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Uzrnele „23 Auguste din 
Capitală. La secția mecanică 
grea-montaj se lucrează la 
montarea unui nou agregat 
pentru furnalele de la Reșița
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Succese 
ale petroliștilor

Sondorii din brigăzile de inter
venție din schelele petroliere plo- 
ieștene au încheiat primele 5 luni 
din acest an cu un bilanț rodnic. 
Ei au făcut operații rapide și de 
bună calitate la un număr de 
peste 1.000 de sonde. Prin îmbu
nătățirea calității lucrărilor de in
tervenții au redus timpul de o- 
prire a sondelor pentru interven
ții cu aproape 20 la sută, mă
rind astfel producția și durata de 
funcționare a acestora.

în schelele petroliere Gura Oc- 
nlței, Ochiuri și Urlați, ca urmare 
a scurtării duratei operațiilor de 
intervenție și a măririi timpului 
de funcționare a sondelor, un 
mare număr de brigăzi au reali
zat, la fiecare intervenție, econo
mii cuprinse între 500 și 2.000

(Agerpres)

Și in ceiiaip ani, in șantie
rul nostru naval au fost or
ganizate cursuri de ridicare a 
calificării. Nu întotdeauna rnsă 
acestea se desfășurau așa cum 
trebuia. în unele secții, la 
cursuri participau deopotrivă 
și strungari. și lăcătuși, și fre
zori sau sudori. In alte secții 
tematica lecțiilor 
strîns legată de 
nevoile concrete ale 
locurilor respective 
de muncă.

La începutul 
nului 
trecut 
nizarea 
S-au organizat ast
fel de către condu
cerea șantierului și 
sindicatului 6 cursuri de ri
dicare a calificării, pe profe
sii, care cuprind aproximativ 
300 de tineri- Lecțiile, care se 
țin odată sau de două ori pe 
săptămână sînt predate de in
gineri și maiștri, cei mai bine 
pregătiți, cu cea mai bogată 
experiență de muncă.

încă la începutul organiză
rii acestor cursuri, comitetul 
de partid ne-a arătat că succe
sul în acțiunea de ridicare a

nu era

calificării un-ertior constă in 
primul rând în lcgăvrra direc
tă, nemijlocită a lecțiilor a- 
cestor cursuri cu necesitățile 
ce producție ale șantierului, 
ale fiecărui loc de muncă în 
parte. Iată de ce. împreună 
cu conducerea secțiilor și co
rn- tetui sindicatului, comite
tul U.T.M. a atras la elabo-

a- 
s-aacesta 

la reorga- 
cursurilor.

Proletari din toate țările, uniți-văl

cînteia
lineretului

Depozitul de cărți al bibliotecii 
universitare din lași,

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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400.000 lei economii 
peste plan

A RICOLTEI!
Aria va fi gata

Fier vechi — 
ojelăriilor

intervenim și să facem cit 
mai multe propuneri concrete 
privind tematica cursurilor de 
ridicare a calificării atunci 
cînd s-au întocmit acestea.

Se știe de pildă că la ma- 
trițieri și lăcătuși, de mare im
portanță e problema cunoaș
terii materialelor cu care lu
crează,

Cum se preocupă Comitetul 
organizației U.T.M. de la Șantierul 

Na val - Oltenița de conținutul 
cursurilor de ridicare a calificării 

tineretului
comitetul rar ea tematicii cursurilor un 

mare număr de muncitori 
fruntași in producție, maiștri 
și ingineri. Dar nu numai atât. 
Pentru a ne aduce o cit mai 
temeinică contribuție la alcă
tuirea acestor tematici, _
brii comitetului U.T.M. 
discutat, au cerut părerea 
s-au consfătuit cu un 
număr de tineri, 
șefi de ateliere și secții, 
această bază ne-am 
noi înșine, apoi am putut să

Elevi la practica

u- 
pe 
o 

de

Zed de mii de 
elevi ai școlilor de 
cultură generală 
au sosit luni în 
zine, fabrici, 
șantiere sau pe 
goare. Timp
două săptămâni (12-< 
24 iunie) ei vor des
fășura lucrările 
practice. Sub în
drumarea profeso- 
rllor-maiștri, teh’

nideni, ingineri, e- 
leivii vor avea pri
lejul ca în această 
perioadă să cunoas
că procesele de 
producție din in
dustrie și agricul
tură, să-și îmbogă
țească cunoștințe
le cu elemente 
noi, legate de teh
nică, să-și formeze 
anumite deprinderi

Timarul
Aflat deasupra formei de turnat, 

nu i se vedeau decîf umerii largi 
și șuvițele din părul castaniu, ie
șite de sub basc. Se îndreaptă 
și, purtînd forma, 
lingă altele pregătite 
turnare. Face semn cu ochiul lui 
Antonie, șeful brigăzii de tineret 
din secție. Ar vrea să spună: „E 
bunăl" Antonie scrutează unghiu
rile formei, după care clipește și 
el dinfr-un ochi, semnificativ. „E 
bună 1“ Zîmbesc și-și văd mai de
parte de treabă.

