile cu poze I

Chestie de gust I Ș Ia -—a 
I urmei, aici, la filiala pentru co- 
I pii a Bibliotecii Ce-‘-a!e ce 
I Sfat din Capitală, mic i editori 
I își pot satisface toate gusturile. 
! Filiala pentru copii a Bibliote- 
I cii Centrale de Staf funcționează 
I din toamna anului 1959. în loca- 
I Iul spațios, situat pe Bulevardul 
I 6 Martie, au fost amenajate sa! 
I speciale de lectură pentru preșco- 
I lari, pentru elevii din clase e 
I I—IV și pentru cei din clasele 
I V—VII elementare. Bib'.ceca e: e 
1 frecventată de un mare 
I de copii. Numărul micuț cr c<‘ - 
I tori a deoăsit anul trecut cifra 
Ide 10.C00.
i Biblioteca dispune de un fond 
I masiv de cărți, m de volume. In 
I rafturile bibliotecii găsești tot ce 
I apare pentru copt in țara noas- 
I tră. De asemenea, datorită scF —- 
I burilor cu bib' ctec e cm stră ~i- 
I tate, poți găsi foarte multe cărți 
I și reviste de peste hotare, pentru 
I cei mic'.
i Cataloagele de cărți se deo- 
I sebesc de ce e i-‘.:.i.*e în bifa! o- 
I tecile obișnu -e C • ‘cr.: își găsesc 
I cărțile preferate ducă copertele 
■ care ilustrează un ep.sod o n vo- 
I iumul căutat. Școlarii din c'asele 
I V—Vtl au la îndemină un catalog 
I alfabetic și unul tematic.
< Copiii au la dispoziție, in afară 
I de cărți, numeroase jucării, dia- 
I filme și un magnetofon cu... po- 
I vești. Pentru preșcolari și pentru 
| școlarii din primele clase prima- 
I re se organizează matinee și seri 
| de basme, concursuri-ghicifoare 
I „Cine știe, povestește". Pen- 
I tru cei mari sînt organizate pe- 
I riodic recenzii, prezentări de 
I cărți noi, audiții muzicale e'C.

Pe mica scenă amâna ară în- 
I fr-una din sălile biblioteci se 
desfășoară adesea mici „festiva
luri literare". O asemenea mani
festare s-a pregătit pentru 1 iu
nie, Ziua copilului. Cițiva dintre 
cei mai activi cititori vor prezen
ta pentru prietenii lor un program 
alcătuit din recitări, lecturi și 
povestiri din cele citite sau cu
noscute din cărțile cu poze aflate 
la bibliotecă.

...Am plecat intr-un tirziu din 
locelul bibliotecii pentru cei mici, 
și avînd vie în minte imaginea 

| acestei instituții, una din nenumă
ratele expresii ale grijii statului 
nostru socialist pentru copii, am 
simțit de-odafă nevoia să-mi a- 
mintesc ceva. Nu m-am liniștit 
pină nu mi-am amintit. E vorba 
o'e o întîmplare tot cu niște copii 
și niște cărți, întîlnită în paginile 
unui ziar burghez de pe vremuri. 
Ajuns acasă am răsfoit caietul cu 
însemnări din presa trecufului și 
am găsit textul cu pricina. îl re
produc întocmai :

„La „Librăria școlară" de pe 
strada Academiei poate fi văzut 
zilnic, mai ales în orele de dimi
neață, un spectacol degradant. In 
fața vitrinei unde predomină căr
țile cu povești stau adunați mul
țime de mici zdrențăroși, ajunși 
aici de pe la periferie. Ei privesc 
și comentează zecile de coperfi 
ilustrate. Fiindcă e vorba de o 
arteră centrală, ar fi nimerit să se 
ia măsuri ca asemenea spectacol 
să fie evitat". (Ziarul „Universul" 
din 11 martie 1935).

Tare indignați erau domnii bur
ghezi I Copiii muncitorilor, care 
se uitau cu jind în vitrină la căr
țile cu povești, le stricau „peisa
jul central" pe unde-și plimbau o- 
bezitatea I

Era pe vremea cînd copiii oa
menilor muncii nu se puteau bu
cura de frumusețile copilăriei, nu 
puteau gusta farmecul cărților cu 
povești,

Era pe vremea cînd nu existau 
biblioteci pentru copiii celor ce 
muncesc... Era în timpurile întu
necate și pentru totdeauna apuse 
cînd domneau bancherii și mo
șierii.

E bine că micuții noștri nu le-au 
apucat. EM. rucAr

Informații

Fotbal
ro- 
ale

marii in cadrul turneului in
ternațional de fotbal La .ro
lo Grounds" echipa New York 
Americans a învins cu 1-0 
(0-0) echipa Besunas ISXSZIDUl 
prm golul inserts de argenti- 
neanul Sear.o in minutul 85- 
Echipa turcă a jucat incepind 
din minutul 20 in 10 os men- 
deoarece interul dreapta Mus
tafa Ertan a fost lovit la ge
nunchi de uq jucător advers. 
Tot la New York, echipa vest- 
germană Karlsruhe 
cu 3-2 (0-1) echipa 
Kilmarnock.

Echipa Dmamo 
lipsită de 4 jucători titulari 
(Țircovnicu. Popa. Eftimie. V. 
Anghel) accidentați 
dele anterioare, s-a 
Ia Montreal unde a 
formația canadiană Concordia. 
Meciul, desfășurat pe stadio
nul „Molson" s-a terminat cu 
scorul de 2-0 în favoarea e- 
chipei gazde. Comentînd des
fășurarea jocului, corespon
dentul agenției „France Pres- 
se“ scrie că fotbaliștilor ro
mîni nu le-a lipsit nici com
bativitatea și nici talentul, 
dar toate atacurile lor au e- 
șuat in fața porții apărate de 
Tonny Macedo, un excelent

portar eng.ez adus in mod 
special de la echipa Fulham, 
Ambele echipe au făcut o fru
moasă demonstrație de fotbal, 
adaugă cores poc. centul acele
iași agenții- Scorul a fost des
chis in nrnuriil 20 de Maule. 
După pauză, Canadieni: au
marcat un al doilea gol în mi
nutul 65 prin Joao. Din echi
pa romînă s-au remarcat por
tarul Uțu. care a apărat și 

un 11 m”. Sasu și Ene. iar 
de la gazde portarul Macedo 
și Maringbc- La 7 iunie Dina
mo va juca cu echipa Ever
ton (Anglia).

a întrecut 
scoțiană

Bucureși

m parti- 
deplasat 

intilnit

Sah

Moscova la care participă 
mari maeștri internaționali. 
In prima rundă Gujeld a ciș- 
tigat cu negrele la Aronin, în 
timp ce partidele Rabar-Smîs- 
lov, Pachman-Olafsson și Por- 
tisch-Vasiukov s-au terminat 
remiză. Bisguier are avantaj 
pozițional la Bukulin.

★
In prima rundă a turneului 

internațional de șah de la 
Rostov pe Don s-au înregis
trat următoarele rezultate : 
Ujtelki-Bobekov 0-1 ; Liebert- 
Bondarevski 1-0 ; Nejmetdi- 
nov-Estrada 1-0 ; Hodos-Drozd 
1-0 ; Cirici-Taimanov Vj-Vj ; 
Polugaevski-Tarasov '/j-'/j.

Colectivul Teatrului „V. Ma- 
iakovski" din Moscova a pă
răsit miercuri Capitala, ple
când in R. P. Bulgaria, unde 
își continuă turneul. Cele 9 
spectacole prezentate la Bucu
rești șî Brașov, la care au a- 
sistat mii de spectatori au fă
cut cunoscute publicului 
mirese înaltele calități 
teatrului sovietic.

*
La Ambasada R P D. 

reene a avat loc o conferin
ță de presă. Ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București, 
Kim Ben Dik a vorbit despre 
lovitura militară din Coreea 
de Sud și regimul de teroare 
instaurat în această țară.

Au participat redactori 
presei centrale. Agerpres. 
dioteleviziunii. atașați de 
să acreditați la București 
corespondenți ai presei i 
ine.

