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BILANȚ 
RODNIC

Cortec Ic locul oe muncă

Stațiunea
este acum mai frumoasă

Pentru c crea un 
cspect ât mai plă
cut stațiunii de odih
nă -Oiga Benele" 
din Geoogiu-Băi, ra
ionul Orășbe, ta în
demnul organizației 
de partid, statul 
popular cin locali
tate, împreună cu 
conducerea stațiur* 
cu iuct o se*e de 
măsuri.

La chemarea ar. 
gcn'zcției de partid 
cu venit să 
ta acțiunile 
musețare c 
cioturi de 
numeroși ti

Minerii din industria car
boniferă au încheiat primele 
5 luni ele cnuiui cu un bi
lanț rodnic atit în privința 
sporirii cantităților de căr
bune extras, cit ți a îmbu
nătățirii calității lui. Datori
tă introducerii în subteran 
a unor noi utilaje cum sînt 
combine, hcveze, transpor
toare etc, mai bunei folosiri 
a capacității de lucru a uti
le jelor existente și extinde
rii procedeelor modeme ce 
armare, minerii din int'ecga 
țară au extras peste preve
derile planului in cceastă 
perioadă 185.950 tone de 
cărbune.

Minerii din Valea Jiului cu 
adus o contribuție deosebită 
la aceste succese reolirind 
o producție peste pian de 
mai muft de 100.000 ce 
din care aproape un 
cărbuni cocssficcbili. In 
riooda amintită, minerii 
acest bazin, ca și din 
merocse alte exploatări 
conifere, cum sint cee
Anina, Ponor. Voivozi ți al
tele, s-cu evidențiat prin 
extragerea unui cărbune cu 
un cor* tin ut de cenușă moi 
redus decît ce! prevăzut

Bitantj ocdrtoț.; mineri
lor cuprinde, de asemenea, 
rec zări knpoctente ți in 
prv 'e reducerii prețuia! de 
cost a* cărbunelui, fo 4 luni 
din acest an s-ou reolizat 
in i-treega induși-e cc.'bo- 
nreră economii supLrnerrtore, 
prin rec-cerea prețului de 
cost in vc lacre ce peste 
5.700.000 de tei. Cec mei 
mate porte c econom i.or

tone 
sfert 
pe- 
din 
nu- 

cor- 
dta

portope

SÎRBU 
ALEXANDRU 
țăran muncitor

D-scud-ic despre bunul mers al muncii in secția mașini-unelte 
a Uzinelor de mașinj ți utilaj minier din Baia Mare 
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La cursul de ridicare a calificării

DIN FIER VECHI
OȚEL NOU!

O zi a colectării In cîteva rînduri...
fierului vechi

Nu de mult, comitetul co
munal U.T-M- Movileni, regiu
nea Iași, a organizat o zi a 
xlectăr.; fierulm vechi. Bri
găzile utemiste de muncă pa
triotică an răspuns cu insu- 
lețire acestei acțiuni. De di- 
nineață și pînă seara, tinerii 
Jrigadieri au colectat 4 200 kg 
Ser vechi- Fruntașă a fost bri- 
>ada din satul Movileni care, 
ieși alcătuită din mai puțini tr
ieri față de celelalte brigăzi, 
i colectat aproape jumătate 
lin întreaga cantitate de fier 
rochi. Pentru felul cum au 
ăspuns la acțiune, secretarul 
tomitetului comunal U.T.M. 
-a felicitat pe comandanții 
irigăzilor din cele trei sate — 
dovileni, Larga-Jijia, Potîn- 
;heni — iar brigada fruntașă 
i fost evidențiată într-o șe- 
lință a comitetului.

★
în fiecare duminică dimi- 

leața să participăm la acțiu-

nile de muncă patriotică — *- 
cesta este angajamentul tine
rilor din satele comunei Viși
na, raionul Găiești, stabilit in- 
tz-una din adunările generale 
U.T.M. Și ei iși îndeplinesc cu 
regularitate angajamentul.

Cu două duminici in urmă, 
în cadrul acțiunilor de muncă 
patriotică a fost organizată o 
zi a colectării fierului vechi. 
De dimineață, grupuri-grupuri. 
tinerii brigadieri ai muncii 
patriotice puteau fi văzuți prin 
sat, colectând bucățică cu bu
cățică fierul vechi de prin 
curțile gospodăriilor. Pionierii 
școlii de 7 ani din comună au 
dat și ei un prețios ajutor in 
această acțiune. Pînă seara, 
ținerii au colectat peste 4.000 
kg fier vechi, pe care în ziua 
următoare l-au expediat oțe- 
lăriilor.

• Colectivul de muncă de la 
laminorul „Crisfea Nicolae" din 
Galați este fruntaș pe oraș în 
acțiunea de colectare a fierului 
vechi. Numai în primele patru 
luni ale acestui an, de exemplu, ' 
tinerii împreună cu ceilalți mun
citori ai întreprinderii au colectat 
peste plan o cantitate de 700 
tone fier vechi.

jaf să colecteze în luna mal cîfe.z 
66.700 kg fier vechi. In raionul 
Lenin tinerii au colectat doar 
56.000 kg, iar în raionul Grivifa 
Roșie numai 37.000 kg fier vechi. 
Ce au de spus tovarășii de la 
comitetele raionale U.T.AL Lenin 
și Grivifa Roșie în această pri
vință ?

în secția noastră, am învăi 
multe lucruri deosebit de : 
lositoare. Eu lucrez la ins! 
iațiile de încălzire a vagoane
lor. La una dintre lecțiile 
cursului de ridicare a califi
cării ni s-a vorbit despre în
călzirea electrică (procedeu 
modern), procedeu pe care 
nu-1 cunoșteam. în general 
lecțiile cursului sint bine 
alese. Am însă o propunere, 
în cursul pe care-1 urmez au 
fost cuprinși toți muncitorii, 
fără să se țină seama de gra
dul lor de pregătire. Cred că 
este bine să se facă mai mul
te grupe, mă gândesc în fe
lul acesta : o grupă pentru 
muncitorii cu categoria 2 și 3. 
alta pentru cei cu 4, 5 și o 
alta pentru categoriile de la 
5 în sus. Aceasta ar da posi
bilitatea organizării lecțiilor 
ținind seama de gradul și de 
cunoștințele profesionale ale 
fiecărui tânăr, ar ajuta ca fie
care tînăr să înțeleagă mai 
profund conținutul lecțiilor 
predate la curs.

OPRESCU MIHAI 
montor, centrul 1 
Atelierele C.F.R, 

Roșie"

vagoane,
„Grivița

(Agerpres)

Pe izlazul 
comunei

vacanta ?

C. IEȘEANU

SCRISOARE ILUSTRATĂ
inerilor de la întreprinderea „Răsăritul"-București
Dragi tovarăși,
Cunoașteți po- 

>estea unor tineri 
are lasă pradă ru
inei diferite meta- 
e neîntrebuințabi- 
e în loc să le sor- 
eze și să le predea 
a I.C.M. ? Trebuia 
-o știți fiindcă a- 
ei țineri sînteți 
hiar voi. Și dacă 
i-o cunoașteți am 
ă v-o povestesc 
•u, ariciul.
Lucrurile stau 

șa: la sediul cen- 
ral al întreprinde
ți ce cu onoare 
m avut ocazia s-o 
izitez de curînd 
e află o curte în 
ire se depozitează 
letalele devenite 
eîntrebuințabile —

bucăți mici de ta
blă, capete de sîr- 
mă etc. In februa
rie și apoi în mai, 
I.C.M.-ul a cerut 
întreprinderii „Ră
săritul" să sorteze 
aceste metale ve
chi pentru a le ri
dica și trimite oțe- 
lăriilor. Conducerea 
întreprinderii a so
cotit că cererea 
I.C.M. este îndrep
tățită și a dat sar
cină secțiilor să re
zolve situația. Prac
tic însă nu s-a fă
cut nici pînă as
tăzi, nimic. Nu era, 
în cazul acesta, de 
datoria voastră, a 
tinerilor, să vă ocu
pați de trierea me
talelor î Da, dar... 
ați ,,uitat" complet

că oțelăriile așteap
tă și tonele de me
tal vechi ce rugi
nesc în curtea în
treprinderii voastre. 
Sau poate pur și 
simplu,., n-ați vă
zut că există acest 
metal. De aceea vă 
trimitem o „vedere" 
de la 
Cred 
veți 
cest...

Și
vă doresc 
viitor să vă uitați 
mai atent în jur ca 
să 
în

fața locului, 
că în curînd 
schimba 
peisaj.
în încheiere 

pentru

nu mai nimeriți 
țepii mei.

Cu stimă,
ARICIUL 

pentru conformitate 
V. CONSTAN-

TINESCU

se 1 
de 
la i 
fost 
tec*.

odihnea după o 

întreținerea cui

la cores- 
Satul care

pe ogoare, 
Irurilor. a

rezit ia orele opt de cin- 
voios al tinerilor din 
ăle de muncă patriotică. 

La propunerea comitetului 
comunal U.TAI., tinerii din 
Plopem, raionul Negru Vodă, 
au hotărât ca în câteva cea
suri ale dimineții de duminică 
să stârpească aliorul și scaie
ții de pe izlazul comunei și de 
pe marginea șoselei principale. 
Și. ca întotdeauna dnd tinerii 
colectiviști sînt împreună, s-a 
încins o pasionanta întrecere.

La orele 12, conform progra
mului, acțiunea de muncă pa
triotică a luat sfârșit. Bilan
țul era mai mult decît satis
făcător : marginile șoselei 
principale erau curățate, îm
preună cu 200 ha izlaz. Au 
fost evidențiați : Maria Dode, 
Constantin Chirlic, Anghel 
Velea, Maria Cazacu, Dobre 
Petre. Suprafața cea mai 
mare a fost curățată de ute
miștii din organizațiile U.T.M. 
din brigada I-a de cîmp a 
gospodăriei colective (secretar 
Ion Toma), și din brigada a 
IV-a (secretar Ion Ruse).

Peste puține zile începe vacanța de vară. Prin grija 
partidului și guvernului și în această vacanță școlarii și 
elevii se vor bucura de condiții minunate de odihnă și re- 
creere. De pe acum s-au luat o serie de măsuri menite să 
asigure buna desfășurare a vacanței în tabere, în taberele 
turistice, in cluburi, la casele pionierilor etc. In zilele care 
ne mai despart de încheierea anului școlar, trebuie să existe 
in continuare preocupare pentru stabilirea concretă a pia
nului 
făcut, 
elevii 
verii.

Redăm : ‘ ,
de vară a școlarilor și elevilor din unele regiuni și orașe.

de 
să 
să

vacanță, pe zile, acolo unde acest lucru nu s-a 
se facă popularizarea acestui program astfel ca 
știe Ia ce acțiuni vor putea participa în timpul

mai jos citeva spicuiri din programul activității

CLUBURILE
Numeroși elevi din Timi

șoara iși vor petrece vacanța 
in orașul lor. Desigur, cea mai 
mare parte din timp și-o vor 
petrece citind, odihnindu-se 
în aer liber. Dar e plăcut și 
folositor ca și în vacanță să 
fii alături de colegi, să parti
cipi împreună cu ei Ia activi
tăți recreative, educative. Este 
o dorință firească și această 
dorință a elevilor va fi împli
nită.

Comitetul orășenesc U.T.M. 
în colaborare cu secția învă- 
țănunt și cultură a sfatului

popular orășenesc, ținând sea
ma de sugestiile școlilor, ale 
elevilor, au stabilit un plan 
de activități pentru zilele de 
vacanță.

Ca și în vacanțele trecute, 
sute de elevi din școlile medii 
și profesionale, au cerut să sa 
organizeze tabere în oraș pen
tru brigadierii muncii patriot 
tice. Astfel vor fi organizate 
un număr de 5 tabere, de cite

(Continuare în pag. a 2-a)

PREGĂTIRI
• La Uzinele 

„Emst Thăimann" 
luna aprilie au 
4.800 tone de fier vechi.

de tractoare 
din Brașov în 
fost colectate

In 22 de zile
5800 tone

PLOIEȘTI. (De la corespon
dentul nostru).

In uzine, fabrici, pe șantiere
le de construcții, în orașele și 
comunele regiunii Ploiești ti
nerii, mobilizați de organiza
țiile de bază U.T.M. iși aduc 
contribuția la colectarea fie. 
rului vechi și expedierea lui 
spre oțelăriile patriei. Numai 
în luna aprilie din regiunea 
Ploiești au plecat spre Hune
doara și Reșița peste 9.800 to
ne metale vechi, cu 200 
tone mai mult decît prevedea 
planul pe această lună. Și în 
luna mas, pînă la data de 22 
ale lunii au fost expediate a- 
cestor centre 5.600 tone fier 
vechi față de 
nificate.

în acțiunea 
fierului vechi
numeroși tineri, printre care 
utemiștii Vasile Reghină și 
Mircea Bogdan de la Uzina me
canică nr. 2, Marin Năstase, 
Oprea Constantin de la Uzina 
„24 Ianuarie”, Nicolae Pavel, 
Ene Nicolae de la „Fero- 
email“ și mulți alții, care au 
reușit să strîngă sute de kilo
grame de fier vechi. Numai ti
nerii de Ia Uzina mecanică 
nr. 2 Ploiești au reușit să co
lecteze și să predea în cursul 
lunii mai
vechi. Tot in această lună ti. 
nerii de la întreprinderea 
„Feroemail” au colectat și 
predat 35 tone fier vechi, iar 
cei de ia Uzinele „24 Ianua
rie" 45 tone. Acțiunea patrio
tică pentru colectarea și pre
darea fierului vechi în regiu
nea Ploiești este în plină des
fășurare. La ea participă sute 
și mii de tineri muncitori și 
colectiviști mobilizați de orga
nizațiile U.T.M.