Sună de pauză. Sălăjan Gheor- 
ghe, șeful celeilalte brigăzi 
neref, îi strigă din mijlocul 
toriei:

— Mi-ai adus cartea!
— Da, răspunde Rus 

Vino și ți-o dau. Se îndreaptă spre 
un dulăpior așezat chiar la in
trare, în dreapta.

— MM, da' mare-i I spune Să
lăjan, țuguindu-și buzele, trecînd 
cu o mină prin părul lui ca aurul.

— Așa-i...
— Și cîf timp mi-o poți lăsa I
— Cîf crezi. Numai să te 

deșfi că trebuie și altora.
— Poți să mi-o lași trei 

tămîni l — întrebă Sălăjan. 
pentru mine, cititul e o muncă.

E adevărat. Pentru toți e o 
muncă, mai ales atunci cînd într-o 
carte cauți anumite cunoștințe, un 
material de care ai nevoie,

— Sigur, poți s-o păstrezi...
S-au strîns mai multi in jurul 

micii biblioteci.
— Mifrea Cocor I spune Dobra,

o așează 
pentru

de fi- 
turnă-

Petre.

gîn-

săp- 
Știi,

>—• Pe cerul Balticei I cere Du
mitru Constantin.

Radu Ștefan a cerut și el o 
carte. Dar s-o aleagă Rus Petre. 
Șeful echipei, Dobre Ion, cere 
încă o carte, de astădată pentru 
copilul lui. Rus Petre dă fiecăruia 
cartea dorită.

■fr
Tănase Constantin a fost coleg 

de clasă la Școala profesională 
patronată de Uzina „Boleslaw Bie- 
rut" cu Rus Petre. în școală era 
cam molatec, delăsător. In pro
ducție a fost repartizat cu cei
lalți, la secția piese turnate. După 
o vreme a fost mutat la topitorie. 
Utemiștii deseori discutau între ei 
despre firea tovarășului lor. Tină- 
rul acesta înalt, voinic, cu o față 
negricioasă pe care înflorește 
zîmbeful bun, nu trebuie să fie 
delăsător — și-a spus Rus 
Petre. Datoria hi de utemisf îi 
cere să facă ceva pentru tovară
șul 1/1.

Așa s-a făcut că într-una din 
zile l-a întrebat dacă n-ar vrea 
să citească ceva. II știa mai ales 
ca pe un om ce rar stă aplecat 
deasupra unei cărți.

— Cam ce carte mi-ai da tu ? 
— întrebă cu îngăduință Tănase.

— Ce vrei să-ți aleg... Am mai 
multe.

...In mintea lui se perindau tit
luri de cărți. își spunea că are 
răspunderea pentru Tănase, tova
răș de muncă, ca pentru el în
suși.

...Din raft i-a ales o cărticică 
mică, cu coperte înflorate: „Lupul 
Pîrcălab". înțelepciunea popu
lară adunată în această carte care

m®i- 
au 
Și 

mare 
maiștri și 

Pe 
edificat

practice de mînui- 
re a uneltelor, scu
lelor și mașinilor 
întâlnite la locui de 
practică.

Pentru buna des
fășurare a lucrări
lor practice s-au 
pregătit temeinic 
atît școlile, cit și 
întreprinderile și u- 
nitățile agricole.

(Agerpres)

problema tehnologiei 
acestora. Unii din
tre tinerii noștri, 
care aveau o anu
mită piesă de exe
cutat, luau de la 
magazie materialul, 
necesar; dacă se 
întîmpla să nu gă
sească calitatea res
pectivă de oțel, nu 

alte materiale cu 
asemănătoare care

căutau 
calități 
puteau să înlocuiască materia
lul respectiv. Erau multe ca
zuri de acest fel și tinerii ve
neau la maistru, ori la ingi
ner, cerîndu-le sfatul. Firește 
aceasta le lua mult timp din 
producție. în discuțiile cu ti
nerii noi am. sesizat acest lu
cru. La întocmirea tematicii 
cursului de la lăcătușerie, s-a 
ținut seama de aceasta. în 
același timp am sesizat acest 
neajuns și inginerului Petre 
Pavell. La multe lecții de la 
cursul de ridicare a calificării, 
el a vorbit tinerilor despre ca
racteristicile mecanice și fizi
ce ale diferitelor materiale, 
despre felul în care unele 
materiale pot fi înlocuite cu 
altele, cu aceleași proprietăți. 
Pentru că problemele cunoaș
terii materialelor constituiau 
un neajuns în munca tinerilor, 
neajuns care se resimțea pe 
locul de producție, s-a stabi
lit că dintre toate problemele 
de studiu, tehnologiei mate
rialelor, și a meseriei să i se

VASILE MĂCĂU 
secretarul comitetului U.TM. 