Co-

ai
Ra- 
pre- 

i și 
stră-

-"A

Libertate eroului
poporului grec

Manolis Giezos I
Adunarea organizată de Comitetul 

foștilor deținuți antifasciști și Uniunea 
Ziariștilor din R. P. R. —

au 
ale

Și 
de

Miercuri a avut loc în Ca
pitală o adunare organizată 
de Comitetul foștilor deținuți 
antifasciști și Uniunea Zia
riștilor din R. P. Romînă cu 
prilejul împlinirii a 20 de ani 
de Ia data memorabilă cînd 
Manolis Glezce a smuls dra
pelul hitlerist de pe înălțimea 
Acropolei

Alături de reprezentanți ai 
Cormtetului foștilor deținuți 
antifasciști ș membri ai Uni
unii ziariștilor la adunare 
participat reprezentante 
nrgar j rații lor de femei 
membri ai organizațiilor 
tineret din Capitală.

Deschizind adunarea tov. 
M. Gh. Bujor, președintele 
Comitetului foștilor deținuți 
an" fasciști a arătat printre 
altele că numele lui Manolis 
Glezos a trecut de mult gra
nițele Greciei, iar fapta lui a 
devenit un simbol nu numai 
al luptei pentru apărarea in
dependenței propriei țări, ci 
și ai luptei pentru apărarea 
democrației. împotriva fascis
mului in întreaga lume.

A luat apoi cuvintul tov 
Nestor Ignat, președintele U- 
nitmii Ziariștilor din R. P- 
Rominâ. Evocind fapta eroică 
săvlrșitâ de Manolis Glezos In 
noaptea de 30 spre 31 mai 
1341. In plică ocupație hitle- 
ristă. vortotcrul a spus : A- 
runcarea in tin* a drapelului 
hitlerist de pe Acropole, acum 
20 de an: a fost semnalul 
care a însuflețit pe toți pa- 
trioții greet avi nd totodată 
un larg ecou 5n întreaga lume, 
în inimile tuturor celor care 
luptau pentru victoria liber
tății V păcii, a democrației și 
progresului.

De 16 ani în șir,
tor mii de luptători 

greci, in frunte 
nolis Glezos, li s-au 
procese care nu
să dovedească decît nedrepta
tea strigătoare la cer, perse
cuția și prigoana sălbatică 
dezlănțuită de reacțiune. Nă-

insă, mul
ați ti las
er Ma- 

inscenat 
izbutesc

pustindu-se împotriva lui 
Glezos, încercind să-l nimi
cească fizicește, cercurile re
acționare grecești caută să lo
vească în mișcarea democra
tică din Grecia, să slăbească 
lupta pentru democrație și 
pace a poporului grec.

Glezos a publicat articole 
înflăcărate, demasdnd pe cei 
ce aservesc țara intereselor 
imperialiștilor, atrăgind-o pe 
panta primejdioasă a cursei 
înarmărilor și deschizind tot 
mai mult porțile militariștilor 
și revanșarzilor vest-germani. 
El a cerut ca Grecia să mear
gă pe drumul coexistenței 
pașnice.

Lupta pentru eliberarea 
lui Manolis Glezos a căpătat 
acum, la 20 de ani de la ac
tul eroic de pe Acropole, o 
uriașă amploare. Din toata 
colțurile lumii sosesc în Gre
cia mesaje, moțiuni, scrisori 
prin care organizații repre- 
zentînd sute de milioane de 
oameni, precum și personali
tăți politice și culturale, își 
unesc glasul pentr-j a pune 
capăt întemnițării samavol
nice a eroului poporului grec.

Alături de întreaga opinie 
publică progresistă mondială, 
oamenii muncii din Republi
ca Populară Romînă, cer 
din nou cu toată tăria drep
tate pentru Glezos și ceilalți 
luptători din Rezistență, eli
berarea lor neîntîrziată. Ne 
adresăm totodată tuturor oa
menilor politici și de cultură 
din Grecia, atașați ideilor 
democratice — a spus în în
cheiere vorbitorul — ca prin 
prestigiul și influența lor să 
determine amnistierea lui 
Glezos și a celorlalți patrioți 
greet

S-a dat apoi citire unei 
moțiuni adresate Asociației 
panelene a victimelor ocupa
ției germane și Asociației fa
miliilor deținuților și depor- 

din Grecia, 
al Greciei, 

— se arată 
moțiune — 

pentru că a

SOU CU

Miercuri după-amiază pre
ședintele Indoneziei, dr. Su
karno, împreună cu persoa
nele oficiale indoneziene care 
îl însoțesc, a făcut o vizită 
prin București.

înaltul oaspete a fost în
soțit de tovarășii Avram 
Bunaciu, vicepreședinte 
Consiliului de Stat al 
Romîne, Ilie Murgulescu, 
nistrul Învățămîntului și 
turii, Aurel Mălnășan, 
junct al ministrului Afaceri
lor Externe, Nicolae Bădescu, 
președintele Comitetului de 
Stat pentru construcții, ar
hitectură și sistematizare, 
Vasile Lixandru, vicepreșe
dinte al Sfatului Popular al 
Capitalei și alte persoane 
oficiale.

De asemenea oaspeții au 
fost însoțiți de Sukrisno, am
basadorul Indoneziei la Bucu
rești, și Pavel Silard, amba
sadorul ~
karta.

După 
cartier 
karoo, 
nele care îl însoțesc, a vizi
tat sala Palatului R.P. Ro
mîne. Arh. D. Farb, directo
rul Institutului „Proiect". 
București, a dat oaspeților 
explicații despre arhitectura 
sălii și a prezentat instala
țiile cu care este înzestrată. 
In continuare oaspeții au vi
zitat sala de concerte a Ra- 
dioteleviziunii și clădirea Con
siliului de Miniștri. în cursul 
vizitei, Dreședintele Indoneziei 
s-a interesat îndeaproape de 
arhitectura construcțiilor.

Dr. Sukarno 
care îl însoțesc 
lutați călduros 
bucureșteni.

R.P. Romine la

o plimbare prin 
Floreasca, dr. 

împreună cu

al 
R.P. 
mi- 

Cul- 
ad-

Dja-

noul 
Su- 

persoa-

șl persoanele 
au fost sa

de numeroși

(Agerpres)

------------•-------------

In aula Bibliotecii Centrale 
Universitare s-a desfășurat 
miercuri ultima rundă a me- 
ctuiui internațional de șah 
o intre echipele R. P. Romine 
și RfS-S. Gruzine. Kakabadze 
a clștigat la Perevoznik. S-au 
terminat remiză partidele : 
Ciocîltea—Gurghenidze ; Ghi- 
țescu—Buslaev ; Gheorgadze— 
Mititelu și Gheorghiu—Dinid- 
havili. Scorul meciului este de 
15—14 în favoarea R. P. Ro
mine, 3 partide fiind între
rupte.

★
La 30 mai a început turneul 

internațional de șah de la

Sesiune de comunicări
științifice» »

Marți a avut loc în sala 
Muzeului de Istorie a Partidu
lui o sesiune de comunicări 
științifice a Institutului de 
Istorie a Partidului, a Școlii 
Superioare de Partid „Ștefan 
Gheorghiu", a Institutului de 
Istorie al Academiei R.P.R. 
și a Academiei Militare Ge
nerale.

Sesiunea a fost deschisă de 
tov. I. Popescu Puțuri — 
membru al C.C. al P.M.R. — 
directorul Institutului de Is
torie a Partidului.

Au fost prezentate comu
nicările întocmite de: Gh. 
Vasilichi, membru al C.C. al

P.M.R., și N. Lupu, acad. Pe
tre Constanți nescu-Iași și N. 
Popescu. V. A. Varga, Titu 
Georgescu și V. Liveanu, L. 
Banyai și Elena Gheran, V. 
Rață și It col. V. Anescu, Gh. 
Tuțui și AL Savu, C. Băjenaru 
și N. Huscaru, maior M. Ghe- 
rase și it coL D. Tuțu, M. 
Oișteanu și C. Florea.