5.450 tone pla-

de colectare a 
s-au evidențiat

26 tone de fier

• La întreprinderea Forestieră 
Toplița, există o cantitate de 
peste 150 de tone fier vechi pro
venit din casarea unei ține de- 
covil. Din păcate insă, nimeni nu 
se ocupă de colectarea ți expe
dierea acestora spre oțelării. Se 
pune întrebarea : de ce organi
zația U.T.M. din întreprindere 
nu-i mobilizează pe tineri să va
lorifice această însemnată re
zervă de fier vechi ?

La Fabrica de zahăr „Bana-ț 
din Timișoara se află circa 
tone diferite materiale casa- 1 
Deși întreprinderea a Inain-

fur
200 
bile. 
lat de mai bine de un an de zile
formele pentru expedierea aces
tora ofelăriilor, direcția tutelară 
din minister nu a aprobat nici 
pînă în prezent aceste forme.

• Direcția generală gaz metan 
Mediaș posedă o rezervă de circa 
80 tone de metale vechi. Direc- 
jia amină însă de pe o zi pe alta 
să predea centrului I.C.M.-Mediaș 
aceste cantități de fier vechi pen
tru a fi valorificate.

• Tinerii din regiunea Bacău 
s-au angajat să colecteze și să 
predea în ultimele două 
1.100 tone metale vechi. Pînă la 
această dată 
315 tone.

luni

ei au predat doar...

Prietena
din

colectiviștilor dinCopiii
Jegălia, raionul Fetești vin 
cu mare plăcere la biblio
tecă. Pentru cărți 
adeseori 
jocuri pe 
cei, de 
barca, de 
multe alte 
copilăriei. în fiecare zi bi
blioteca comunală freamă
tă de vocile lor. Tînăra bi
bliotecară Maria Oprea gă
sește un cuvânt cald pentru 
fiecare în parte, îi ajută pe 
copii să se orienteze în ale
gerea cărților. Uitîndu-se 
prin rafturi, Necula Elena 
s-a oprit într-o zi asupra 
unei cărți nepotrivite pen
tru vîrsta ei.

— Tu ești elevă în clasa 
a Vil-a, i-a spus tînăra bi
bliotecară — văzînd ce și-a 
ales. Spune-mi ai citit'

uită 
de plăcutele 
malurile Bor- 

plimbările 
undiță și de 

îndeletniciri ale

cu

PENTRU

Admirând peisajul marin
Foto : M. CARANF1L

DRUMEȚIE
Elevii din Brașov au o tra

diție în organizarea vacanței 
din fiecare vară. Odată cu so
sirea zilelor de odihnă ei por
nesc în drumeție pentru a cu
noaște frumusețile patriei, mi
nunatele realizări ale regimu
lui democrat popular, oamenii 
care le.au îndeplinit, pentru 
a se recreea în aer liber. 
Activitatea turistică ocupă un 
loc însemnat în programul de 
vară al elevilor brașoveni. 
Comitetele regional. și orășe
nesc U.T.M. Brașov, în cola
borare cu secția de învățămînt 
și cultură, sprijină îndeaproa
pe activitatea turistică a ele
vilor.

In regiunea Brașov se orga
nizează 11 tabere turistice 
pentru 1.000 de elevi ai școli
lor medii, pedagogice și de 
meserii. în orașul Brașov va 
fi organizată una din aceste 
tabere turistice. In programul 
taberei obiectivul principal îl 
constituie cunoașterea frumu
seților și bogățiilor regiunii 
și patriei, cunoașterea măre
țelor construcții industriale 
și cultural-sociale înălțate în 
anii regimului democrat-popu
lar.

în cele două serii ale tabe
rei turistice organizate în

(Continuare în pag. a 2-a)

copiilor
sat
,,Schițele“ lui Caragiale ?,
- Nu.
— Atunci ia mai bine vo

lumul „Schițe“. îți va fi de 
folos.

Zeci de volume sînț scoa
se zilnic din rafturile 
bliotecii pentru copii, 
participă bucuroși și la 
rile de basme, care au 
adeseori la bibliotecă.

— Citesc cu pasiune. Sînt 
copii cărora nu mai am ce 
să le dau de citit. Ne-ar 
trebui mai multe cărți pen
tru copii — îmi spune tână
ra bibliotecară.

Toți caută cărți. Șl 
neri și bătrîni. 
cititorilor 
bibliotecii 
în afară 
cercuri de

bi- 
Ei 
se- 
loc

ti-
Numărul 

permanenți ai
a ajuns la 500 
de cele 21 de 

citit.

v. gheorghijA
tehnician

Sosirea unei delegații a tineretului finlandez
Ieri, la orele amiezii, a 

sosit în București, la in
vitația U.T.M. și U.A.S.R., 

o delegație a tineretului fin
landez condusă de dl. Oiva 
Valtonen, însărcinat cu pro
blemele tineretului și sportu
lui pe lîngă Ministerul Învă
țămîntului. Din delegație fac 
parte Kymensalo Pentti, pre
ședinte al Tineretului Social 
Democrat, Sjoman Ossi, vice
președinte al Uniunii Tinere
tului Democrat, Sederlof Hen
rik, președinte al Uniunii Ti
neretului Suedez din Finlan
da, Nurmi Outi, vicepreședin
te al secției de tineret a Or
ganizației sportive T.U.L., Ta- 
avetti Esko, membru al con
ducerii Tineretului Agrarian, 
redactor al ziarului „Liitto" 
din Oulu, Aikăs Veikko, con
ducătorul organizației regio
nale din Tampere a Uniunii 
Tineretului Finlandez, Pontis- 
koski Heikki, președinte al U- 
niunii Tineretului Școlar, Hil- 
den Harry, reprezentant dl 
„Uniunii centrale pentru ac
tivitate creștin-socială" și Bo- 
rodovkin Alexandr — ziarist.

Executiv al 
ai U.T.M. ’șl

din Finlanda

Oaspeții vor vizita țara 
noastră spre a lua cunoștin
ță de viața și activitatea ti
neretului romin. Ei au fost în
tâmpinați la sosirea pe aero
portul Otopeni de către mem
bri ai Secretariatului și Bi
roului C.C. al U.T.M., membri 
ai Comitetului 
U.A.S.R., activiști 
U.A.S.R.

Oaspeții veniți
au ținut ca, la coborîrea din 
avion, primele cuvinte să , le 
rostească în romînește. Unii 
din tinerii finlandezi s-au 
adresat celor veniți în întîm- 
pinarea lor în romînește spu- 
nînd : „Bine v-am găsit 1“. 
Alții, primind buchete de 
flori, rosteau tot în limba noa
stră: „Mulțumesc!". Puțin mai 
tîrziu am aflat „secretul" cu
noștințelor lor de limbă ro- 
mînă. In avion, în drum spre 
București, tinerii finlandezi 
s-au străduit să învețe cîteva 
cuvinte romînești.

Conducătorul delegației ti
neretului finlandez, dl. Oiva 
Valtonen, ne-a făcut o scurtă 
declarație :

— Delegația noastră care 
reprezintă tineretul finlandez 
este bucuroasă că are posi
bilitatea de a vizita frumoasa 
dumneavoastră țară. Noi care 
venim din Nord credem că 
vom vedea aci multe lucruri 
noi și interesante. Ne expri
măm satisfacția că avem pri
lejui de a face cunoștință cu 
tineretul romin și siniem con
vinși că această vizită va 
duce Ia întărirea prieteniei 
dintre tineretul romin și fin
landez, dintre popoarele 
noastre. Din toată inima mul
țumim pentru căldura cu care 
am fost primiți.

Seara, oaspeții au fost pri
miți la C.C. al U.T.M., unde a 
avut loc o convorbire cu se
cretarii C.C. al U.T.M. și mem
bri ai Comitetului Executiv al 
U.A.S.R. Au participat de a- 
semenea reprezentanți ai 
Consiliului Central al Sindi
catelor, I.R.R.C.S., U.C.F.S. și 
Ministerului învățămîntului și 
Culturii. Convorbirea s-a des
fășurat într-o atmosferă prie
tenească.

E. O.



Timpul pînă la examenul de maturitate 
trebuie folosit din plin

La cursul de pregătire pentru viitorii seraliști, ce se desfășoară pe lingă Uzinele „Grigore 
Preoteasa" din Capitală

ÎN CURÎND- VACANȚA!
CLUBURILE
(Urmare din pag. I-a)

15 zile. Elevii din aceste ta
bere vor lucra pe șantierele o- 
r.așului Timișoara, la construi
rea ștrandului tineretului și 
la construcțiile de blocuri, 
contribuind prin efortul lor la 
terminarea mai degrabă a a- 
cestor construcții. Aici vor lu
cra doar cîteva ceasuri. Ce 
vor face după aceea ? Prefe
rințele sînt, desigur, numeroa
se. In orice caz, mare parte 
din aceste preferințe vor fi 
satisfăcute, prin participarea 
la activitatea clubului pentru 
elevii din școlile medii și pro
fesionale, care va fi deschis la 
Școala sportivă, din Grădina 
A.R.L.U.S. Locul pentru club 
n-a fost ales întîmplător. Or
ganizatorii, pornind de la pre- 
miza că în vacanță activitatea 
trebuie să se desfășoare în aer 
liber, au stabilit pentru elevi 
acest loc de întâlnire — clu
bul — care le oferă posibilități 
să desfășoare o activitate atrac
tivă- Sînt proiectate concursuri 
pe diferite discipline sportive, 
un curs și un concurs de na- 
tație, un curs de inițiere la 
canotaj. Pentru una din zilele 
vacanței se proiectează o mare 
serbare cîmipenească, cu ma
nifestări artistice, sport, focuri 
de tabără etc. în alte zile, e- 
levii vor pleca în excursii în 
afara orașului. Cu acest pri
lej ei se vor re-crea și vor ve
dea lucruri interesante, care 
vor contribui la îmbogățirea 
cunoștințelor lor.

Cine nu știe cît de mult îl 
atrag pe elevi activitățile cul
turale ? în vacanță ei au și 
mai mult timp pentru aceste 
activități. De aceea, s-a și 
propus ca în cadrul progra
mului de club să fie organi
zate și asemenea activități. De 
altfel propunerile au venit 
chiar din partea elevilor. De 
pildă, s-a propus să se orga
nizeze șezători literare pe di
ferite teme, audiții muzicale 
ețc. Vor fi organizate și câte
va interesante seri de între
bări și răspunsuri. Una din 
temele acestor seri va fi in
titulată : „Are cuvîntul primul 
cosmonaut".

Desigur, planul este mult 
mai bogat, el asigură ca în 
cele trei zile pe săptămînă de 
activitate la club, să existe 
acțiunii interesante, atractive, 
CU Un bogat conținut politic- 
educativ. Astfel, s-a propus 
să se organizeze, periodic, in
formări politice despre eve
nimentele importante care sa 
petrec într-o anumită perioa
dă pe plan intern și interna
țional, informări, la care să 
fie invitați să vorbească acti
viști de partid, ziariști, pro
fesori etc. De asemenea, s-a 
sugerat organizarea unor in
teresante conferințe cu carac
ter educativ-politic și științi
fic ; despre construcțiile rea
lizate în regiunea Banat în 
anii regimului democrat-popu
lar, despre trăsăturile morale 
ale tânărului constructor al 
socialismului ; întâlniri cu ac
tiviști de partid care să aibă 
ca scolD ajutarea elevilor să 
cunoască mai bine politica 
partidului nostru, conferințe 
despre cele mal noi cuceriri 
ale științei, care să fie ținute 
de oameni de știință de pres
tigiu din orașul Timișoara.

Elevii cunosc de acum pro
gramul activităților de vară, 
el fiind popularizat din timp. 
Toată grija trebuie să fie în
dreptată ca aceste acțiuni să 
fie bine organizate, să se țină 
în zilele programate, să fie 
scurte și în același timp a- 
tractive.

Iată deci că există premi- 
zele ca activitatea de vară la 
club a elevilor timișoreni să 
fie recreativă, educativă.

Z22
în comunele și 

satele regiunii Bucu
rești, pe lingă că
minele culturale, 
casele pionierești, 
vor fi organizate 450 
de tabere pentru 
pionieri și școlari. 
Experiența din anii 
trecuți a dovedit că 
pionierii și școlarii 
își pot petrece va
canța cit mai plăcut 
și instructiv a- 
tunci cînd activită
țile sînt organizate 
îndeosebi în aer li
ber. Ținînd seama 
de acest lucru, o 
mare parte din ta
berele pionierești de 
la sate, vor fi or
ganizate în păduri 
și pe izlazurile co
munale. Astfel, în 
pădurile Căscioa-

Pregătiri pentru drumeție
(Urmare din pag. I-a)

Brașov vor fi cuprinși pests 
300 de elevi fruntași la învă
țătură. Aceștia vor avea pri
lejul să viziteze pitoreștile 
stațiuni Lacul Roșu, Cheile 
Bicazului, să vadă giganticele 
construcții ale Hidrocentralei 
„V. I. Lenin" din Bicaz și al
tele.