La sesiune au participat 
activiști de partid și de stat, 
academicieni, profesori, cer
cetători științifici, conferen
țiari și asistenți universitari, 
cadre de specialitate în do
meniul științelor sociale.

(Agerpres)

Box

taților politici 
Eroul național 
Manolis Glezos 
între altele în 
este întemnițat 
continuat cu aceeași dragoste 
înflăcărată lupta pentru 
mocrație, independență

Dineu în cinstea 
președintelui 

Sukarno

A început producția 
de conserve 

din noua recoltă
De curînd Ia Fabrica de 

conserve „Valea Roșie" din 
raionul Oltenița a început 
producția de conserve din 
noua recoltă de mazăre. în 
acest an fabrica a fost înzes
trată cu 3 linii automate pen
tru fabricarea conservelor de 
legume și a sucului de roșii. 
Prin dotarea cu noi utilaje 
precum și prin folosirea mai 
bună a celor existente capaci
tatea fabricii crește în acest 
an de peste 3 ori față de anul 
trecut.

(Agerpres)

Miercuri a părăsit Capitala, 
plecînd la Belgrad, echipa se
lecționată de box a R.P. Ro
mine, care va participa la 
campionatele europene pro
gramate intre 3 și 10 iunie. 
Echipa este alcătuită în ordi
nea categoriilor din : M. Do- 
brescu, N. Puiu, C. Gheorghiu, 
G. Simonka, I. Mihalik, V. 
Mirza, V. Badea, I. Manea, 
Gh. Negrea și V. Mariuțan. 
Antrenorii echipei sînt Ion 
Chiriac și Ion Popa.

Echipa R.P. Romîne parti
cipă pentru a 5-a oară la cam
pionate. In decursul edițiilor 
trecute, pugiliștii romîni au 
avut o comportare remarcabi
lă, ciștigînd un titlu de cam
pion prm Gh. Negrea (Praga 
1957), trei medalii de argint 
prin M. Dobrescu (2), V. Ma
riuțan (1) și una de bronz I. 
Mihalik. Actuala ediție a cam
pionatelor reunește aproxima
tiv 150 de boxeri, reprezen- 
tînd 23 de țări printre care 
U.R.S.S., R.P. Polonă, R.S. 
Cehoslovacă, R.P. Ungară. 
R.P. Bulgaria, R.D. Germană, 
R.F. Germană, Italia, Franța 
și Anglia.

★
Intr-un meci de box contind 

pentru campionatul lumii la 
cat. cocoș (versiunea europea
nă) irlandezul Jonny Caldwell 
l-a învins la puncte pe fran
cezul Alphonse Halimi. Cam
pionul mondial al acestei ca
tegorii (versiunea americană) 
este brazilianul Eder Jofre.

Maistrul și ucenicul (matrițerul Ștefan Bănică și tînărul Ștefan 
Poșircă) de io Uzinele „Gri g or a Preoteasa** din București 
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Uniunea Ziariștilor

popor romîn, își

și nobilă pe care o 
mai buni fii ai po- 
grec pentru liber- 
independență națio-

de-

pace, scumpe poporului grea 
și întregii lumi progresiste, 
în această zi istorică de 31 
mai, cinstită de poporul grec 
ca zi de luptă împotriva fas
cismului, participanțîi la a- 
dunarea organizată de Comi
tetul foștilor deținuți antifas
ciști și
din R.P. Romînă, alături de 
întregul 
exprimă solidaritatea cu lupta 
dreaptă 
duc cei 
porului 
tate și 
oală.

în unanimitate, participan- 
ții la adunare au aprobat 
textul unei telegrame adre
sata guvernului grec, prin 
care se cere cu hotărîre eli
berarea marelui patriot și 
eminentului ziarist Manolis 
Glezos și a celorlalți patrioți 
greci întemnițați.

(Agerpre^

Președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romine( 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a 
oferit miercuri seara, la Pala
tul R. P. Romîn e, un dineu în 
cinstea președintelui Republicii 
Indonezia, dr. Sukarno.

Au luat parte miniștri și al
te persoane oficiale indonezie
ne care însoțesc pe președin
tele Indoneziei în vizita pa 
care o face în țara noastră.

Au participat Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Româ
ne, Gheorghe Apostol, prizn- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Ștefan Voitec și 
Avram Bunaciu, vicepreședinți 
ai Consiliului de Stat, general 
de armată Leontin Sălăjan, 
ministrul Forțelor Armate, 
Corneliu Mănescu, ministrul 
Afacerilor Externe, miniștri șî 
alte persoane oficiale.

Au luat parte, de asemenea, 
Sukrisno, ambasadorul Repu
blicii Indonezia la București, 
precum șl Pavel Silard, amba
sadorul R. P. Romîne la Dja
karta.

în timpul dineului președin
tele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, și președintele 
Republicii Indonezia, dr. Su
karno, au rostit toasturi.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

De Ziua copilului
(Urmare din pag. I-a)

AVANCRONICĂ MUZICALĂ
— Ne apropiem de sfirșitul 

actualei stagiuni muzicale.
- Viitoarele 5 concerte ne 

vor dărui totuși mari satis
facții muzicale care vor „re
compensa- încheierea sta
giunii.

- Ce lucrări de valoare 
vom întîlni în viitoarele con
certe ?

- După ce săptămina vii
toare vom audia un concert 
de concerte instrumentale, la 
16 iunie 
oratoriul 
pe rug", 
profana- 
concertul 
giunii, nemuritoarea Simfonie 
a IX-a a lui Ludwig van 
Beethoven.

— Intr-adevăr, un program 
pe deplin atrăgător. Ce vom 
putea însă asculta în concer
tul radiodifuzat duminică di
mineața ?

- Recenta lucrare a lui Ti- 
beriu Olah — Oratoriul 
fantezie „Constelația Omului" 
pentru tenor, recitator, cor și 
orchestră, pe versuri de Ma- 
iakovski, Dublul Concert de 
Brahms și Cavalcada 
riilor de Wagner.

- Am ascultat în 
nea aceasta Cantata 
suri ceangăiești a 
beriu Olah și m-a impresio
nat limbajul inedit, via pa
letă orchestrală 
compozitor.

— O observație 
întemeiată, 
tate, Olah 
ces genul 
noua sa 
cearcă să 
zical puternica forță agitato
rică a versurilor maiakovs- 
kiene, să făurească o muzică

tvom putea asculta 
lui Honegger „Ioana 
la 25 mai „Cantata 
a lui Bartok, iar în 
de încheiere a sta-

adecuată stilului atît de ori
ginal al marelui poet sovietic.

— Care din poemele lui 
Maiakovski stau la baza ora
toriului lui Olah?

- Poemul „150.000.000“ care 
prin optimismul și convinge
rea cu care ilustrează birui
toarea dezvoltare a forțelor 
revoluționare trezește profun
de rezonanțe in inimile noa
stre. Insușindu-și forța agita
torică a poemului, Olah 
creează o serie de imagini mu
zicale în care reușește să dea 
eroului maiakovskian — Ivan 
- semnificația milioanelor de

or- 
unei 
elec- 
com- 

diferite 
Interesant este de

sonoritatea 
cu ajutorul 
instrument 
posibilități 

a

walky-

stagiu- 
pe ver- 
lui Ti-

a tînărului

pe deplin 
a 5 can-Autor

a abordat cu suc- 
vocal-simfonic. în 
lucrare, Olah în- 
întruchipeze mu-

îmbogățește 
chestrală și 
ondioline - 
tronic cu 
plexe de redare 
timbruri. 
asemenea faptul că partitura 
lucrării mai solicită, și corul 
vorbit, menit să redea întrea
ga dinamică, întreaga ten
siune a versurilor ce stau la 
baza oratoriului.

- Aș vrea să știu 
și despre cea de-a 
portantă lucrare a 
lui de duminică. Dublul corp 
cert pentru vioară, violon-

cite ceva 
doua im- 
concertu-

concert pentru vioară, vio
loncel, pian și orchestră de 
Beethoven ar putea exista și 
ca trio, deci fără acompania
mentul orchestral, ceea ce 
văd că nu e cazul cu lucra
rea lui Brahms, în care so
liștii nu-și găsesc rațiunea de 
a fi decît în ambianța sim
fonică.

- Extragerea grupului con
certant din compoziția beetho
veniană ar putea fi acceptată 
datorită în primul rînd fap
tului că pianul, cu posibili
tățile lui armonice multiple, 
ar suplini lipsa ansamblului

se 
ho- 
De- 

chip 
vio- 

își

Invitație la concertul filarmonicii bucureștene
luptători pentru construirea 
unei vieți noi.

- Aș vrea să-mi i 
cîteva cuvinte despre 
strucția oratoriului.

- Oratoriul este alcătuit 
din două mari secțiuni. Pri
ma secțiune este formată din- 
tr-un șir de 21 de variațiuni 
intre care sînt intercalate două 
fugi și un interludiu. Ascul- 
tînd oratoriul încearcă să 
distingi sunetele trompetei cu 
care debutează lucrarea, 
ceasta este melodia care 
la baza tuturor acestor 
riațiuni.

Secțiunea a doua este 
cătuită din 4 părți distincte : 
o fantezie pentru orgă, un 
interludiu, o arie pentru te
nor și în sfîrșit un epilog.

— Compozitorul folosește 
în arhitectura sonoră și o 
orgă ?

— Nu numai atît, El mai

spuneți
• con-

A- 
stă 
va-

al-

cel și orchestră de Brahms, 
reprezintă un caz singular in 
literatura muzicală univer
sală ? Nu-mi aduc aminte să 
fi auzit vreo altă lucrare 
concertistică de acest fel.

— Pentru că nici un compo
zitor n-a mai scris un astfel 
de concert cu vioară 
loncel ca soliști.

Dublul concert 
vom asculta este 
tîrzie a marelui

și vio-

care-l 
creație

pe 
o 

compozitor 
romantic german — ultima sa 
lucrare simfonică.

- Poate fi considerat 
fel de concerto-grosso ?

— Nu. Este vorba aici de o 
țesătură densă din care instru
mentele soliste fac parte or
ganică, ansamblul 
ne ca un fel de 
certantă, ca un 
nie cu vioară 
protagoniști.

— Se spune cd Triplul

un

apărîndu- 
simfonie con- 
fel de simfo- 
și violoncel

orchestral căruia autorul „E- 
roicei- i-a rezervat de astă 
dată un rol secundar, ceea ce 
nu e de loc cazul cu concer- 
tul-simfonie al lui Brahms.

- Cred că vioara, fiindu.mi 
cu mult mai familiară în pos
tură de solist, decît violonce
lul (care, de altfel, are o li
teratură concertistică mai re- 
strînsă) îmi va 
dilecție atenția 
audiției.

— Nu trebuie 
se întimple așa. 
știut să releve calitățile vio
loncelului, cu tonul lui amplu, 
bărbătesc, generos, să nu-l 
lase în umbra strălucirii gra
țioase, mlădioase, feminine a 
viorii. Completîndu-se reci
proc, cele două instrumente 
se unesc intr-o unitate armo
nioasă, ce sună adesea ea un 
singur instrument eu opt

capta cu pre- 
pe parcursul

și nu poate să 
Autorul a

coarde, de mare ambitus, de 
mare cuprindere.

— Concertul are trei părți 
ca de obicei 7

— Prima se deschide cu un 
tutti orchestral în care 
expune tema principală, 
tărîtă, plină de energie, 
îndată auzim însă, în 
neașteptat, o cadență a 
loncelului; primul solist
impune prezența printr-o de
clamație patetică. In scurt 
timp își face apariția și vioa
ra solistă; ea se prinde in
tr-un dialog viu cu violon
celul, într-o cadență impre
sionantă. Acest frontispiciu 
trasează linia dramatică so
bră, dar spectaculoasă pe 
care se va desfășura întrea
ga mișcare.

- Partea mijlocie 7
— Se deapănă molcom, 

o povestire simplă, de 
mult. Avem de-a face 
eu două idei melodice : 
ma este cea cîntată la început 
de soliști iar cealaltă este a- 
dusă de suflători de lemn. 
„Este o mare și misterioasă 
baladă, tipică inspirației nor
dice a lui Brahms". Așa spu
nea un 
aceste 
ditație 
vienez 
prima 
nordicul Hamburg, orașul a- 
supra căruia se abat adesea 
nori posomoriți.

In schimb, finalul concer
tului e străbătut de grația și 
vigoarea dansului, pe alocuri 
de o autentică factură popu
lară, din el emană optimis
mul biruitor al inimiii unui 
compozitor care a iubit din 
plin viața și oamenii...

EUGEN PRICOPE

de manuale școlare care li se 
aoordă gratuit

Ne bucurăm din toată ini
ma de viața fericită a copiilor 
sub razele noii ori nd ui ri din 
țara noastră.

Și nu putem totuși să nu ne 
mai gindim Ia un prezent du
reros din țările capitaliste sau 
coloniale . După o statistică 
U.N.E.S.C.O. mai sînt încă in 
lume 250 de milioane de co
piii care nu pot merge la școa
lă. Sînt copiii ai celor ce 
muncesc din țările capita
liste și coloniale pentru care 
zilele sînt împovărate cu tris
teți și lipsuri.

Apropierea -chipului copilu- 
lului de porumbelul alb de pe 
afișele și placardele luptători
lor pentru pace demonstrea
ză simbolic faptul că în a- 
ceastă zi, în care sărbăto
rim copilul, ne gindim poate 
mai mult decît la orice la 
pace. Copilăria înseamnă pa
ce, înseamnă liniștea jocului, 
a zâmbetului lipsit de orice 
umbră, și nu groaza de moar
te, spaima cumplită a vuietu-

lui de bombă. Am trăit noi a- 
ceste clipe și nu Ie vrem re
petate și pentru copiii și fra
ții noștri. Iată de ce Ziua co
pilului este socotită o zi 
a luptei active pentru pace, 
pentru liniștea și viitorul co
piilor și mamelor din lumea 
întreagă. Copilăria inseamnă 
viitorul, copiii de azi din 
patria noastră sînt genera
ția matură de miine, cei 
ce vor construi comunismul, 
schimbul de miine al construc
torilor vieții noastre noij Re
cunoașterea aceasta implică o 
înaltă răspundere pe care o 
avem pentru educarea celei 
mai tinere generații în spiritul 
dragostei pentru patrie, pen
tru partid. In această muncă 
educativă au un mare rol or
ganizațiile U.T.M., organizații
le de pionieri alături de școa
lă și familie.

...1 Iunie e o zi a primăverii, 
o zi în care sărbătorim primă
vara omenirii ! Zi în care ze
cile de milioane de părinți din 
întreaga lume se gindesc mai 
mult ca oricînd la copiii lor, 
care au nevoie de liniște, de 
pace 1

ANUNȚ
ca 

de- 
aici 
pri-

comentator despre 
pagini de cețoasă me- 

poetică a autorului 
care văzuse pentru 

oară lumina zilei în

Centrul Școlar Tehnic și Tehnic de Maiștri pentru Indus
tria Ușoară, cu sediul în București, str. Poetul Cerna nr. 1, 
raionul Tudor Vladimirescu, organizează între 10—15 sep
tembrie 1961 o sesiune de examen de diplomă, pentru absol. 
venții fostelor școli medii tehnice și ai liceelor industriale, 
cu profil similar industriei ușoare, care nu au trecut acest 
examen.

Cererile de înscriere se primesc pină Ia 15 iunie 1961 la 
secretariatul școlii, însoțite de următoarele acte : 

certificatul tip de naștere — copie legalizată ;
- copie de pe foaia matricolă din care să reiasă situația 

școlară din cei 4 ani de studii pentru școlile medii 
tehnice și 8 ani pentru liceele industriale ;
o adeverință din partea școlii pe care au absolvit-o 
în care să șe specifice situația absolventului Ia exa- 
memil de diplomă anterior.