Drumețind prin cele mai 
frumoase locuri ale patriei, 
elevii vor cunoaște lucruri 
noi, vor vedea cum se trans
formă înfățișarea satelor și 
orașelor patriei, măreția con
strucțiilor care s-au ridicat 
în anii noștri, la fiecare pas. 
Cei care au fost prin acele 
locuri cu ani în urmă, vor 
avea surpriza să vadă noi 
schimbări. Oamenii pe care-i 
vor întilni le vor vorbi, cu 
un sentiment de mindrie, des
pre tot ce au realizat ei, sub 
conducerea partidului, despre 
viața nouă pe care o trăiesc. 
Și iată cum, o simplă excursie, 
în care elevii profită din 
plin de soare, de aer, consti
tuie un mijloc de educație 
patriotică De aceea și există 
o mare preocupare pentru 
dezvoltarea activității turis
tice. Astfel, activitatea turis- 
■tică se va desfășura și la ni
velul unor școli. De pildă. 
Școala de 7 ani nr. 3-Să- 
cele, organizează în această 
vacanță, ca și in cele tre
cute, o tabără turistică. 
In vacanță, această tabără tu
ristică a scolii va avea două 
serii și va cuprinde 80 de pio
nieri. în luna iulie, poalele 
muntelui Ciucaș vor răsuna de 
rîsul și veselia copiilor, care 
vor poposi aici cu corturile 
lor. O altă serie de pionieri 
vor pleca, în luna august, să 
cunoască Delta Dunării și li
toralul Mării Negre, vor 
vedea perdeaua de con
strucții care împînzesc as
tăzi stațiunile de pe malul 
mării, realizate in ultimii ani, 
prin grija partidului, pentru 
ca oamenii muncii să se 
bucure de binefacerile odih
nei pe malul mării. Excursia 
lor se va desfășura în plin 
sezon și elevii vor vedea cu 
propriii lor ochi prin ce se 
manifestă grija partidului și 
statului pentru sănătatea și 
odihna celor ce muncesc, vor 
avea prilejul să-și amintească 
că, numai cu ani în urmă. în 
timpul vechiului regim, aici 
se lăfiiau acei care trindă- 
veau și trăiau din sudoarea 
oamenilor muncii — capita
liștii.

Ținînd seama de caracterul 
recreativ al excursiilor, dar în 
același timp de valoarea aces
tora pentru munca de educară 
patriotică a copiilor și elevi
lor, in programul fiecărei ta

tabără, la sat
rele, Țandăra, Bu- 
dești. din regiune^ 
s-au amenajat cor
turi catarge și toa
te cele necesare u- 
nor activități inte
resante. în taberele 
din păduri se vor 
organiza excursii, 
concursuri de ori
entare turistică și 
diverse alte jocuri, 
care vor oferi co
piilor o odihnă plă
cută. Aceleași acti
vități se vor orga
niza și în taberele 
de pe izlazuri. în 
majoritatea lor, a- 
ceste izlazuri sînt 
așezate la margi
nea apelor. Acest 
lucru va da posibi
litatea să se organi
zeze pentru copii 
concursuri de înot, 
cît și alte activități

sportive ce se vor 
desfășura pe sta
dioanele improvi
zate pe izlazuri.

în afară de a- 
ceste activități, pio
nierii și școlarii din 
satele regiunii vor 
vizita gospodăriile 
colective din regiu
ne, locurile istori
ce, muzeele și mo
numentele. în va
canța de vară copiii 
din regiune vor fi 
și oaspeții Capita
lei.

Cele trei zile 
pe săptămână de 
activitate in tabără 
vor oferi pionierilor 
și școlarilor încă 
nenumărate bucu
rii. La serbările 
câmpenești, la focu
rile de tabără, li se 
va povesti copiilor,

bere locale și fiecărui club 
sînt prevăzute acțiuni tu
ristice de scurtă durată 
pentru cunoașterea orașu
lui Brașov și a altor lo
calități. Iată de exemplu, 
o seamă de elevi de la Școala 
de 7 ani nr. 5-Brașov vor 
vizita castelul Bran și Râș
nov. Elevii școlilor profe
sionale, în luna iulie, în 
perioada cînd își desfășoară 
practica în uzine, vor or
ganiza excursii de una sau 
două zile.

în afară de aceste excursii 
de scurtă durată, majoritatea 
școlilor din raza orașului au 
programat și pregătit cu mul
tă minuțiozitate excursii cu o 
durată mai lungă, cu itinera- 
rii mai variate. Școala de 7 
ani nr. 12 din Brașov, care a 
ciștigat o experiență bogată 
în organizarea excursiilor a 
programat și pentru anul a- 
cesta, ca în fiecare an, o 
excursie cu următorul itine- 
rariu: Bacău, Iași, Galați, 
Tulcea, Constanța, București, 
Brașov. De asemenea, școala 
de I ani din Ghimbav organl- 
tează excursii la Rupea, Si
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Elevii din grupa de învățătură, după ce au studiat individual, s-au întâlnit să-și clarifice împreună unele probleme mai 
grei* Foto : S. NICULESCU

Elevii claselor a Xl-a de la 
Școala medie nr. 1 —Giurgiu 
trăiesc din plin emoția apro
piatului examen de maturita
te. Emoția aceasta se împle
tește cu dorința fiecăruia din
tre ei de a se prezenta cît 
mai bine pregătit la examen.

Marea majoritate a elevilor 
privesc cu multă seriozitate 
activitatea ce trebuie să o des
fășoare în această perioadă 
cînd la școală se organizează 
pentru ei lecții speciale ajută
toare >n vederea examenului 
de maturitate. S-au constituit 
grupe de învățătură, în ca
drul cărora elevii se pregă
tesc împreună. Rezultate 
frumoase s-au obținut și in 
ajutorarea unor elevi slabi la 
învățătură.

în activitatea desfășurată 
de elevii clasei a Xl-a nu s-a 
acordat însă atenția cuvenită 
asigurării unei frecvențe re
gulate la orele pregătitoare 
pentru examene. Așa se expli
că faptul că, în ziua de 6 iu
nie, în clasa a Xl-a C erau 
prezenți doar 9 elevi din 34, 
iar in celelalte trei clase lip
seau alți 7 elevi.

în acest sens, organizația 
U.TJW. din școală ar avea un 
cuvînt greu de spus. Ea a des
fășurat de-a iungul anului 
școlar o bogată activitate po
litică în rîndul elevilor din 
ultima clasă, arătindu-le sar
cinile ce le au pentru termi
narea cu succes a școlii medii, 
și a reușit, prin activitatea 
politică desfășurată, să mobi
lizeze majoritatea elevilor să 
se pregătească temeinic. A- 
ceastă activitate nu trebuie să 
Înceteze nici acum. Dimpo

pe înțelesul lor, 
despre munca eroi
că a clasei munci
toare pentru înfăp
tuirea marilor sar
cini încredințate de 
partid. Copiii vor 
învăța cîntece des
pre partid, poezii, 
vor pregăti scenete, 
se vor întrece în 
cadrul unor con
cursuri care le vor 
cere să se docu
menteze. să cunoa
scă mai bine ce s-a 
construit în ulti
mii ani în patria 
ncas-ră.

Toate acestea le 
vor îmbogăți cu
noștințele, le vor 
da posibilitatea sa
și petreacă o vacan
ță plăcută, recrea
tivă, cu un bogat 
conținut educativ.

ghișoara, Mediaș, Sibiu, Bra
șov, Ghimbav.

Organizatorii excursiilor au 
fost îndrumați să nu scape 
nici o clipă din vedere aspec
tul educativ al excursiilor, să 
asigure ca elevii să fie înso
țiți de profesori și de alți to
varăși care cunosc locurile 
pe unde trec, și le pot explica 
fiecare lucru întîlnit, cum a 
fost în trecut pe acele locuri, 
pentru ca elevii să poată com
para în permanență ceea ce 
văd astăzi, cu ceea ce a fost 
mai de mult, în anii 
regimului burghezo-moșieresc, 
să învețe astfel să prețuiască 
mai mult prezentul luminos 
de care se bucură și ei.

In vederea organizării în 
bune condiții a taberelor tu
ristice și a excursiilor, Comite
tul orășenesc U.T.M. Brașov, 
în colaborare cu secția de în- 
vățămînt și cultură a sfatului 
popular orășenesc a luat ini
țiativa să formeze o comisie 
turistică, la care participă 
profesori cu experiență în or
ganizarea excursiilor, care va 
îndruma îndeaproape activita
tea turistică a elevilor din 
Brașov. 

trivă, ea trebuie intensifica
tă, pentru a le dezvolta elevi
lor și mai puternic răspunde
rea politică ce o au de a răs
punde grijii ce li s-a acordat 
de-a lungul anilor de școală, 
prin absolvirea cu succes a 
școlii medii. Din păcate, însă, 
organizația U.T.M. a școlii a 
slăbit activitatea sa cu elevii 
clasei a Xl-a odată cu termi
narea cursurilor. Aceasta este 
o greșeală. De pildă, gazeta 
de perete nu mai vorbește de 
mult despre importantul eve. 
niment din viața elevilor cla
sei a Xl-a, n-are nici un arti
col mobilizator, nu arată cum 
trebuie să muncească elevii, 
nu-i critică pe cei delăsători. 
De asemenea, nici postul ute-

Cum se preocupă organizația LI. T. M. a Școlii 
medii nr. 1 din Giurgiu de elevii claselor a Xl-a

mist de control n-are in cen
trul atenției sale aceste pro
bleme. De ce aceasta ? Doar 
elevii clasei a Xl-a vin încă 
la școală, iar preocuparea or
ganizației U.T.M. față de ei 
trebuie să crească acum. Ac
tivitatea politică pe care tre
buie să o desfășoare organi
zația U.T.M. cu aceste clase 
trebuie să aibă ca scop mo- 
bilizarea tuturor elevilor să 
se pregătească temeinic. A- 
ceasta ar stimula și mai pu
ternic activitatea elevilor din- 
tr-a Xl-a. Este foarte adevă
rat că, față de ei există • 
grijă deosebită: se organizea
ză consultații, meditații, gru-

Oră de consultație pentru cei din clasa a Xl-a

INSTRUCTIV

Șl RECREATIV
La toate școlile din țară, 

cursurile ciclului I s-au 
terminat și a început 
perioada de practică. Pen
tru clasele I—IV începe o 
perioadă de activități cu ca
racter instructiv-recreativ, 
care se desfășoară între 5 și 
10 iunie. în aceste zile, ele
vii, vizitînd parcurile și gră
dinile orașului, fabrici, fer
me, monumente istorice, iau 
contact direct cu o serie de 
lucruri despre care au învă
țat în cursul anului.

La Școala elementară nr. 2 
din Capitală, programul de 
activități practice pentru ele
vii din ciclul I cuprinde o 
serie de vizite plăcute și 
instructive. Elevii vor cu

pe de învățătură. Dar aceasta 
nu este suficient. Acentul tre
buie să cadă pe munca indi
viduală a organizației U.T.M, 
cu fiecare elev, dat fiind că 
timpul nu permite organiza
rea unor activități cu întregul 
colectiv. Fiecare elev trebuie 
să simtă că organizația U.T.M. 
se ocupă de el, îl îndrumă, îl 
ajută, îl stimulează sau îl cri
tică dacă nu-și face datoria.

Atmosfera de muncă susți
nută, de seriozitate, atitudi
nea plină de răspundere, care 
au existat în timpul anului 
școlar în rîndul elevilor clase
lor a Xl-a, trebuie nu numai 
menținute, dar și dezvoltate. 
Organizația U.T.M. trebuie 
să țină seama de acest lucru.

să-și intensifice activitatea sa 
cu elevii claselor a Xl-a, care 
se află acum într-o perioadă 
grea de muncă și pe care tre
buie s-o încheie cu succes.

Orele de clasă din această 
etapă s-au organizat metodic, 
pe tipul lecțiilor recapitula
tive, care ajută elevilor să-și 
fixeze materia, ușurîndu-le 
studiul individual ce se va 
desfășura ' apoi, pînă la 
examenul de maturitate. Se 
acordă așadar o importanță 
deosebită împrospătării cu
noștințelor, sintetizării lor și 
stabilirii interdependenței intra 
fenomenele studiate, intre 
diferite capitole parcurse. în

noaște mai bine animalele 
despre care au învățat la 
cursuri, vizitînd colțul zoolo
gic din Cișmigiu și de la Bă- 
neasa, vor cunoaște diferite 
specii de plante, vizitînd fer
ma institutului agronomic, 
grădina botanică și parcurile 
din oraș, vor lucra în gră
dina școlii pentru a o înfru
museța. și vor face cunoștin
ță în mod foarte atractiv cu 
unele probleme ale tehnicii 
aviatice, vizitînd aerodromul 
de la Băneasa.

Entuziasmul cu care elevii 
iau parte la aceste activități, 
dovedește că școala a reușit 
să îmbine, așa cum cere vîr- 
sta elevilor, utilul cu plăcu
tul. 

realizarea acestui scop, profe
sorii de la Școala medie nr. 1 
Giurgiu s-au orientat bine, 
stabilind din timp tematica o- 
relor din perioada de pregăti
re ce se desfășoară în școală, 
anunțînd la clase această te
matică și urmărind cu atenție 
elaborarea fiecărei teme în 
parte. Important este și faptul 
că. la sfîrșitul fiecărei ore de 
clasă, se rezervă 5—10 minute 
pentru anunțarea și pregătirea 
lecțiilor viitoare. Astfel, de 
un real folos a fost pentru 
elevii clasei a Xl-a C faptul 
că profesoara de istorie. Bratu 
Dumitra, după ce a anunțat 
că ora următoare va discuta 
despre „Formarea proletaria
tului și dezvoltarea mișcării 

muncitorești din țara noastră 
pînă la 1917“ a scris pe tablă 
și principalele probleme lega
te de studierea acestei teme. 
In felul acesta, profesoara, 
prin schema alcătuită a în
dreptat atenția elevilor spre 
lucrările esențiale, semnifica
tive ce vor trebui să le re
vadă.