Absolvenții al căror proiect a fost respins în celelalte se
siuni, sau nu l-au alcătuit niciodată, vor lua legătura cu di
recția școlii pentru a primi subiectul proiectului și îndrumă
rile necesare în vederea alcătuirii unui nou proiect

Proiectul va fi depus Ia școală pină la data de 15 au
gust 1961.

Opee alte lămuriri pot fi luate de la secretariatul scolii 
zilnic între orele 8—20, telefon 21.25.80.



In drum spre Viena

N. S. Hrușciov a sosit
în R. S« Cehoslovacă

LVOV 31 (Agerpres). — 
TASS transmite : în seara zi
lei de 30 mai, trenul special 
cu care șeful guvernului so
vietic N. S. Hrușciov călăto
rește spre Viena. a făcut un 
scurt popas în orașul ucrai
nean Lvov.

Mii de locuitori ai orașului, 
adunați în piața gării, au fă
cut o caldă primire lui N. S. 
Hrușciov. în timpul acestui

popas 
tic a 
conducătorii regiunii Lvov.

N. S. Hrușciov și persoane
le care îl însoțesc și-au conti
nuat apoi drumul spre Viena.

șeful guvernului sovie- 
avut o convorbire cu

BRATISLAVA 31 (Ager
pres). — TASS transmite : La 
31 mai, N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., care se în-

dreaptă spre Viena pentru * 
se intîlni cu președintele 
S.U.A., J. Kennedy, a sosit, la 
invitația guvernului Republi
cii Socialiste Cehoslovace, în 
Cehoslovacia.

După o scurtă oprire în lo
calitatea de frontieră Cema 
pe Tisa, trenul special cu care 
călătorește N. S. Hrușciov, 
îndreptat spre Bratislava.

Viena în ajunul intilnirii
Viena< așteaptă cu mult 

Interes apropiata întâl
nire dintre primul mi

nistru sovietic N. S. Hrușciov 
și președintele S.U.A., J. Ken
nedy. întîlnirea celor doi con
ducători este tema principală 
nu numai a articolelor pre
sei, ci și a discuțiilor între lo
cuitorii capitalei austriece, 
în tramvaie, in magazine, în 
întreprinderi, oamenii discută 
despre evenimentul care — 
pentru citeva zile — aduce 
Viena în centrul atenției opi
niei publice mondiale. în ge
neral, austriecii — indiferent 
de concepțiile lor politice — 
își exprimă speranța că în
tîlnirea Hrușciov—Kennedy va 
contribui la însănătoșirea cli
matului Internațional și va 
crea premize pentru soluțio
narea pașnică a celor mai 
importante probleme ce stau 
în fața omenirii.

în momentul de față la Vie
na au loc ultimele pregătiri 
in vederea întâlnirii. Se pun 
Ia punct amănunte de proto
col și de organizare. Ieri și-a 
deschis porțile centrul presei 
de la Hofburg. Pînă acum au 
solicitat acreditarea 300 
ziariști. Probabil însă că 
mărul lor va fi mai mare, 
fiind interesul deosebit 
care popoarele urmăresc 
cest eveniment. Primii ziariști 
străini au și sosit in Viena. 
După cum s-a aflat, conferin
țele de presă zilnice ale pur
tătorilor de cuvînt 
două delegații se

Hoiburg. Tribune rezervate 
corespondenților de presă se 
ridică în fața gării de sud ca 
și în fața ambasadei sovieti
ce. Ținînd seama de interesul 
austriecilor față de intîlnirec 
Hrușciov—Kennedy televiziu-

Corespondență 
telefonică specială 

pentru „Scînteia 
tineretului"

s-a

la

de 
nu- 
dat
cu 
a-

ai celor 
vor ține la

nea pregătește transmisii spe
ciale. Printre altele va fi 
transmisă „pe viu" prima în- 
tilnire a celor doi conducători, 
la 3 iunie, precum și a unor 
aspecte ale recepției de ia 
Schoenbrun oferită de preșe
dintele Austriei, Schaorf.

Programul intilnirii este de 
acum cunoscut. Primul minis
tru Hrușciov este așteptat să 
sosească vineri după-amiază 
la Viena. în jurul orei 16 tre
nul special va sosi la fron
tiera Austriei iar apoi două 
locomotive Diesel îl va adu
ce pînă la Viena. La gară, 
primul ministru sovietic va ii 
întîmpinat de președintele fe
deral al Austriei, de cancela
rul și vicecancelarul federal, 
în fața intrării principale a 
gării va fi aliniată o gardă 
de onoare.

Președintele 
sosi la Viena

cu un avion special de 
Paris. Imediat după sosire, 
atît N. S. Hrușciov, cit și 
J. Kennedy vor face vizite de 
curtoazie președintelui fede
ral al Austriei. După aceea 
vor începe convorbirile.

Austria este bucuroasă că 
Viena găzduiește acest eve
niment deosebit de important 
al vieții internaționale. Con
ducătorii austrieci au expri
mat în cele mai recente cu- 
vîniări ale lor speranța că în
tâlnirea la nivel înalt va con
tribui la înlăturarea obstaco
lelor existente în relațiile din
tre marile puteri și va des
chide drum destinderii 
naționale.

Partidul Comunist din 
tria — într-o declarație 
exprimat năzuința poporului 
nostru ca întâlnirea Hrușciov— 
Kennedy să constituie o im
portantă contribuție la conso
lidarea păcii și la rezolvarea 
problemelor internaționale li
tigioase pe calea tratativelor.

inter-

Aus-
— a

F. DUNNER
Viena, 31 mai 1961

I

Kennedy va 
sîmbătă venind

Interviul președintelui S. U. A.
31 (Ager— 
transmite : 

spre

WASHINGTON 
preș). — TASS 
Casa Albă a transmis 
publicare stenograma inter
viului acordat la 20 mai 1961 
de președintele Kennedy lui 
Pierre Crenesse, șeful birou
lui din S.U.A. al Radiotelevi- 
ziunii franceze.

In cursul interviului, Crene
sse l-a întrebat, printre altele, 
pe președintele S.U.A. ce aș
teaptă el de la întîlnirea cu 
N. S. Hrușciov la Viena.

Consider, a spus Kennedy, 
că este important ca noi să 
avem contacte cu d-l Hrușciov 
atunci cînd există atît de 
multe probleme serioase care 
ne privesc pe amîndoi. și dacă

vom putea prin stabilirea unui 
contact să reducem posibili
tatea unor erori de calcul 
care ar putea duce la o situa
ție extrem de periculoasă, la 
o primejdie pentru toți oame
nii, cred că aceste convorbiri 
trebuie să aibă loc.

Dacă vom putea realiza o 
mai mare înțelegere reciprocă 
în problema experiențelor și 
a dezarmării, eventual în le
gătură cu Laosul, eventual în 
probleme generale în care mai 
avem divergențe, cred că ne 
va fi mai ușor să nutrim spe
ranțe pentru viitor. Eu nu am 
avut încă prilejul să mă în- 
tilnesc cu dl Hrușciov. Ne 
vom intîlni la Viena.

J.
a sosit la Paris
31 Corespondentul
T. Vornicu, trans-
31 mai președintele 

Kennedy, a sosit la

PARIS 
Agerpres, 
mite : La 
S.U.A., 
Paris într-o vizită oficială în 
cursul căreia va avea convor
biri cu președintele Franței* 
de Gaulle.

Dar Parisul, în ciuda fap
tului că Kennedy va rămîne 
aici trei zile și i se vor face 
toate onorurile cuvenite unui 
oaspete de marcă, nu consti
tuie în fond decît o escală 
înaintea unei întîlniri cu mult 
mai importante : cea pe care 
o va avea peste trei zile la 
Viena cu președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov.

Cu toate că ordinea de zi a 
tratativelor dintre președinții 
S.U.A. și Franței, nu a fost a- 
nunțată oficial, după părerea 
unanimă a observatorilor po
litici, ele se vor referi, în 
parte, la relațiile dintre țările 
socialiste și blocul capitalist, 
la relațiile reciproce dintre 
„partenerii atlantici" în gene
ral și în mod deosebit între 
Franța și S.U.A., la problema 
așa-numitului „ajutor" acor
dat țărilor slab dezvoltate din 
punct de vedere economic, 
la problema Berlinului oc
cidental și problema Germa
niei în ansamblu.