Credem că ar fi bine să se 
discute și cu ceilalați profe
sori, ca și la celelalte materii 
să se procedeze la fel — la 
literatura romînă, de pildă. 
Este foarte bine că la această 
materie s-au anunțat din timp 
toate temele ce vor fi studia
te, dar elevii ar primi un a- 
jutor mai mare dacă s-ar al
cătui și un plan de bază și 
s-ar da toate indicațiile bi
bliografice necesare pentru 
viitoarele lecții.

Viitorilor seraliști —
sprijin permanent

La cursurile de pregătire 
pentru Școala medie serală 
din orașul Cugir sînt înscriși 
aproape 60 de tineri munci
tori din întreprinderile și in
stituțiile orașului. Conducerea 
școlii, alături de conducerile 
întreprinderilor și de organi
zațiile U.T.M. au dat cea mai 
mare atenție problemei orga- 
nizsFii cursurilor tu vfk:
bune condiții. Au fost numite 
cadrele didactice din rîndul 
celor mai buni profesori din 
oraș, care să predea la aces
te cursuri; apoi s-a întocmit 
orarul cursurilor, s-a asigurat 
materialul didactic pe baza 
programelor analitice. Sala 
pentru curs s-a amenajat în 
cadrul școlii medii și a fost 
dotată cu toate cele necesare. 
La rîndul lor, profesorii și-au 
întocmit judicios planurile 
calendaristice, le-au discutat 
cu alți profesori de speciali
tate pentru a corespunde cît 
mai bine cerințelor unui curs 
de pregătire pentru seral. Ast
fel, încă din primele zile de 
cursuri tinerii muncitori au 
venit cu plăcere la lecțiile 
predate de profesori în mod 
atrăgător, accesibil.

— La noi, spunea tînărul t- 
lectrician Lupăescu Nicolae, 
fiecare lecție se învață intuind 
cele predate cu ajutorul ma
terialului demonstrativ. La fi
zica mecanică, de pildă, pe 
lingă aparatele din laborato
rul școlii, se folosesc diferite 
mașini și aparate din uzină, 
cu care noi venim zilnic în 
contact.

Intr-adevăr, profesorul de 
fizică este continuu preocupat 
să predea fizica la un nivel 
cît mai accesibil. O atenție 
deosebită o acordă profesorul 
de fizică Zaharia Dumitru 
fixării cunoștințelor încă din 
clasă ; el ține seama de faptul 
că tinerii n-au timp prea mult 
pentru studiu individual. La 
fixarea cunoștințelor folosește 
probleme din domeniul me
talurgiei, constituite din ele
mente cu care tinerii sînt fa
miliarizați, aduce schițe și 
scheme pe care elevii le exe
cută la tablă.

Aceeași grijă pentru reali
zarea unor lecții interesante, 
atractive și accesibile, o au și 
profesorii de limba romînă, 
limba rusă și de la alte obiec
te de studiu.

în orele de literatură se ur
mărește cunoașterea de către 
elevi- a literaturii noastre 
contemporane, înțelegerea jus
tă a conținutului și valorii 
artistice a lucrărilor literare, 
în clasă se citesc scurte frag
mente din operele prevăzute 
în programă, se discută, cu 
ajutorul profesorului, asupra 
conținutului și formei operei 
literare. Alte opere literare, 
cum a fost nuvela ,,Desfășu
rarea" de Marin Preda, au 
fost citite în colectiv de elevi 
în timpul lor liber și apoi a- 
nalizate în cadrul orelor de 
clasă. Asemenea analize lite
rare, făcute în condițiile în 
care toți tinerii cunoșteau 
conținutul operei respective, 
au înlesnit înțelegerea noțiu
nilor pe care profesorul și le-a 
propus să le transmită.

Aceeași grijă pentru asigu
rarea unui conținut bogat, și 
în același timp accesibil, lec
țiilor predate tinerilor munci
tori, o au și cadrele didactice 
care predau la cursul de pre
gătire din cadrul secției serale 
■ Școlii medii „Decebal" din 

în general, în privința al
cătuirii planurilor de sistema
tizare a cunoștințelor, la Școa
la medie nr. 1 Giurgiu s-s 
muncește cu seriozitate. Ast
fel, în cadrul unui recent 
consiliu pedagogic, alcătuirea 
programului de pregătire a 
claselor a Xl-a a constituit 
unul din punctele principale 
de pe ordinea de zi. Totuși, 
trebuie să arătăm că în alcă
tuirea acestui program nu s-a 
ținut seama de indicațiile pe
dagogice cu privire la fixarea 
orarului, pentru a asigura un 
program în raport cu situația 
specifică, cu nivelul de pre
gătire, pe discipline, ale fiecă
rei clase in parte. Din cele 
patru clase a Xl-a de la Școa
la medie i»r. 1 din Giurgiu, 
două (A și B) se găsesc in
tr-un stadiu mai avansat de 
pregătire la limba și literatura 
romînă față de clasele a Xl-a C 
și Xl-a D. Era foarte bine ca 
Ia ultimele două clase aminti
te să se prevadă un număr 
sporit de ore în perioada de 
pregătire pentru disciplina 
respectivă. întrucât ne aflăm 
Ia începutul perioadei de re
capitulare a cunoștințelor în 
cadrul școlii, cînd se mai ve
rifică încă nivelul de pregătire 
al elevilor, se pot face și 
acum unele modificări la ora
rul de pregătire, în raport cu 
necesitățile fiecărei clase și 
fiecărui obiect în parte. In 
felul acesta, efortul depus 
pentru succesul examenelor 
de maturitate va avea un re
zultat bun: elevii claselor a 
Xl-a de la Școala medie din 
Giurgiu se vor prezenta cu 
toții, bine pregătiți, Ia exame
nul de maturitate.

prof. ION N. CHIȚU

Deva. Și elevii de aici, 43 la 
număr, ne-au vorbit despre 
faptul că reușesc să-și însu
șească cu multă ușurință, încă 
din clasă, cele mai multe din 
cunoștințele predate cu ajuto
rul demonstrațiilor practice.

Școala s-a preocupat deci 
să asigure condiții cit mai 
bune pentru ca tinerii mun
citori să se pregăzeascA temei
nic pentru a intra la școala 
serală. Dar aceasta nu este 
suficient. întreprinderile și 
organizațiile U.T.M. trebuie 
să se preocupe și ele de buna 
desfășurare a cursurilor de 
pregătire. Unele întreprin
deri și organizații U.T.M. din 
Cugir și Deva nu acordă însă « 
suficientă atenție frecvenței , 
unor tineri muncitori la aces- . 
te cursuri. Sînt tineri munci
tori care lucrează în schim
buri de producție, care nu le 
permit să meargă regulat la 
cursuri.

în catalogul cursului de 
pregătire de pe lingă Școala 
medie serală „Decebal" din 
Deva, există absențe. Tineri 
ca Virgil Rachieru, lăcătuș la 
întreprinderea ,.l Mai", Șer- 
ban Cornel de la Trustul Mi
nier, Vaier Stănciulescu, tini
chigiu la cooperativa „Solida
ritatea au numeroase absențe. 
Ei lipsesc nemotivat de la 
cursuri, socotind în mod cu 
totul greșit că se pot lipsi de 
ajutorul pe care-l primesc 
prin lecțiile predate de pro
fesori, că pot să învețe și sin
guri. Organizațiile U.T.M. din 
aceste întreprinderi vor tre- 
bui să stea de vorbă îndea
proape cu ei, să le lămureas
că importanța frecventării 
cursurilor pentru buna lor 
pregătire. De asemenea, orga
nizațiile U.T.M. trebuie să se 
preocupe de fiecare tină?, 
cursant, să-l ajute să-și însu
șească temeinic materiile pre
date la cursurile de pregătire, 
în acest fel, strădania depu
să de profesori, precum și de 
majoritatea elevilor, pentru 
buna desfășurare a cursurilor, 
de pregătire, va da rezultatele 
dorite : reușita tinerilor mun
citori la școala serală.

LAI, ROMULUS
--------- e-----------

In laboratorul de fizică al Școlii 
medii serale nr. 1 Sibiu
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europene de box
Puiu Nicolae este cel de-al 

treilea membru al echipei 
R.P.R. care a obținut miercuri 
calificarea în semifinalele 
campionatelor europene de 
box de la Belgrad. Foarte e- 
nergic în atac, Puiu a domi
nat de la început meciul cu 
campionul grec al cat. cocoș, 
Panagiotis, care în repriza a 
doua a fost trimis la podea 
în urma unor lovituri la plex, 
fiind declarat învins prin K.O. 
Aceasta este cea de-a doua 
victorie înainte de limită ob
ținută de un boxer romîn Ia 
actuala ediție a campionate
lor.

Ceilalți doi boxeri romini 
care au evoluat în reuniunea 
de după-amiază: I. Monea 
(mijlocie) și V. Mirza (semi- 
mijlocie) au pierdut intiinixi- 
le cu Feofanov (U.ILS.S.) și 
respectiv Mc. Kenzie (scolia). 
Dintre celelalte rezultate se 

polonezului 
fața engie- 
care I-a e- 
(R. F. Ger- 

bținută de 
la)

de lupte clasice

Prezentarea
de către

in

scrisorilor de acreditare
ministrul Argentinei
R. P. Romînă

După două zile de întreceri, 
la campionatele mondiale de 
lupte clasice de la Yokohama 
5 sportivi romîni și anume: 
D. Pirvulescu, I. Cernea, V. 
Bularca, I. Țăranu și G. Po- 
povici au rămas în cursa pen
tru titlurile mondiale, califi- 
cindu-se în turul IV al com
petiției. Au fost eliminați 
M. Cristea și M. Șultz.

Cele mai bune rezultate 
le-a obținut semimijlociul Va- 
leriu Bularca, avînd după trei 
ture numai două puncte ne
gative (la 6 puncte negative 
luptătorul este eliminat din 
concurs). Bularca l-a învins 

pe ira- 
ned Arabi și a 
ul cu luptătorul 
Rootz. Bme s-a 
semigreu! Gbecr- 

căruia i-a tre- ■ 'Iff— 1

curs). Bularca l-a 
ieri prin tuș, in 8'31' 
nianul Mohan 
făcut meci 
sovietic Ia 
comportat j 
ghe Popov;

cel de-al 
; miercuri 
la puncte

internaționale 
de tenis de cimp

Președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Romine, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a 
primit miercuri dimineața pe 
dl. Federico del Solar Dorre
go, trimis extraordinar și mi
nistru plenipotențiar al Ar
gentinei în R.P. Romînâ. care 
și-a prezentat scrisorile de 
acreditare.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare, care 
a avut loc la Palatul R. P. Ro
mine, au luat parte Corneliu 
Mănescu, ministrul Afacerilor 
Externe, și Anton Breitenbo- 
fer, membru al Consiliului de 
Stat al R. P. Romine.

Ministrul Argentinei a fost 
însoțit de dL Enrique J. B. 
Chaillon, secretar de legație.

Ministrul Argentinei, dl. Fe
derico del Solar Dorrego, a 
declarat că a sosit în R. P. Ro
mînă cu dorința sinceră de a 
duce la îndeplinire linia gu
vernului argentinian și anume 
de a stringe și mai mult tra
diționalele legături de prie
tenie care au unit popoarele 
și guvernele celor două țări. 
Ministrul Argentinei a subli
niat că, îndeplinind înalta sa 
misiune, va demonstra prin 
strădaniile sale dovada prie
teniei poporului și guvernu
lui argentinian față de po
porul și guvernul romîn.

în domeniul comercial, a 
spus ministrul Argentinei, voi

interpretul intereselor care 
asigur

fi 
ne leagă și pot să vă 
că veți găs guvernul meu în
sufleți: întotdeauna de bună
voință și de spiritul cooperării 
internaționale.

în încheiere ministrul Ar
gentine: a transmis președin
telui Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne salutul personal 
al președintelui Argentinei, 
precum și al guvernului și po
porului argentinian 
guvernul și poporul

Primind scrisorile 
ditare, președintele 
lui de Stat al R. P Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. și-a 
exprimat satisfacția față de 
declarația ministrului Argen
tinei că. pe baza indicațiilor 
guvernului său, in activitatea 
ce o va desfășura în Repu
blica Populară Romină își va 
îndrepta eforturile pentru a 
stringe și mai mult relațiile 
tradiționale de prietenie care 
unesc cele două țări.

După cum vă este desigar 
cunoscut — a spus președin
tele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne — guvernul ro- 
min. profund atașat cauzei 
păcii, duce cu consecvență o 
politică de colaborare cu toa
te statele, fără deosebire de 
orinduirea lor politică și so
cială. în acest spirit, guvernul

pentru 
romîn.
de acre- 
Consiliu-

romîn urmărește in mod sin. 
cer dezvoltarea și adîncirea 
relații Iot multilaterale, reci
proc avantajoase, stabilite în. 
tre Republica Populară Ro
mină și Republica Argentina.

Președintele Consiliului de 
Stat al R- P. Romine a încre
dințat pe ministrul Argenti
nei că în îndeplinirea misiu
nii sale va primi întregul 
sprijin al Consiliului de Stat, 
al guvernului romîn și al său 
personal

Mulțumind președintelui Re
publicii Argentina pentru me
sajul prietenesc adresat, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al R. P. Romine, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. a rugat pe mi. 
nistrul Argentinei să-i trans
mită salutul său cordial, pre
cum șj cele mai bune urări 
guvernului șj poporului ar
gentinian, din partea sa 
personal, a guvernului R. P. 
Romine și a poporului romîn.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al R. P. Romine, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. a avut o con
vorbire cu ministrul Argenti
nei, Federico del Solar Dorre
go. Au asistat Corneliu Mă. 
nescu și Anton Breitenhofer.