Cei mai mulți observatori 
francezi și corespondenți ai 
presei străine relevă că pre
ședintele S.U.A. nu a venit la 
Paris pentru a lua vreo hotă
rîre, ci doar pentru a face 
împreună cu interlocutorul 
său francez lista problemelor 
care interesează cele două 
țări. De altfel intr-un inter
viu acordat agenției France 
Presse, Kennedy a încercat să 
definească cadrul în care se 
vor desfășura convorbirile 
sale cu președintele Franței. 
El a arătat că „nu-și pune ca 
țel să soluționeze diferendele 
care există între S.U.A. și 
Franța", ci să facă „un schimb 
de vederi și să asculte sfa
turi". „Doresc, a spus el, ca 
în ajunul convorbirilor cu 
Nikita Hrușciov să cunosc pă
rerile șefului statului francez 
cu privire la> unele probleme

ameri-

internaționale". Agenția Fran
ce Presse relevă că președin
tele S.U.A. a păstrat cea mai 
mare discreție în privința 
problemelor care vor forma 
subiectul convorbirilor sale cu 
președintele de Gaulle.

Referindu-se la problemele 
care despart politica
cană de cea franceză revista 
„Economist" 
Gaulle își va exprima nemul
țumirea față de amestecul a- 
merican în Africa de nord 
unde S.U.A. urmăresc să preia 
pozițiile Franței și opoziția 
față de intrarea Angliei în 
Piața Comună". Subliniind 
faptul că în cadrul întrevede
rilor sale cu Kennedy „de 
Gaulle va vorbi în numele a- 
părării intereselor întregii 
Europe occidentale" anumite 
cercuri ale presei remarcă, că 
în felul acesta președintele 
Franței urmărește să preia 
funcțiile lui Adenauer care 
de obicei își aroga acest rol. 
Aceasta cu atît mai mult cu 
cit de Gaulle nu pare a fi 
prea satisfăcut de recentele 
sale convorbiri cu cancelarul 
vest-german.

Multe ziare franceze își ex
primă părerea că tratativele 
dintre de Gaulle și Kennedy 
se vor desfășura sub semnul 
intilnirii de la Viena.

arată că „de

PARIS 31 (Agerpres). — 
Miercuri au avut loc două în
trevederi între președintele 
Statelor Unite, John Kennedy, 
și președintele Franței, de 
Gaulle. Agenția France Presse 
subliniază că la aceste între
vederi nu a participat nici o 
altă personalitate. Cei doi pre
ședinți au fost asistați numai 
de interpreții lor personali.

După aceste întrevederi un 
purtător de cuvînt al Casei 
Albe a declarat că problema 
Berlinului, situația din Asia 
de sud-est, conferința de la 
Geneva în problema Laosului 
și situația din Africa au fost 
temele principale ale convor
birilor Kennedy—de 
Purtătorul de cuvînt 
zat că problemele 
vor fi studiate „mai 
nunt“ în cursul zilei de joi.

Gaulle, 
a preci- 
africane 
în amă-

La locul aterizării 
primului

MOSCOVA 31 (A- 
gerpres). — TASS 
transmite: Ziarul 
,,Krasnaia Zvezda" 
în numărul său din 
31 mai, relatează că 
pe locul aterizării 
primului cosmo
naut din lume, loc 
care se află la 30 
de km de orașul 
Engels . (regiunea 
Saratov), s-a ridi
cat un monument 
memorial.

Ziarul publică fo- . zării 
tografia locului de 
aterizare și al mo
numentului, precum 
și fotografia col
hoznicei Ana Tahța- 
rova. care l-a vă
zut prima pe cos
monautul Gagarin.

Ana Tahtarova 
povestește că în 
timpul aterizării lui

cosmonaut
Gagarin, se afla pe 
cîmp împreună cu 
nepoțica ei de 6 
ani. „Am observat, 
spune ea, că se la
să din ce în ce mai 
jos ceva ce n-am 
mai văzut nicioda
tă. Și iată un om 
merge pe pămînt 
îmbrăcat intr-un 
costum de aviator 
de culoare roșie".

Nu după mult 
timp, la locul ateri- 
~"i a sosit un 

grup de soldați. In 
ziar ei relatează că 
Gagarin s-a oprit la 
subunitatea lor, de 
unde a raportat 
prin telefon că ate
rizarea s-a produs 
normal, că se simte 
bine și nu are nici 
un fel de rană sau 
traumatisme.

Locuitorii regiu-

Măsuri ale guvernului 
indonezian în domeniul 

industriei petrolifere
DJAKARTA 31 (Agerpres). 

Agenția Antara relatează că 
Djuanda. președinte ad-inte- 
rim al Indoneziei,- luînd cu- 
vîntul la un miting în loca
litatea Pakanbaru, a declarat 
că guvernul intenționează să 
lichideze toate concesiunile 
petrolifere care au fost date 
în trecut societăților străine. 
Guvernul, a spus Djuanda, 
vrea să ia în mîinile sale 
dezvoltarea industriei petro
lifere, precum și vinderea pe
trolului în țară și dincolo de 
granițele ei. El a adăugat că 
măsurile luate în domeniul 
industriei petrolifere consti
tuie doar o parte din măsu
rile pe care le întreprinde 
guvernul.

Nu vrem să ne întoarcem 
către timpurile vechi, a spus 
Djuanda. cînd bogăția se a- 
cumula în mîinile unui grup 
restrîns, cînd așa-numitele 
întreprinderi naționale co
laborau cu capitalul străin, 
ceea ce ducea la îmbogățirea 
rapidă a cîtorva persoane, 
iar masele largi populare 
trăiau în neagră mizerie.

din lume
nii Saratov îl nu
mesc acum pe Ga
garin concetățean 
de-al lor. Ei spun 
că el a zburat pen
tru prima dată cu 
avionul în cadrul 
clubului aviatic din 
Saratov, iar după 
zborul în Cosmos 
s-a întors pe Pă
mînt tot în regiu
nea Saratov.

Colhoznicii, care 
se află în apropie
rea locului de ate
rizare a lui Gagarin, 
au hotărît să înfru
musețeze acest loc 
cu pomi și au con
struit pînă la mo
nument un drum 
asfaltat. In apropie
re se organizează o 
tabără de pionieri 
care va purta nu
mele lui Gagarin.

Sesiunea Comitetului Executiv C. L S.

Le sesiunea Comitetului 
Executiv a] Uniunii Inter
naționale a Studenților 

care are loc la Havana, a în
ceput discutarea celei de-a 
doua probleme de pe ordinea 
de zi — „Activitatea Uniunii în 
perioada după cel de-al șase
lea Congres al U.I.S.11. Raportul 
privitor la această problemă a 
fost prezentat de Jiri Pelikan, 
președintele U.I.S.

Cele șapte luni care au trecut 
de la cel de-al șaselea Congres 
al U.I.S. care a avut loc la 
Bagdad, a spus raportorul, au 
abundat în evenimente interna
ționale importante care au con
firmat creșterea necontenită a 
forțelor care luptă pentru pace 
și eliberare națională. Expe
riența acestor luni a confirmat 
justețea tezei Congresului că 
„lupta pentru pace este legată 
indisolubil de lupta împotriva

imperialismului și colonialismu
lui".

Uniunea Internațională a Stu
denților o luat atitudine cu 
promptitudine la toate eveni
mentele care au reprezentat o 
primejdie pentru cauza păcii. 
U.I.S. a condamnat cu hotărîre 
intervenția imperialistă în Laos, 
experiențele cu bomba atomică 
efectuate de Franța în Sahara, 
a sprijinit lupta studenților ja
ponezi împotriva construirii de 
baze pentru rachete în Japonia, 
mișcarea studenților din Coreea 
de sud pentru reunificarea paș
nică a țări; lor, lupta studenți
lor din Vietnamul de sud. Al
geria și alte țări. Demonstra
țiile studenților au luat o mare 
amploare cînd s-a aflat despre 
asasinarea lui Patrice Lumumba 
și despre agresiunea săvîrșită 
de intervenționiștii mercenari 
împotriva Cubei. „Aceste acțiu
ni, a declarat Jiri Pelikan, au

Demonstrație stucer .zcsco ' rața ambasadei americane de la Cape Town (Uniunea Sud 
Africană) împotriva politicii de agresiune a S.U.A. față de Cuba

demonstrat elocvent creșterea țl 
forța mișcării maselor populare 
împotriva imperialismului șl co
lonia lismului".