(Agerpres)nez Maruyama. î; 
doilea mec: susțin 
Popovici l-a mvin 
pe sueder^ Perssr

în revenire de formă s-a 
dovedit campionul olimpic 
Dumitru Ph—*■—u. El a ciș
tigat prin Inirea cu i-
raniar (locul III
la Oii a puncte în
fața Hanabara.
Șansele hn Pir-.-Lescu sînt to- 
tuș; diminuate deoarece are 
4 puncte negative. De notat 
că unul din favorițiî catego
riei muscă, arțari, Wil
son. a pierdut prin descalifi
care meciul cu iugoslavul Vu- 
kov. Acesta dm urmă la nu
dul lui. a fast învins de so
vieticul Saiaăav. In limitele

cai

coc

remarcă victoria 
Guiman (cocoș) in 
zului Bennyworth 
liminat pe Rasch er 
mană) ca și cea c 
Consentino (Franța) asupra 
finlandezului Jarvenpae (cat. 
ușoară).

în cea de-a doua reuniune 
a sferturilor de finală 
șurată seara, au evoluat si 
campionii țării noastre L Mi- 
halik (ușoară) și Ar. Badea 
(mijlocie-mică). Eaxind cu 
multă ambiție tenacele meta
lurgist V. Badea l-a învins pe 
Nemeth (R. P. Ungară), obți- 
nînd dreptul de a lupta în 
semifinale.

în felul acesta, în întîlnirile 
semifinale s-au calificat și 4 
pugiliști romîni : C. Gheorghiu 
(pană), N. Puiu (cocoș), V. Ba
dea (mijlocie-mică) și Gh. Ne
grea igrea). Mihalik a
pier: tilnîrea cu reduta
bilul r sovietic Tumins.

at o mare impresie.

de&fâ
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C K

an Oaden 
■cut tot la 
campionul

Optimile de finală 
ale „Cupei R.P.R. “ 

la fotbal

ia

■
c.n ca-

„Cupei RP-R- 
se vor desiășt

U.T. Arad-CB-MS. Iași ; Ști
ința Timișoara—invingâtoarea 
dintre Dinamo București— 
C.S-M. Sibiu ; Petrolul—Rapid; 
Arieșul Turda—Penicilina Iași; 
C.S.M. Reșița—C.C.A. ; Steagul 
Roșu Brașov—Industria Sîrmei 
Cîmpia Turzii Dinamo Ba
cău—Progresul București; Vo
ința București—S.N.M. Con-

Cl

îmdln-r. d/xalc a avut de 
susțmut Ioc Țăranu la cate- 
z ~-z ro-
min l-a învins ia puncte pe 
japonezul Kazama iar după 
aceea a făcut meci egal cu 
Lothar Metz (R. D. Germa
nă). M. Cristea (ușoară) a fost 
ei —_r.a: de I Mart:-
ncwid. iar Șultz de către tur. 
cui Ylmaz.

Astăzi au loc ultimele două 
reuniuni în cursul cărora vor 
fi cunoscuți cei opt campioni 
mondiali pe anul 1961.

Pe terenurile clubului Pro
gresul au continuat miercuri 
intîlnirile din cadrul campio
natelor internaționale de tenis 
de cimp ale R- P. Romine. In 
proba de simplu masculin 
Bosch (R-P.R.) l-a învins cu 
2—6 ; 6—3 ; 7—5 pe Manew- 
ski (R. P. Polonă). Moser 
(U.R.S.S.) a ciștigat cu 3—6; 
9—7; 6—3 meciul cu Năstase 
(R.P.R.), iar Tiriac (R-P-R.) l-a 
întrecut cu 6—3 ; 6—3 pe
Ciugunov (U.R-S-S-). Foarte 
bine a jucat Potanin (U JI-S.S-), 
învingător cu 8—6; 6—2 tn 
intilnirea cu Bardan (R-P-R.). 
Valoroasa jucătoare sovietica 
Riazanova a ciștigat în două 
seturi : 6—1 ; 6—4 partida cu 
Doboșiu (R-P.R.). In semifina
lele probe, de simplu feminin 
se vor întilni: Johannes (R. D. 
Germană)—Namian (R-P.R.) și 
Mfna Ilina (R.P.R.)—Riazano
va (U.R.S.S.).

Astăzi 
cursurile

con-

âa

de la ora 16 
continuă.
Fotbal

alcătuită echipa se-A fost 
lecționată de fotbal a U-R-S.S. 
care va întilni la 18 iunie la 
Moscova echipa Turciei in ca
dru] preliminariilor campio
natului mondial, 
cuprinde pe : Iașin, 
Netto, Maslenkin, 
Voronin, Metreveli, 
Ponedelnik, Bubukin și Meshi.

Formația 
Medakin, 
Ciocheli, 
Ivanov,

înapoierea 
de la Moscova 

a delegației 
economice 

guvernamentale 
a R. P. Romine

I F R AȚII

Solemnitatea 
laminării 

unor decorații
Miercuri la amiază la Pala

tul R. P. Romîne a avut loc 
solemnitatea înmînării unor 
decorații.

La solemnitate au participat 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne, An
ton Breitenhofer, membru al 
Consiliului de Stat, Mihail 
Florescu, ministrul Industriei 
Petrolului și Chimiei, acad. 
Atanase Joja, președintele 
Academiei R. P. Române^ 
membri ai conducerii Minis
terului învățământului și Cul
turii, Ministerului Sănătății și 
Prevederilor Sociale, Ministe
rului Agriculturii, oameni de 
știință.

Au fost înmânate; Ordinul 
„Steaua Republicii Populare 
Romîne" clasa I academicia
nului Erasmus Nyârâdy, con
ferit pentru merite deosebita 
în activitatea științifică, cu 
prilejul împlinirii a 80 de ani ; 
Ordinul „23 August" clasa â 
IlI-a tovarășului Bucur Șchio- 
pu, pentru merite în construi
rea socialismului, cu prilejul 
împlinirii a 50 de ani.

Au fost decorați cu Ordinul 
Muncii clasa I : dirijorul 
Egizio Massini, cu prilejul îm
plinirii a 50 de ani de acti
vitate artistică, pentru acti
vitate îndelungată și merite 
deosebite în viața artistică ; 
prof. univ. Ion Făgărășanu cu 
prilejul împlinirii vîrstei de 
60 de ani, pentru merite 
științifice și didactice ; tovară
șul Ion Dumitru, pentru merite 
în construirea socialismului, 
cu prilejul împlinirii a 50 de 
ani.

După înmînarea decorațiilor 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a felicitat călduros pe 
cei distinși, urîndu-le noi 
succese în muncă.

Acad. Erasmus Nyârâdy a 
mulțumit în numele celor de
corați pentru înaltele distinc
ții primite.

(Agerpres)
■---- •-----

Primirea 
de către tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej 

a ministrului 
Marii Britanii 

în R. P. Romînă, 
Robert D. J. Scott Fox

Miercuri 7 iunie, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a 
primit în audiență pe mi
nistrul Marii Britanii la Bucu
rești, Robert D. J. Scott Fox, 
în legătură cu plecarea sâ de
finitivă din Republica Popu
lară Romînă.

A fost de față ministrul 
Afacerilor Externe, Corneliu 
Mănescu.

(Agerpres)
— s----

Sporesc depunerile 
pe libretele 

și obligațiunile C.E.C.
Creșterea bunăstării și a ve

niturilor bănești ale oameni
lor muncii de la orașe și sate 
se oglindește și în sporirea nu
mărului de depunători și a su
melor depuse de cetățeni Ia 
casele de economii.

în primele cinci luni ale a- 
nului 1961 numărul depună
torilor pe librete de economii 
a crescut cu încă 458.162, a- 
jungînd la un total de 4.523.467 
depunători.

Creșterea soldului depune
rilor populației pe librete de 
economii șj obligațiuni C.F.C. 
a fost în luna mai 1961 cu 45 
la sută mai mare decît cea 
realizată în aceeași perioadă 
a anului trecut.

Delegația Uniunii Tineretu
lui Comunist Dimitrovist din 
R. P. Bulgaria, condusă de tov. 
Gheorghe Karamanev, secretar 
al C.C. al U.T.C.D. care, la 
invitația C.C. al U.T.M., a so
sit în țara noastră pentru a 
studia experiența organizații
lor U.T.M. în diferite domenii 
de activitate, a făcut în zilele 
acestea o vizită pe Valea Pra
hovei și în regiunea Brașov. în 
regiunea Brașov oaspeții au 
vizitat — ■ -
„Ernst 
școlar 
Roșu*, 
Colectivă Hălchiu și 
xul sportiv Poiana Brașov. Cu 
acest prilej ei au luat cunoș
tință de activitatea organiza
țiilor U.T.M., experiența lor în 
munca de educație comunistă 
a tineretului, de participarea 
tineretului în procesul de pro
ducție și ridicarea calificării 
sale profesionale, de condițiile 
de muncă, de învățătură și de 
viață create de partid și gu
vern tineretului nostru.

Delegația își continuă vizita 
în regiunea Cluj.

★
Miercuri a părăsit Capitala, 

îndreptîndu-se spre patrie de
legația de tineri petroliști din 
R. P. Ungară care, la invitația 
C.C. al U.T.M., a studiat ex
periența unor organizații 
U.T.M. din industria noastră 
petrolieră.

★
La reprezentanța comercială 

a Ambasadei R.P. Bulgaria la 
București s-a deschis miercuri 
o expoziție de aparate medi-

cale și medicamente produse 
în țara vecină și prietenă.

La deschidere au participat 
reprezentanți ai conducerii 
Ministerului Sănătății și Pre
vederilor Sociale, ai Ministe
rului Comerțului, medici.

Au fost prezenți ambasado
rul R.P. Bulgaria 
rești, Ivan Kinov 
ai ambasadei.

Consilierul comercial al 
ambasadei, Ivan Pianeciky, a 
vorbit despre dezvoltarea in
dustriei de aparate medicale 
și de medicamente a Bulga
riei și a făcut o scurtă 
zentare a expoziției.

★
Președintele Consiliului 

tanic pentru promovarea 
merțului internațional, lordul 
Boyd Oir, împreună cu soția, 
și Roland Berger, director ge
neral în același consiliu, au 
părăsit miercuri dimineață 
Capitala. Oaspeții au fost con
duși la plecare de Mihai Cio- 
banu, președintele Camerei 
de Comerț 
precum și 
periori din 
țului.

la Bucu. 
și membri

Miercuri dimineața s-a 
tors in Capitală, venind

re
de 

la Moscova delegația econo
mică guvernamentală a R. P 
Romîne, condusă de tovarășul 
Alexandru Bîrlădeanu. vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri.

La aeroport, delegația a fost 
întimpinată de conducători ai 
unor instituții economice cen
trale precum șj de reprezen
tanți ai Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București.

♦
La plecarea din Moscova, 

în dimineața aceleiași zile, de
legația a fost condusă la ae
roport de Vladimir Novikov, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.RB.S. și de 
alte persoane oficiale, precum 
și de Nicolae Guină, ambasa
dorul R. P. Romîne la Mos
cova.

1L

Uzinele de 
Thălmann", 
profesional 
Gospodăria

tractoare 
Centrul 

„Steagul 
Agricolă 
comple-

pre-

bri- 
co-

președintele
a R. P. Romîne, 

de funcționari su- 
Ministerul Comer-

(Agerpres)

irile se vor dis

Foto : AGERPRESCose de cultura din Roman

Vi-

cA. a a n ci o ti i e ă

DIMA FLOREA
corespondent

Gh.
Al. Sabia,

★
După un turneu de mai bine 

de două săptămîni întreprins 
prin diferite localități din 
țară, grupul de artiști din 
R.S.S. Kirghiză a prezentat 
miercuri seara un recital ex
traordinar de canto și balet 
în Studioul de concerte al pa- 
dioteleviziunii.

Recitalul a fost primit cu 
căldură de public.

(Agerpres)

La întreținerea 
culturilor

Teatrul de Operă și Balet 
ora 19,30 ; Cavaleria Rustica
nă și Paiațe ; Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale" (sala Co
media) ora 19,30 : Anna Kare
nina ; (sala Studio) ora 19,30 : 
Ascultă-ți inima.; Teatrul „C. 
Nottara" (sala Magheru) ora 
19,30 : Cyrano de Bergerac ; 
(sala Studio) ora 20 : în cău
tarea extraordinarului ; Tea
trul Municipal (sala Matei 
Miîîo) ora 19,30 : Tache, lanke

Cinematografe
Setea (cinemascop): Elena 

Pavel; Adio copilărie: Maghe
ru, București, înfrățirea între 
popoare, Grădina 13 Septem
brie; Cerul Balticii: I. C. Fri
mu, Miorița, Libertății; 
kingii (cinemascop) : Sala Pa
latului R.P.R., Patria, 
Doja, V' Roaită, 
Stadionul Dinamo, Stadionul 
Giulești ; La ordin, să trăiți : 
Republica, Flacăra, G. Coș- 
buc, Grădina Progresul; Piti
cul vrăjitor: V. Alecsandri, 
Lumina, 8 Martie; Garibaldi: 
Central; în liniștea serii: Vic
toria, Floreasca; Cenușăreasa: 
Maxim Gorki, Unirea; Coloizii 
în jurul nostru — Talentele 
lui Kuindji — Vreau să știu 
tot nr. 13 — Aventurile pri- 
măvăratice ale piticului — 
Cloșca cu puii de aur — Mina 
deschisă: Timpuri Noi; Culi
sele Varieteului: 13 Septem
brie; Volga/Volga: Tineretu
lui, 16 Februarie, 8 Mai; Aida: 
Al. Popov; Șeful de gară: Gri- 
vița, Aurel Vlaicu; Bigamul: 
Cultural; Viraj în noapte : 
C-tin David; Cielito Lindo: 
Arta; Toată lumea ride, cîntă 
și dansează: T. Vladimirescu; 
Război și pace (ambele serii): 
Munca; Strada Preriilor: Mo
șilor ; Abuz de încredere-: 
Popular; Ker Oglî (cinema
scop): 23 August, Patinoarul 
23 August; Veneția, luna și tu: 
Donca Simo; în pragul furtu
nii: M. Eminescu; E lung dru
mul pînă acasă: N. Bălcescu; 
Volga; . Hatifa: G. Bacovia ; 
Stan și Bran studenți la Ox
ford: Ilie Pintilie; Contempo
ranul secolului (cinemascop) : 
Drumul Serii; Principiul su
prem: Olga Bancic; Dragostea 
te așteaptă : B. Delavranoea ; 
Nopți albe: Elena Pavel — 
grădină; Dama de pică: 30
Decembrie.