Jiri Pelikan a subliniat marea 
importanță a Forumului Mon- . 
dial al Tineretului care urmea
ză să aibă loc la Moscova și c 
cărui convocare este sprijinită 
cu căldură de U.I.S. „Forumul 
Mondial al Tinerelului, a spus 
el, va oferi o minunată posibi
litate pentru organizațiile stu
dențești din întreaga lume de a 
se intîlni cu reprezentanții altor 
pături ale tineretului, de a face 
schimb de părerj în legătură 
cu problemele de interes gene
ral, de a stabili legături mai 
strinse și de a stabili acțiuni 
comune în unele probleme".

U.I.S. oglindește în perma
nență în organele sale de presă 
mersul pregătirii în vederea Fo
rumului și a stabilit o strinsă 
colaborare cu secretariatul per
manent al Forumului Mondial 
al Tineretului.

Jiri Pelikan a formulat în ra
portul său sarcinile concrete 
pentru întărirea unității mișcării 
internaționale studențești.

Mori demonstrații 
studențești 
în Japonia

8- V

Tratativele
de la Evian

„C o p i l î n om et ati“
9

La 30 mai a avut loc la
Tokio o mare demon
strație a studenților 

împotriva proiectului unei legi 
polițienești care urmărește să 
lovească în forțele democra
tice. împotriva acestui pro
iect de lege s-au ridicat prin
cipalele partide din opoziția, 
precum și numeroase organi
zații democratice din Japonia. 
După un miting ținut în par
cul Hibiya din Tokio sute de 
studenți s-au îndreptat spre 
clădirea parlamentului. Pe 
drum ei au fost atacați de 
poliție. Zece studenți au fost 
răniți, iar cinci arestați.

O demonstrație similară a 
avut loc și în vechea capitală 
a Japoniei, Kyoto. In urma 
atacului poliției au fost răniți 
41 de studenți.

EVIAN 31 (Agerpres). - 
La 31 mai a avut loc la Evian 
cea de-a 6-a ședință a dele
gațiilor franceză și algeriană. 
Ședința următoare a fost pro
gramată pentru vineri 2 
iunie.

Făcînd bilanțul celor șase 
ședințe, observatorii politic, 
consideră că rezultatele sînt 
extrem de neînsemnate. Mul
te ziare pariziene sînt de pă
rere că principala cauză a 
acestei situații este refuzul 
guvernului francez de a re
cunoaște guvernul provizoriu 
al Republicii Algeria 
singurul reprezentant 
poporului algerian. 
Joxe, șeful delegației 
ceze, a reafirmat intenția gu
vernului francez de a se con
sulta nu numai cu reprezen
tanții populației europene din 
Algeria, care după cum se 
știe constituie o minoritate, 
ci și cu „alte tendințe poli
tice și naționaliste" din Alge
ria, adică cu diferiți agenți 
ai colonialiștilor francezi care 
nu reprezintă poporul alge
rian.

Mulți comentatori ai ziare
lor pariziene, care urmăresc 
desfășurarea tratativelor fra i- 
co-algeriene, se întreabă în 
legătură cu aceasta cum se 
pot cere guvernului provizo
riu al Republicii Algeria ga
ranții pentru minoritatea eu
ropeană din Algeria, dacă 
reprezentanții francezi in
tenționează să discute proble
ma autodeterminării Alge
riei cu alți interlocutori ? 
„Discuțiile vor putea progre
sa în mod rapid, subliniază 
ziarul „L’Humanite", numai

drept 
real al 
Recent, 

fran-

dacă se va recunoaște, în 
sfîrșit, că guvernul provizoriu 
al Republicii Algeria este 
singurul reprezentant al po
porului algerian care luptă 
pentru independență".

în cercurile ziaristice se 
atrage de asemenea atenția 
asupra faptului că din atitu
dinea unor membri ai dele
gației franceze rezultă că 
partea franceză la tratative 
încearcă să arunce asupra 
delegației algeriene vina 
pentru tergiversarea acestor 
tratative care se lovesc în rea
litate 
ceze.

de obstrucțiile fraii-

In mod oficial in Statele 
Unite nu se sărbătoreș
te Ziua internațională a 

copilului.
Copiii armatei de milioane 

a șomerilor primesc adesea o 
singură dată pe zi hrană cal
dă. Uneori acești copii înfo
metați își păstrează o parte 
din dejunul de la școală pen
tru a-1 aduce 
și surorilor ca
re nu merg 
incă la școală.

în iarna as
pră care a trecut foarte m 
copii americani au dus-o deo
sebit de greu. în februarie 
1961 ziarul „Washington Post 
and Times Herald" c pu
blicat un articol redacțional 
intitulat „Copii ialometeti" la 
care se spunea: „Est» o ru
șine ca la Statele Unite să •- 
xiste copil care suferă de 
frig și foame. Și totuși in a- 
ceastă iarnă grea au existat 
familii care au trecut prin în-

cercări deosebit de grele, de
oarece cei care îi întrețineau 
nu și-au putut găsi de lucru".

în S.U.A. sînt, de asemenea, 
frecvente cazurile de copii 
părăsiți. Iată un astfel de caz. 
Un băiețel în vîrstă de cinci 
ani și sora lui în vîrstă de 
patru ani au fost părăsiți de 
mama lor intr-un raion de ju
cării al unui mare magazin

universal din New York, 
buzunarul copilului mama 
lăsat un bilet în care scria : 
îi iubesc mult însă n-am nici 

bani, nici mâncare. nici de lu-

Nu este ușoară nici viata 
copiilor ai căror părin;: au de 
lucru. în S.UA- 3 milioane de 
mame care lucrează întreaga 
zi de muncă au cinci milioa
ne de copii sub 12 ani. Majo
ritatea acestora nu au pe ni-

BUDAPESTA. La invi
tația președintelui Comitetu
lui Executiv al Sfatului Oră
șenesc Budapesta, Veres Io- 
zsef, președintele Sfatului 
popular al orașului București. 
Dumitru Diaconescu, a sosit 
la 30

sosit 
mai în capitala R. P. 

Ungare într-o vizită de citeva 
zile.

garia 13 invitația Academiei 
de Științe a R. P. Bulgaria, a 
ținut în seara zilei de 30 mai 
la Universitatea din Sofia o 
conferință pe tema „Legături
le dintre limba bulgară și 
limba romînă în trecutul în
depărtat".

la

a-

ROMA. La Padova s-a des
chis Tîrgul internațional 
care iau parte 17 țări.

Țara noastră participă și
nul acesta la Tîrgul interna
țional de la Padova, cu un bi
rou de informații tehnico-co- 
mercial al întreprinderii de 
stat pentru comerț 
„Prodexport".

SOFIA. Acad. Al. 
care se află în vizită

exterior

Rosetti, 
în Bul-

O
3®/

meni să-i îngrijească în timp 
ce mama se ailă la lucru.

Intr-o situație și mai grea 
se ailă copiii de culoare. Pe 
lîngă faptul că ei suferă de 
foame cînd părinții lor rămîn 
fără luciu, acești mici cetă
țeni americani cu pielea nea
gră trebuie să suporte batjo
curile rasiștilor 
Fetița Gloria

dezlănțuiți. 
Levsrn Floyd, în 

vîrstă de 9 ani, 
din orașul Jac
kson (statul 
Mississippi) pe 

cînd mergea într-o zi spre 
casă a fost prinsă cu lațul de 
cîțiva huligani albi, aflați în
tr-o mașină deschisă, care 
au tirît-o după mașină în 
plină viteză. Gloria a căpătat 
grave contuzii la git, umeri și 
o rană adâncă la cap.