și Cadir ; (sala „Filimon Sir 
bu) ora 19,30 : Trei generații 
Teatrul de Comedie ora 20 
Frietena mea Pix ; Casa Prie
teniei Romîno-Sovietice ora 
20 : Secunda 58 ; Teatrul pen
tru Copii și Tineret ora 19,30: 
Secunda 58 ; Teatrul Țăndă
rică (sala din Academiei) ora 
16 : Harap Alb ; Teatrul Sa
tiric Muzical „C. Tănase" (sala 
Savoy) ora 20 : Revista 62 ; 
(grădina Boema) ora 20 : Cu 
concertul în buzunar ; Ansam
blul Folcloric de Cînteee și 
Dansuri al S.P-C. (sala Pala
tului R.P.R.) ora 20 ; Țara-n- 
treagă în cînt și joc.

Colectiviștii din Gîrcov, re
giunea Oltenia, sînt hotărîți 
ca în scurt timp să facă din 
gospodăria lor o gospodărie 
fruntașă. Una din preocupă
rile lor de căpetenie, în aceas
tă perioadă, este efectuarea 
la timp și în bune condițiuni 
a lucrărilor de îngrijire a cul
turilor pentru a obține pro
ducții mari la ha. Pînă în 
momentul de față ei au pră
șit întreaga suprafață de floa- 
rea-soarelui de trei ori, au 
prășit întreaga suprafață de 
sfeclă de zahăr tot de trei ori 
și în curînd vor termina pra-, 
șila a Il-a la porumb.

Lucrări
execută și ________ __
lor. Printre colectiviștii frun
tași în aceste acțiuni se numă
ră Cioboată Oprea, Răducea 
Lucică, Bobonete Tudor, Pas- 
cu Ciubucana, Tăcălău Virgil, 
Baciu Pascu, care muncesc cu 
însuflețire pentru înflorirea 
gospodăriei lor colective.

de întreținere se 
la cultura legume-

- Filarmonica de Stat „Geor
ge Enescu" a anunțat pentru 
simbătă seara și duminică di
mineața un program în mare 
parte unitar ca gen — un „Con
cert de concerte" (Poemul Pri
măverii pentru vioară și or
chestră de Dumitru Bughici, 
Concertul pentru vioară de 
Brahms, Concertul pentru pian 
de Ravel), cărora li se alătură 
cîteva arii de operă.

— Fiindcă în ultima vreme 
s-au ivit prilejuri potrivite să 
ne ocupăm pe îndelete de lite
ratura muzicală concertistică 
pentru diverse instrumente, 
din programul viitor al Filar
monicii bucureștene reținem, 
pentru discuția de astăzi, nu
mai prima audiție și anume 
„Poemul Primăverii" pentru 
vioară și orchestră aparținînd 
tînărului nostru compozitor 
Dumitru Bughici.

- Deci Poem și nu Con
cert...

— Este o lucrare concertisti
că de mai mici proporții. Titu
latura ei ne avertizează asupra 
însușirilor poetice ale muzicii, 
asupra suflului ei liric, asupra 
tonusului ei tineresc.
- Făcînd elogiul primăverii 

existenței omului, un scriitor 
- nu-mi aduc aminte acum 
cine anume - spunea că tine
rețea este frumosul poem al 
vieții.

— Frumos I
- Cind a fost scrisă lucra

rea ?
— In
- Ce 

privire 
cea orchestrală ? Cum se des
fășoară în linii mari Poemul ?

1959-1960.
se poate observa cu 
la partida solistică și

- Deși găsim în cursul dis
cursului muzical pagini or
chestrale de mare valoare, 
compozitorul a plămădit în a- 
celași timp o lucrare care per
mite solistului să etaleze toate 
resursele expresive ale ferme
cătorului instrument cu coarde.

După o cuprinzătoare intro
ducere orchestrală, vioara ata
că prima temă, largă, cantabi
lă, purtătoarea unui puternic 
sentiment tineresc. Interven
țiile diferitelor instrumente îm
bogățesc sonoritățile 
trale, întregesc 
motiv al acestei

După cea de 
(alcătuită din 2 
ce) compozitorul face loc unei 
ample dezvoltări și reprizei 
(reluarea materialului tema
tic).

— Intilnim în cursul lucrării 
și o cadență specifică unei 
piese concertante ?

- Desigur. Spre încheierea 
lucrării. Această cadență rea
duce sintetic toate elementele 
melodice ale poemului.

După cadență, „Poemul Pri
măverii- se încheie în sono
rități largi ce-ți trezesc ima
ginea unei cortine ce a fost 
lăsată după o frumoasă poves
te despre entuziasmul și forța 
acelora ce trăiesc din plin 
iureșul anilor tinereții sub 
soarele vieții noi ce a înflorit 
pe meleagurile patriei noastre.

— Vineri seara orchestra Ci
nematografiei ne va prezenta, 
printre altele, două sim
fonii : una de Haydn și alta de 
Mozart.

— Față de lucrările de acest 
gen ale lui Haydn, simfoniile

autorului operei „Nunta lui 
Figaro", ni se par mai suple, 
mai diverse sub raportul cu
prinderii și al adîncirii senti
mentelor, mai colorate și ex
presive.

— Pe bună dreptate. Deși mai 
tînăr decît Haydn, Mozart a 
mers mai departe decît el în 
ceea ce privește îmbogățirea 
conținutului emoțional și a 
formelor de exprimare a celui

orches- 
conținutul e- 

teme.
a doua temă 
grupe melodi-

Invitație la 
concertele simfonice 

ale orchestrei 
Cinematografiei 
și Filarmonicii 

„George Enesctr*

mai complex gen al muzicii și 
aceasta datorită - lucru curios 
în aparență — preocupărilor 
sale în domeniul operei.

Necesitatea caracterizării 
pregnante a personajelor și 
scenelor, sublinierii conflictu
lui dramatic al acțiunii, nece
sitatea unui limbaj vocal can
tabil și mlădios, care să urmă
rească inflexiunile cele mai 
discrete ale textului, iată cîte- 
va din cerințele specifice ge
nului operei, ce și-au exercitat 
influența și asupra muzicii 
chestrale mozartiene.

- Ce număr poartă în 
dinea celor 41 de simfonii
lui Mozart lucrarea pe care o

or-

or
ale

vom asculta ? De ce se chea
mă și „Praga" ?

- Poartă nr. 38.
— Deci precede imediat ca

podoperelor din ultima perioa
dă : simfoniile nr. 39, 40, 41... 
„trilogia- de culme.

- Da. A fost dată la iveală 
în decembrie 1786, în ajunul 
unei plecări a genialului com
pozitor la Praga. In capitala 
cehă, usturătoarele aluzii anti- 
nobiliare ale operei „Nunta lui 
Figaro" scrisă în același timp, 
au găsit un viu ecou în inimile 
publicului din „Orașul de aur", 
sătul de oprimarea la care-l 
supunea autoritățile din Viena 
habsburgică. Iată deci că, ai
doma operei „Nunta lui Figa
ro", Simfonia nr. 38 e legată 
de Praga. De aceea se mai nu
mește și „Praga- sau „Praghe- 
za“.

— Pentru ce formație or
chestrală este concepută 2

— Cite doi flauți, oboi, fa- 
goți, corni, trompete, timpani 
și grupul coardelor. (In mișca
rea lentă trompetele și tim- 
panii sînt însă lăsați la o 
parte).

- Partea întîia are vreo in
troducere ?

— Da, intr-un tempo lent (a- 
dagio). Este plină de forță con
centrată, găsim însă și nuanțe 
duioase, blinde. Pe alocuri ne 
amintește de sobrietatea unor 
pagini din opera lui Gluck 
care i-au servit ca model lui 
Mozart.

— Partea întîi propriu-zisă ?
- Este agitată, febrilă la în

ceput, datorită temei princi
pale expusă de viori.

— Tema secundară 2

Melodia de contrast va fi 
încredințată tot viorilor și are 
un aspect mîngîietor, suav, fi
rav, ce ne cucerește deîndată. 
Acestea sînt cele două idei 
muzicale de bază, pe care se 
construiește dramaturgia sim
fonică a primei părți.
- Cum este mișcarea lentă ?
— Foarte melodioasă ; pare 

că e o arie, o confesiune de 
dragoste, cu toate nuanțele ei 
de învăluitoare căldură, de li
rism, dor și îngrijorare roman
tică, înfiorată, un fel de... 
poem.

— Tradiționalul menuet, par
tea a treia ?

- Trebuie să-ți spun că de 
astă dată menuetul lipsește din 
simfonie. De altfel despre a- 
ceastă Pragheză se mai spune 
și... ,,cea fără menuet". Este 
deci o simfonie defectivă ca și 
„Simfonia Neterminată" de 
Schubert, care are doar două 
părți, ca și Simfonia nr. 21 de 
Miaskovschi, concepută doar 
intr-o singură parte.

- Finalul ?
- Foarte vioi, sprințar, cu 

izbucniri neprevăzute, ne a- 
mintește din nou de operă. S-a 
spus că unele momente din a- 
ceastă ultimă parte te fac să 
te gîndești la „musafirul de 
piatră" — un personaj din o- 
pera „Don Juan" pe care Mo
zart a început s-o scrie ime
diat după înapoierea la Viena; 
încurajat de primirea triumfa
lă obținută de spectacolul cu 
„Nunta lui Figaro" la Praga, 
orașul al cărui nume îl poartă 
Simfonia sa cu nr. 38.

E. P.
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O intilnire utilă
întîlnirea de la Viena dintre 

N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și J. Kennedy, pre
ședintele S.U.A., a durat două 
zile.

N. S. Hrușciov, neobositul 
apărător al prieteniei și cola
borării popoarelor, a sosit în 
capitala Austriei ca sol al lu
mii noi, socialiste - lumea 
creației și frăției oamenilor 
muncii. Celălalt participant la 
întîlnire a sosit din lumea ca
pitalistă, unde cercuri influ
ente continuă să țină cu tena. 
citate în mîiziile lor steagul 
politicii „de pe poziții de for
ță" și a cursei înarmărilor.

în săptămînile și lunile care 
au precedat întîlnirea, orizon
tul internațional a fost întu
necat de multe ori de norii 
războiului. S-au succedat în 
șir una după alta acțiunile 
provocatoare ale dușmanilor 
păcii. Răsunau bubuiturile pe 
litoralul Cubei, din Laos și 
Algeria, din capitalele blocu
lui militar al Atlanticului de 
nord se auzea puternic zăngă- 
nitul armelor. Presa monopo
lurilor sugera cu insistență că 
firul de ieșire din labirintul 
s,războiului rece" ar fi dispă
rut fără urme, iar ideea trata, 
tivelor de pace ar fi murit.

Statul sovietic, credincios 
politicii leniniste a păcii, a 
considerat întotdeauna că în 
secolul nostru problemele liti
gioase pot îi și trebuie să fie 
rezolvate numai la masa întâl
nirilor internaționale, iar nu 
pe cîmpurile de bătălie. A- 
ceastă concepție este sprijinită 
în unanimitate de toate po
poarele lagărului socialist, ea 
este confirmată de viață și a- 
probată de majoritatea uriașă 
a populației globului pămîn- 
tesc. Orice om care aprofun
dează sensul și importanța 
evenimentului care a avut loc 
în Austria remarcă cu satis
facție : convorbirile de la Vie
na prezintă importanță și uti
litate chiar prin faptul că, în 
ciuda împotrivirii anumitor 
forțe, conducătorii guvernelor 
U.R.S.S. și S.U.A. s-au întâlnit 
la aceeași masă. însuși acest 
fapt remarcabil a demonstrat 
de la sine forța vitală a ideii 
contactelor concrete ale con
ducătorilor de state. Luptă
torii pentru pace văd în a- 
ceasta o nouă dovadă convin
gătoare a justeței politicii ex
terne a U.R.S.S., a justeței o- 
rientării sovietice spre regle
mentarea pașnică a divergen
țelor dintre state.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. și pre
ședintele S.U.A. au făcut 
schimb de păreri în problema 
relațiilor dintre U.R.S.S. și 
S.U.A., precum și în alte pro
bleme care prezintă interes 
pentru cele două țări.

Oricine își dă. seama că în 
timQ de două zile este cu 
neputință să fie rezolvate pro
blemele internaționale mari și 
dificile. în două zile nu pot 
fi înlăturate obstacolele și di
ficultățile din calea spre pace, 
ridicate în perioada postbelică 
de inspiratorii „războiului re
ce". Tocmai pentru a purcede 
la înlăturarea acestor impedi
mente trebuia să aibă loc o 
convorbire comună, concretă 
și sinceră, și această convor
bire a avut loc la Viena. Pă
rerea comună a participanților 
la întâlnire că ea este utilă în
tărește speranțele omenirii în 
triumful rațiunii, în victoria 
cauzei păcii.

„Președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. și pre
ședintele Statelor Unite ale A. 
mericii au căzut de acord să 
mențină contactul în toate pro
blemele care prezintă interes 
pentru cele două țări și pen
tru întreaga lume" — aceste 
rînduri din declarația oficială 
cu privire la întîlnirea dintre 
N. S. Hrușciov și J. Kennedy 
promit continuarea legăturilor 
utile, care au început în ca
pitala Austriei.

J&ponîa: Uriașe demonstrații
antiguvernamentale

TOKIO 7 (Agerpres). - La 
6 iunie au avut loc în Japo
nia uriașe demonstrații ale 
maselor populare împotriva 
legii reacționare cu privire la 
^preîntâmpinarea violențelor 
politice", adoptată recent d« 
deputății reacționari ai Ca
merei Inferioare a Parlamen
tului, și care este îndreptată 
împotriva celor mai elemen
tare drepturi democratice. La 
Tokio au luat parte la de
monstrație 70.000 de studenți 
și oameni ai muncii. Ei au 
demonstrat în fața clădirii 
Parlamentului și pe străzile 
învecinate timp de zece ore.

Demonstrația de la Tokio 
s-a prelungit toată noaptea și 
a luat sfîrșit abia în zori. 
Demonstrații similare au avut 
loc și în alte localități ale 
Japoniei.

In Republica Domi nicană continuă arestările și 
asasinatele. (Ziarele)

Trujillo s junior continuă „activitatea" lui Trujillo •= senior
Desen de V. VASILIO

Aprobînd rezultatele întâl
nirii, oamenii sovietici, la fel 
ca și toți luptătorii pentru 
pace din întreaga lume, își 
exprimă speranța că după 
convorbirea de la Viena vor 
trebui să urmeze măsuri con-' 
crete în numele păcii, îndrep
tate spre însănătoșirea între
gii atmosfere internaționale. 
Uniunea Sovietică, la fel ca și 
pînă acum, va face tot ce de
pinde de ea pentru a-și îm
bunătăți relațiile cu S.U.A. și 
cu celelalte țări occidentale, 
pentru a însănătoși în mod 
radical climatul internațional 
și pentru a înlătura din viața 
omenirii primejdia unui nou 
război mondial.

Dacă Statele Unite ale A- 
mericii se vor alătura prin ac
țiuni constructive la eforturile 
nobile ale marii puteri a so
cialismului, atunci se va pu
tea spune cu certitudine că 
primejdia unui război ra- 
cheto-nuclear se va micșora.

Nimeni, desigur, nu trece cu 
vederea faptul că în țările ca
pitaliste trăiesc și o duc bine 
adversari influenți ai colabo
rării internaționale. Ei nu au 
depus armele nici după întîl
nirea de la Viena. Ei nu tac și 
nu se potolesc. Unii obscu- 
rantiști de teapa comentato
rului american D. Lawrence 
au început netam-nesam să 
îndemne la o nouă ațîțare a 
„războiului rece“ și a urii în
tre popoare. Trebuie să spe
răm că oamenii politici din 
Occident, și în primul rînd de 
la Washington, vor da ascul
tare nu strigătelor besmetice 
ale lawrence-ilor, ci glasului 
rațiunii și realismului. Noul 
guvern american, în decursul 
primelor luni ale venirii sale 
la putere, a avut deja posibi
litatea să se convingă în mod 
practic ce fel de acțiuni de 
politică externă ale Washing
tonului găsesc aprobarea opi
niei publice mondiale și care 
sînt acelea care duc la scăde
rea considerabilă a prestigiu
lui S.U.A.

Convorbirile importante de 
la Viena au fost încheiate, 
marele dialog însă început a- 
colo, continuă pe toate meri
dianele. Să se pună capăt 
„războiului rece“, să se înce
teze cursa dezastruoasă a 
înarmărilor, să se asigure 
coexistența pașnică — aceasta 
este voința neclintită a po
poarelor. Uniunea Sovietică va 
tinde neîncetat spre acest țel. 
Viitorul va arăta dacă politica 
S.U.A. va fi orientată în acest 
sens.

(După „PRAVDA" nr. 158 
(15.648) din 7 iunie).

Pe șantierul hidrocentralei de la Buhtanma
(Fotografie prezentată în cadrul expoziției „Septenalul în acțiune").

Potrivit relatărilor agenției 
France Presse, „Japonia a cu
noscut marți noaptea atmos
fera de revoltă care a marcat 
anul trecut lupta împotriva 
alianței cu Statele Unite".

Sub presiunea uriașei miș
cări de protest, guvernul a 
fost nevoit să amîne discu
tarea legii în Camera Supe
rioară a Parlamentului. Acea
sta marchează, potrivit agen
ției Associated Press, „o în- 
frîngere politică pentru pri
mul ministru Ikeda tocmai 
cînd el se pregătește pentru 
vizita sa de la mijlocul lunii 
iunie la Washington".

Amînarea discutării legii în 
Camera Superioară este o 
primă victorie a maselor 
populare. Lupta pentru anu
larea legii și apărarea liber
tăților democratice continuă.

Conferința tripartită 
de la Na Mon

XIENG KUANG 7 (Ager
pres). — La tratativele tripar
tite de la Na Mon a fost* ob
ținut un succes important, a 
declarat la 6 iunie postul de 
radio „Vocea Patet Lao", fă- 
cînd bilanțul primelor zece 
ședințe ale acestei conferințe.

Principalul rezultat al tra
tativelor de la Na Mon este 
că cele trei părți au căzut de 
acord în principiu să rezolve 
în primul rînd problema 
creării guvernului de coaliție 
și au precizat principalele 
prevederi în legătură cu a- 
ceasta.

Conferința a numit, de ase
menea, o subcomisie militară 
pentru elaborarea proiectului 
acordului cu privire la înce
tarea focului, care trebuie 
prezentat spre aprobare a- 
cestei conferințe.

„Vocea Patet Lao” a anun
țat în continuare că întregul 
popor al Laosului urmărește 
tratativele de Ia Na Mon cu 
un interes încordat și sprijină 
linia politică justă și bună
voința guvernului regal și 
partidului Neo Lao Haksat.

I —•—
Globke din nou 

demascat
BONN 7 (Agerpres). — Revis

ta vest-germană „Spiegel" a pu
blicat noi date despre trecutul 
nazist al actualului secretar de 
stat de la Bonn, Globke. Citind 
documente de arhivă, revista re
latează că Globke, împreună cu 
secretarul de stat al Ministerului 
hitlerist al Afacerilor Interne, Stu- 
kart, a participat la pregătirea 
așa-zisului „tratat de pace" cu 
Franfa după cotropirea ei de că
tre Hitler și este autorul propune
rilor cu privire la introducerea în 
Franța a faimoasei „ordini noi". 
Aceste propuneri prevedeau ru
perea de Fran|a nu numai a Alsa
ciei și Lorenei, dar și a unei serii 
de alte teritorii franceze limitrofe 
cu Germania. Propunerile preve
deau, de asemenea, extinderea în 
Franfa a legilor rasiste, al căror 
expert, după cit se știe, a fost 
Globke. Potrivit acestor propuneri 
urmau să fie deportați din Fran
fa toji evreii, țiganii și oameni de 
culoare și se interzicea căsătoria 
francezilor cu persoane de cu
loare.

Revista publică totodată textul 
scrisorii ministrului hitlerist al A- 
facerilor Interne, Frieck, din 5 iu
lie 1940, care îl anunța pe Rib
bentrop că i-a numit pe Stukart 
și pe Globke împuterniciți pentru 
elaborarea propunerilor în vede
rea unui „tratat de pace" cu 
Franfa.

M fflti iln 1B
Columbia: Continua greva 

studenților

l

După cum relatează cores
pondentul din Bogota al 
agenjiei Prensa Latina, în 

Columbia continuă de trei săptă- 
mîni greva studenților. In ciuda

O declarația 
a F. M. T. D.

ecretariatul Federației 
Mondiale a Tineretului 
Democrat a dat publici

tății o declarație în care își 
exprimă solidaritatea cu po
porul și tineretul din Uniunea 
Sud-Africană care luptă îm
potriva politicii de discrimi
nare rasială promovată de gu
vernul Verwoerd.

Situația din Angola 
in dezbaterile Consiliului de Securitate

NEW YORK 7 (Agerpres). — La 6 iunie, ora 15,25 (ora 
New Yorkului), s-a deschis ședința Consiliului de Securitate 
la care a început discutarea situației din Angola.
Reprezentantul Liberiei, care 

a luat primul cuvîntul la șe
dință, a declarat că situația 
creată în Angola în legătură 
cu represiunea cruntă a colo
nialiștilor portughezi împotri
va populației pașnice din a- 
ceastă țară amenință pacea nu 
numai pe continentul african, 
ci și în întreaga lume. Dele
gatul Liberiei a citat nume
roase fapte incontestabile care 
demonstrează fărădelegile să- 
vîrșite de colonialiștii portu
ghezi în Angola.

în încheiere, în numele de
legației sale, precum și al de
legațiilor Republicii Arabe 
Unite și Ceylonului, reprezen
tantul Liberiei a supus spre 
examinare Consiliului de Secu
ritate un proiect de rezoluție 
care atrage atenția asupra 
asasinatelor în masă săvîrșite 
în ultima vreme în Angola și 
cere ca guvernul portughez să 
fie obligat să treacă la efec
tuarea de reforme și prefaceri 
democratice în Angola.

Reprezentantul Republicii 
Arabe Unite, Lutfi, a subliniat 
că, refuzînd să furnizeze Or
ganizației Națiunilor Unite 
informații asupra condițiilor 
de trai ale poporului ango-

E. Guevara despre perspectivele 
industriei cubane

HA.VANA 7 (Agerpres). — 
„în Cuba industrializarea a 
devenit posibilă datorită fap
tului că la putere se află cla-

Nafionalizarea 
instituțiilor 

de învățămînt 
particulare

HAVANA 7 (Agerpres). —* 
La ședința din 6 iunie, Con
siliul de Miniștri al Cubei a 
adoptat legea cu privire la 
naționalizarea tuturor institu
țiilor de învățămînt particu
lare din țară. în întreaga țară 
se introduce învățămîntul gra
tuit.

hotărîrii conducerii studențești 
care a căzut la înțelegere cu gu
vernul, majoritatea covîrșitoare a 
studenților din țară au hotărît să 
continue greva pînă cînd vor fi 
satisfăcute cererile lor referitoare 
la reforma învăfămîntului univer
sitar și la sporirea alocațiilor gu
vernamentale pentru nevoile în- 
vățămîntului.

Greva studenților din Colum
bia se bucură de un larg sprijin 
din partea studențimii din în
treaga Americă Latină. Și-au ex
primat solidaritatea cu colegii lor. 
din Columbia studenții din Bra
zilia, Venezuela, Mexic, Ecuador, 
Porto Rico și din alte țări. O re
zoluție în sprijinul cererilor drep
te formulate de studențimea din 
Columbia a fost adoptată la se
siunea de la Havana a Comitetu
lui Executiv al Uniunii Internațio
nale a Studenților.

Chile:

Poliția a deschis focul asupra 
studenților greviști

După cum a- 
nunță agen
ția Associa

ted Press, auto
ritățile întreprind 
acțiuni de reprima
re a grevei studen
ților din Chile, ca
re cer guvernului 
să efectueze o re
formă a sistemului 
de învățămînt. Po
liția, după cum re

latează agenția As
sociated Press, „a 
deschis focul asup
ra sutelor de stu
denți răsculați, af
lați Pe străzi marți 
noaptea la San
tiago".

Potrivit aceleiași 
agenții, poliția a 
folosit bombe lacri
mogene, bastoane și 
furtunuri cu apă.

lez, guvernul portughez încal
că în mod flagrant articolul 11 
din Carta O.N.U.

Reprezentantul Portugaliei, 
care a fost autorizat să ia cu
vîntul pe marginea ordine! de 
zi, a pretins că Consiliul de 
Securitate „nu este îndrituit" 
să discute problema Angolei, 
deoarece aceasta ar constitui 
un amestec în treburile in
terne' ale Portugaliei. El s-a 
străduit în fel și chip să-i de
gajeze pe colonialiștii portu
ghezi de răspunderea ce Ie re
vine pentru fărădelegile sin- 
geroase săvîrșite în Angola.

Reprezentantul Uniunii So
vietice, V. A. Zorin, care a 
luat apoi cuvîntul, a declarat 
că în decursul unui interval 
de timp foarte scurt atenția 
Consiliului de Securitate este 
atrasă pentru a doua oară de 
problema situației din An
gola.

La ședințele trecute ale 
Consiliului de Securitate, a 
spus V. A. Zorin, reprezentan
tul Portugaliei declara că in 
Angola este vorba de dezor
dini inspirate dinafară, că a- 
numite mănunchiuri de huli
gani și criminali atacă pe 
polițiști și populație, iar in 

sa muncitoare și țărănimea'', 
a declarat Ernesto Guevara, 
ministrul Industriei al Cubei, 

După cum transmite agen
ția Prensa Latina, Ernesto 
Guevara a vorbit p? larg des
pre dezvoltarea industriei 
Cubei,

„Ajutorul țărilor socialiste 
ne permite să lichidăm multe 
greutăți- în afară de aceasta, 
țările socialiste ne trimit 
specialiști și tehnicieni; în 
același timp, și la noi în țară 
se pregătesc cadre de spe
cialiști", a subliniat el.

Răspunzînd la o întrebare 
cu privire la planurile de 
dezvoltare a industriei cuba- 
ne, Guevara a declarat că 
în 1965 Cuba va dispune de 
o puternică industrie metalur
gică 

I
în S.U.A.