Mulți dintre cei 36 de mili
oane de elevi americani în
vață în clădiri școlare gata 
să se dărâme, expuse perico
lului incendiilor

STANLEYVILLE 31 (Agerpres). 
Toate forjele pafriotice din ar
mata congoleză sprijină întrutotul 
guvernul legal al Congoului în 
frunfe cu primul ministru Antoine 
Gizenga, în lupta lui pentru apă
rarea independenței naționale, li
bertății și unității țării, a declarat 
la Stanleyville generalul-maior 
Victor Lundula, comandantul su
prem al armatei naționale congo
leze, într-o convorbire cu cores
pondentul agenției China Nouă.

In ciuda amenințărilor ji com
ploturilor imperialiștilor, a subli
niat Lundula, armata congoleză 
împreună cu poporul congolez va 
lupta cu dîrzenie pînă la capăt 
împotriva colonialismului și impe
rialismului.în problema laosului

CAIRO. — Republica Arabă 
Unită a rupt relațiile diplo
matice cu Uniunea Sud-Afri- 
cană. în comunicatul dat pu
blicității la 30 mai la Cairo 
se subliniază că această măsu
ră a fost determinată de fap
tul că „politica rasială, pro
movată de Uniunea Sud-Afri- 
cană, contravine celor mai e- 
lementare drepturi ale omu
lui și constituie o sfidare la 
adresa conștiinței omenirii".
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Facultatea de construcții de nave din cadrul Universității de la Rostock (R.D. Germană) este 
înzestrată cu cel® mal moderne utilaje.

GENEVA 31 (Agerpres). - 
Trimisul special Agerpres 
(I. PUȚINELU) transmite: 
Miercuri au fost reluate lu
crările conferinței în proble
ma Laosului.

In cadrul acestei ședințe au 
luat cuvîntul reprezentantul 
Marii Britanii, Malcolm Mac
donald, care a prezidat lucră
rile, G. M. Pușkin, reprezen
tantul Uniunii Sovietice, Ave- 
reil Harriman, șeful delega
ției americane, Quinim Phol- 
sena, șeful delegației guver
nului laoțian legal, și Jean 
Chauvel, reprezentantul Fran
ței.

Delegația americană - sus
ținută de această dată în 
mod fățiș de delegația engle
ză - încearcă să condiționeze 
orice reglementare de fond a 
problemei laoțiene de pro
blema așa-zisei verificări a 
încetării focului.

în scopul vădit de a împie
dica lucrările conferinței, de
legațiile occidentale condi
ționează intrarea în fondul 
problemei reglementării si
tuației Laosului de trimiterea 
unor instrucțiuni Comisiei in
ternaționale de supraveghere 
și control. Absurditatea 
tor cereri occidentale 
dovedită de faptul că 
activitatea desfășurată 
în prezent cit și prin 
tul său raport trimis
doi copreședinți ai conferin
ței de la Geneva, Comisia in
ternațională de supraveghere

aces- 
este 
prin 
pînă 

recen- 
celor

Asasinarea 
dictatorului dominican 

Trujillo
PARIS 31 (Agerpres). — A- 

genția France Presse a trans
mis in seara zilei de 31 mai 
că dictatorul dominican Ra
fael Trujillo a fost asasinat. 
Potrivit agenției, această știre 
a fost aflată în anturajul pre
ședintelui Kennedy, care a 
fost anunțat- oficial de ea în 
cadrul unei convorbiri telefo
nice cu secretarul de stat 
Dean Rusk. Agenția anunță 
că președintele Kennedy a 
cerut lui Rusk să rămînă la 
Washington pentru a urmări 
desfășurarea evenimentelor 

din Republica Dominicană.
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ac- 
in-

și control dovedește că 
ționează în baza unor 
strucțiuni clare.

Chiar și corespondenții oc
cidentali sînt siliți să recu-cîdentali sînt siliți 
noască că poziția obstrucțio
nistă a delegației americane 
urmărește cîștigarea timpului 
necesar pentru regruparea și 
reorganizarea forțelor rebele 
din Laos.

GENEVA 31 (Agerpres). - 
TASS transmite : „în inter
valul 21-27 mai situația din 
Laos a rămas în linii mari 
neschimbată", se spune în 
raportul adresat la 27 mai de 
către Comisia 
de control < 
Conferinței de 
pentru 
blemei 
dezminte

internațională 
copreședinților 

! la Geneva 
reglementarea pro- 
laoțiene. Raportul 
pe cei care fac zarvă

f

în jurul unei pretinse „ofem 
sive« a patrioților 
unităților rebelilor

împotriva 
din Laos.

31 (Ag«r- 
postul de 

a con- 
încetării fo- 
de unitățile 
Nosavan —

XIENG KUA.NG 
preș). — La 30 mai 
radio „Vocea Laosului" 
damnat violarea 
oului, săvîrșită 
grupului Fumi 
Boun Oum.

La 25 mai avioane aparți. 
nînd grupului Fumi Nosavan- 
Boun Oum au mitraliat 
multe 
sud-est 
Kuang, 
cuitori.

La 15
Nosavan-Boun Oum au între
prins o acțiune în regiunea 
Nong-De, la nord de Vientia
ne, în apropierea fluviului 
Mekong. Ele au arestat 17 ță
rani și au ucis alte zece per
soane..

mai 
localități situate Ia 
de provincia Xieng- 
rănind numeroși lo-

mai trupele lui Fumi

Libertate eroului de pe Acropolei
Apostoios Sanios, împreună cu care M. Glezos 
a săvîrșif fapta sa eroică, s-a înapoiat în Grecia

ATENA 31 (Agerpres). — Co
mitetul executiv al partidului 
EDA a cerut guvernului grec în 
numele democrației să pună în 
libertate pe Manolis Glezos și să 
decreteze o amnistie generală.

Ziarul „Avghi" relatează că în 
urma hoiărîrii consiliilor munici
pale ale unor mari suburbii ale 
orașelor Atena și Pireu, la 31 mai 
în aceste orașe au avut loc festi
vități în cinstea faptei eroice a 
lui Glezos.

Diferite organizații obștești, 
consilii municipale, grupuri de lo
cuitori din multe regiuni ale Gre
ciei, deținuți și deportați politici 
au cerut guvernului ca Glezos și 
alți participant la mișcarea de 
rezistență împotriva fascismului 
să fie imediat puși în libertate.

Intr-o convorbire cu un cores
pondent al ziarului „Avghi", Theo- 
klitos, arhiepiscopul Atenei și al 
întregii Grecii, a declarat că va 
stărui pe lîngă rege pentru gra
țierea lui Glezos, ținînd seama 
de fapta lui eroică de pe A- 
cropole.

După cum s-a aflat aici recent, 
după mulți ani petrecuți în Ca
nada t-a înapoiat în Grecia A-

posfolos Santos, împreună cu 
care Glezos a săvîrșit fapta sa 
eroică. Ziarele reacționare din 
Grecia au organizat o conferință 
de presă a lui Santos intenționînd 
ca prin șantaj să smulgă de la al 
o declarație în care să-l pone
grească pe Glezos.

încercările lamentabile de a 
prezenta pe Glezos „spion" și 
„trădător" al Greciei au eșuat în 
mod rușinos. Santos a vorbit în 
mod amănunțit despre felul ■ în 
care Glezos și cu el au smuls 
svastica hitleristă de pe Acropole, 
relevînd curajul și ținuta lui Gle
zos și subliniind că ei au fost 
minați de dragostea pentru pa
trie și de ura față de ocupanți, 
Santos a declarat că după fapta 
lor eroică Glezos și cu el au 
luptat în rîndurile Elas.

Arătînd că nu este comunist și 
că a renunțat la activitatea poli
tică, Santos a subliniat că orice 
s-ar întâmpla, el va rămîne pen
tru totdeauna prietenul lui Glezos. 
La întrebarea corespondentului 
unui ziar guvernamental dacă el 
l-a considerat vreodată pe Glezos 
trădător, Santos a răspuns : „Fi
rește că nu".
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