Tinerii „călători ai libertății 
înfruntă

upă cum relatează agențiile 
de presă americane, în 
ciuda ordinului judecăto

rului federal prin care au fost 
interzise raidurile „călătorilor li
bertății", în orașul Jackson (Mis
sissippi) continuă să sosească 
grupuri de tineri negri și albi, 
„călători ai libertății", care pro
testează împotriva discriminării 
rasiale și dezmăfului rasist al or
ganizației Ku-Klux-Klan. Agenția 
Reuter anunță că în orașul Jack- 
son a sosit un alt grup de cinci 
tineri albi și doi negri. Ei au fost 
imediat arestați, aruncați in închi
soare și amendați cu cîte 200 de 
dolari pentru că au intrat împre
ună într-o sală de așteptare re-

Studenții au re
plicat aruncînd cu 
pietre în automobi
lele poliției.

Agenția France 
Presse anunță că 
în timpul ciocniri
lor care au avut 
loc, patru persoane 
au murit șj multe 
altele au fost ră
nite. 

legătură cu aceasta se iau 
măsuri pentru restabilirea or
dinii. Astăzi însă este limpede 
pentru oricine că nu este vorba 
cîtuși de puțin de așa ceva, ci 
de o largă mișcare de elibe
rare națională și de o răscoa
lă a poporului angolez împo
triva jugului portughez.

în încheiere, V. A. Zorin a 
exprimat în numele delegației 
sovietice speranța că Consi
liul de Securitate va condam
na cu hotărire rușinosul răz
boi colonial al Portugaliei îm
potriva poporului angolez care 
luptă pentru libertate, inde
pendență și drepturile omului, 
va cere încetarea imediată a 
acestui război și a oricăror re
presiuni din partea colonialiș
tilor portughezi, va cere tra
ducerea neîntîrziată în viață a 
Declarației cu privire la acor
darea independenței țărilor 
și popoarelor coloniale, pre
cum și a rezoluției speciale a 
Adunării Generale în proble
ma angolezi.

Membrii subcomitetului 
pentru Angola, numit în vir
tutea rezoluției Adunării Ge
nerale din 20 aprilie a.c-, tre
buie să plece fără alte amî- 
nări în Angola pentru a lua 
la fața locului măsuri în ve
derea încetării represiunilor 
barbare ale autorităților por
tugheze împotriva poporului 
angolez- Delegația sovietică 
va sprijini toate hotărârile 
Consiliului îndreptate în a- 
ceastă direcție, ca un prim pas 
minim al O.N.U. pentru apla
narea crizei angoleze.

Tratativele 
f ranco-alg eriene 

de la Evian
EVIAN 7 (Agerpres). - 

Miercuri a avut loc o ședință 
in cadrul tratativelor dintre 
delegația franceză și delegația 
guvernului provizoriu al Re
publicii Algeria.

După cum anunță agenția 
F-znce Presse, purtătorul de 
r.ri-z al delegației francez? 
Th-.'xud a declarat că această 
țedcnfâ a marcat „sfirșitul 
examenului general aprofun
dat al problemelor relative la 

-rSr- y-nrncrv Ji Ic alte pro- 
(Cmne legare de aceasta^. Thi- 
ocsd c crstxt ei ia canxl țe~ 
ăsnțes de .'.xei vuri a j -s. con— 
tirtuată discutarea statutului 
minorității europene in cadrul 
viitorului stat algerian.

In conferința de presă ținu
tă la Geneva, purtătorul de 
cuvînt algerian, Redha Malek, 
a subliniat că, de fapt, trecerea 
în revistă a pozițiilor celor 
două delegații continuă, însă 
delegația algeriană speră că 
in curînd se va putea trece la 
faza propriu-zisă a tratative
lor. In legătură cu aceasta, 
Malek a arătat că în rîndul 
populației europene se consta
tă atașament față de Algeria. 
Numeroși europeni ar dori să 
rămînă mai departe în Alge
ria, care a devenit patria lor.

Malek a subliniat că guver
nul algerian nu intenționează 
să facă discriminare față de 
locuitorii de origină europea
nă. Toți locuitorii Algeriei 
vor avea aceleași drepturi și 
aceleași îndatoriri, a spus Ma
lek.

•■u

pe rasiști
zervafă numai albilor. Poliția ora
șului a aresfaf pînă acum 72 de 
tineri negri și albi participant la 
„raidurile libertății".

In actul de acuzare citit de 
judecătorul orașului Jackson, Spen
cer, se spune că cei șapte ti
neri condamnați au tulburat ordi
nea internă. „Unii dintre ei au 
idei ateiste, iar alții au principii 
contrare normelor din Statele U- 
nife".

Președintele Congresului pen
tru egalitatea raselor din S.U.A., 
Charles Oldham, a condamnat au
toritățile rasiste din Jackson pen
tru noua lor acțiune antidemo
cratică și a arătat. că, în ciuda 
arestărilor în acest oraș vor mai 
sosi grupuri de „călători ai li
bertății". La New York a avut loc 
o demonstrație în semn de pro
test împotriva arestării „călători
lor libertății" din orașul Jackson. 
Demonstrația a avut loc în fața 
unui teatru la care se produceau 
artiști din statul Texas. Și de a- 
ceastă dată poliția a intervenit, 
arestînd 15 demonstranți.

Urmînd exemplul rasiștilor din 
Mississippi și Alabama,, rasiștii din 
orașul Trinity (Carolina de nord) 
au dat foc unei școli unde învață 
numai copii negri. De asemenea, 
ei au atacat pe numeroși tineri 
negri care au vrut să-i împiedice 
de la înfăptuirea acestui act ban
ditesc. Așa cum s-a înfîmplaf și 
în Alabama, poliția a sosit cu 
mult timp după izbucnirea inci
dentului. „Cercetările" făcute 
n-au dat nici un rezultat pozitiv.

Seu!. Pe străzile capitalei Coreei de Sud pot fi văzute unități 
militare gata să atace ©rice manifestație a populației

Un apel
al lui M. Glezos

ATENA 7 (Agerpres). - 
i TASS transmite: Ziarul pro- 
1 vincial „Naxiaka Hronika- a 

publicat apelul lui Manolis 
■ Glezos adresat din închisoarea 
| de pe insula Egina, compatrio- 
. ților săi de pe insula Naxos 
I și poporului grec, in care îi 
; cheamă să intensifice lupta 
I pentru eliberarea miilor de 
I democrați greci care se află în 
I închisori și în deportare.

Poate că în nici o țară din 
lume. în afară de Spania 
franchistă, scrie Glezos, nu 
au loc asemenea nelegiuiri 
cînd oameni care au făcut a- 
titea sacrificii în numele pa
triei zac de 16—17 ani în tem
niță din cauză că sînt cre
dincioși convingerilor lor po
litice și principiilor umani
tare. Manolis Glezos sublinia
ză că eliberarea acestor oa
meni ar corespunde interese
lor naționale ale țării, ar 
permite să se pună capăt a- 
cestui fenomen rușinos din 
istoria ei.

Din partea sa, ziarul scrie 
că nici un fel de considerente 
nu pot justifica deținerea mai 
departe în închisori a 2.000 
de democrați. Este timpul să 
se pună capăt acestei crime 
împotriva națiunii, declară 
ziarul, cerînd „libertate iubi
tului nostru Manolis și tutu
ror acelora care zac de atiția 
ani în închisori pentru vede-

' rile lor politice".

Congo: Marionetele colonialiste 
plănuiesc un nou tîrg

LEOPOLDVILLE 7 (Ager
pres). - Din telegramele 
transmise de agențiile de pre
să occidenale reiese că se 
pune la cale un nou târg în
tre marionetele colonialiste 
din Congo. Aceste telegrame 
se referă în special la rela
țiile dintre clica lui Kasa- 
vubu Și regimul marionetă 
din Katanga. Declarația fă
cută de Mobutu că Chombe 
nu va fi deținut „la infinit" 
este apreciată ca o dovadă a 
intenției de a-1 elibera pe 
Chombe după ce va fi rea
lizat scopul propagandistic al 
arestării acestuia și anume 
salvarea și ridicarea presti
giului clicii lui Kasavubu pe 
plan intern și internațional. 
Corespondentul agenției Fran
ce Presse relatează că între 
autoritățile de la Leopoldville 
și „guvernul» din Katanga se 
duc tratative asupra condiții
lor eliberării lui Chombe. Se 
pare — menționează corespon
dentul - că Chombe va fi 
eliberat „într-un viitor apro
piat". Corespondentul ziaru
lui „Ghanian Times" scrie că 
probabil lui Chombe i se vor 
crea condiții pentru a putea 
„fugi" în Izrael sau în altă 
țară. în schimbul acestui a- 
ranjament, Katanga va trebui 
să accepte unele concesii. în-

LENINGRAD. — La 7 iunie, 
N. S. Hrușciov, șeful guver
nului sovietic a făcut o călă
torie la Razliv — locul isto
ric lingă Leningrad, — unde 
în iulie-august 1917 marele 
Lenin s-a ascuns de urmărirea 
guvernului provizoriu contra
revoluționar.

Leningrădenii aflați aici in 
această zi la odihnă au salutat 
cu căldură pe N, S. Hrușciov.

VIENA. — La 6 iunie, mi
nistrul R. P. Romine la Viena, 
dr. Victor Dimîtriu, a oferit 
în saloanele legației R. P. Ro
mine un cocteil cu ocazia pre
zenței în capitala Austriei, ca 
invitat al radioteîeviziunii 
austriece, a dirijorului Geor
ge Georgescu.

BUDAPESTA. — Oprindu-se 
Ia Budapesta, în drum spre 
Varșovia, colectivul Teatrului 
de operetă din București a 
dat la 6 iunie două spectacole 
cu opereta „Lysistrata” la 
Teatrul de operetă din capi
tala R. P. Ungare.

Spectacolele s-au bucurat 
de un succes deosebit. Specta. 
torii i-au aclamat îndelung pe 
solii artei românești.

BUDAPESTA. în cadrul 
unui turneu prin R. P. Unga
ră, colectivul Teatrului Deryno

Potrivit relatărilor presei, 
pe adresa regelui și guvernu
lui Greciei continuă să so
sească necontenit din diferite 
colțuri ale țării Și ale globu
lui pământesc nenumărate scri
sori și telegrame în care se 
cere punerea imediată în li
bertate a lui Glezos și a ce
lorlalți patrioți.

Reflectând îngrijorarea cercu
rilor oficiale din Grecia în 
legătură cu acțiunile hotărîte 
ale opiniei publice grecești și 
mondiale în apărarea demo
crației în Grecia, ministrul 
Afacerilor Externe, Averoff, a 
făcut la 6 iunie o declarație 
în care încearcă să „dezmintă" 
informațiile presei grecești și 
occidentale, precum și decla
rațiile multor oameni politici 
care au vizitat Grecia, că re
gimul din Grecia se dedă la 
excese și nelegiuiri față de 
aceia care nu sînt de acord 
cu politica actualului guvern.

Averoff a criticat cu vehe
mență pe deputatul Piromaglu, 
pentru că acesta a declarat 
într-un recent articol publicat 
în ziarul englez „Guardian" 
că „Grecia a devenit un stat 
polițist, insuportabil, că au 
fost lichidate libertățile fun
damentale, că guvernul a- 
runcă pe adversarii săi în 
lagăre de concentrare îngrozi
toare și că, în general, în Gre
cia a fost lichidată democra- 

tre timp au' fost reluate rela
țiile comerciale între Leopold
ville și Elisabethville.

în același timp rețin aten
ția știrile în legătură cu în
curajarea de către comanda
mentul O.N.U. a acțiunilor 
marionetelor katangheze. La 
3 iunie au avut loc la Elisa
bethville tratative între repre
zentanții comandamentului 
O.N.U. și reprezentanții „gu
vernului" din Katanga. După 
cum transmite agenția France 
Presse, comandantul Forțelor 
armate ale O.N.U. în Congo, 
generalul Mac Keown a de
clarat că „comandamentul 
O.N.U. n-a vrut niciodată să 
stabilească controlul asupra 
aeroporturilor din Katanga pe 
o bază unilaterală. Am im
presia - a spus el - că mer
gem spre o colaborare strânsă 
cu guvernul katanghez". A- 
ceastă declarație este în. con. 
tradicție cu știrile oficiale an
terioare potrivit cărora tru
pele O.N.U. ar fi urmat să 
preia controlul asupra aero
porturilor din Katanga pen
tru a-i împiedica pe jandar
mii lui Chombe să desfășoare 
operațiuni sistematice împo
triva tribului Baluba. La rân
dul lor, autoritățile din Ka
tanga salută acțiunile coman
damentului O.N.U.

din Budapesta a prezentat in 
seara zilei de 5 iunie, în pre
mieră, pe scena teatrului din 
Szekesfehervar, piesa „Omul 
care a văzut moartea" de Vic
tor Eftimiu.

MOSCOVA. — La 6 iunie, 
Adam Malik, ambasadorul In
doneziei Ia Moscova, a oferit 
o recepție în cinstea d-rului 
Sukarno. La recepție au parti
cipat de asemenea Nikita 
Hrușciov, Leonid Brejnev, Ni
kolai Ignatov, Frol Kozlov, 
Anastas Mikoian, Nuritdin 
Muhitdinov, Mihail Suslov, 
Ghenadi Voronov, Viktor Gri- 
șin, miniștri ai U.R.S.S., ma
reșali ai Uniunii Sovietice și 
alte persoane oficiale.

La recepție au participat de 
asemenea primul ministru al 
Regatului Laos, prințul Su- 
vanna Fumma, și președintele 
Partidului laoțian Neo Lao 
Haksat, prințul Sufanuvong, 
care se află la Moscova în 
drum spre Geneva.

LENINGRAD. - La 7 iunie, 
dr. Sukarno, președintele Re
publicii Indonezia, a sosit la 
Leningrad cu un tren special, 
înaltul oaspete este însoțit de 
Nikita Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.
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