Șantierul naval Oltenița

oieciarea metalelor vechi 
expeoierea lor către efe- 
lăriile patriei este unul 

dintre obiectivele care stau per
manent în fața brigăzilor utemiste 
de muncă patriotică din raionul 
Adjud. îndrumate de comitetul 
raional U.T.M., multe organizații 
de bază întreprind numeroase ac
țiuni, la care participă sute de 
tineri.

La revizia de vagoane și de
poul C.F.R. Adjud, spre exemplu, 
s-a ținut zilele trecute o adunare 
generală a organizației U.T.M. în 
care s-a discutat această pro
blemă. Imediat după adunare, ti
nerii au colectat, pe o rază de 
aproape 2 km pătrafî, foaie me
talele vechi existentă. Rezulta
tul i 45 de tone. Tot atunci, ei 
le-au încărcat în vagoane și l-au 
trimis oțelăriilor. 1ntr-o altă zi la 
S.M.T. Adjud a fost organizată o 
zi a colectării fierului vechi. S-au 
strîns 50 de fone. în cadrul unor 
acțiuni asemănătoare, tinerii co
lectiviști din comunele Podul Tur
cului, Pufești și tinerii întovără
șiți din Orbeni și Coțofănești au 
colectat cîteva mii de kg de fier 
vechi. In total, tinerii din raionul 
nostru au colectat și expediat o- 
țelăriilor de la începutul anului 
și pînă in prezent peste 100 de 
lone de fier vechi.

VASILE APETREI 
secretar al Comitetului 
raional U.T.M. Adjud

In curând colectiviștii din 
G^ă-C. „Unirea" — Mizil, var 
începe recoltatul griului. Dar 
nu pe toate parcelele vor pu
tea lucra combinele șî sece- 
rătortie-legători. Furtuna care 
s-a abătut acum câteva zile 
peste lanuri a culcat griul pe 
unele suprafețe. Și pentru ca 
să nu se piardă nid un spic 
din bogata recoltă, colectiviș
tii au hotărât să recolteze 
manual o suprafață de 10 hec
tare.

Pentru aceasta au fost pre
gătite peste 200 de seceri și 
coase. Pentru ca tinerii colec
tiviști să contribuie cit mai 
mult la buna reușită a cam
paniei de recoltare, organiza
ția de bază U.T.M. a luat ini
țiativa formării unor echipe 
sezoniere de tineret Cei peste 
40 de tineri care vor forma 
aceste echipe vor amenaja 
aria de treier, vor participa 
la seceriș și clăditul snopilor. 
Zece dintre tinerii conductori 
de atelaje var forma un con
voi care va transporta conti
nuu snopii la arie și sacii cu 
grâu în magazii.

B. COSTEA

Gospodăria agricolă colecti
vă „Drumul lui Lemn* din 
satul Lărgășeni, comuna Cor- 
bița, raionul Adjud, are se- 
mânate aproape 450 de ha cu 
grâu, orz, secară și ovăz. Re
colta este frumoasă, promițînd 
o producție bogată la hectar. 
Pentru ca zilele recoltării să 
găsească totul pregătit orga
nizația de partid și consiliul 
de conducere al gospodăriei 
colective au luat încă de pe 
acum o seamă de măsuri. Așa, 
bunăoară, au fost organizate 
echipele care vor lucra Ia re
coltare și treieriș, alcătuite 
din aproape 350 de brațe de 
muncă, au fost reparate și 
pregătite atelajele necesare 
pentru căratul snopilor pe 
arie, s-au procurat 300 de saci 
noi. Locul ariei a fost fixat 
pe izlaz, nu departe de sediul 
G.A.C. Pentru amenajarea 
ariei au fost procurate toate 
materialele necesare. Săptă- 
mîna aceasta tinerii s-au an
gajat să niveleze locul unde 
va fi organizată aria, să trans.

groapa contra 
să pregătească 
vor fi puse pe 
Ritmul în care

porte nisip din albia Zeleti- 
nului pentru 
incendiilor și 
butoaiele care 
lingă stoguri.
se lucrează, este o dovadă a 
hotărârii colectiviștilor din 
Lărgășeni, de a munci în așa 
fel îneît să nu se irosească 
nici un spic din noua recoltă.

S. CONSTANTIN

A început 
recoltatul rapiței

...in Banat

(Continuare in pag. a 3-a)

cu cartea
batjocorea lenea, delăsarea, 
putea să nu-i fie de folos 
Tănase.

A așteptat cu înfrigurare 
cînd Tănase Constantin i-a 
tuit cartea.

— Ți-am adus-o, Petre.
- ȘH
L-a privii adine în ochi. î

i-a spus decif atît.
— îți mulțumesc.
„Lupul Pîrcălab*, cu fabulația ei 

bogată l-a pus pe gînduri pe 
Tănase Constan’n. A cerut, de a- 
tunci și alte cărți.

Strădania lui Rus Petre nu s-a 
terminat încă. Tănase Constan’ n 
abia descoperă ceea ce i-a reco
mandat cu afîfa căldură tovarășul 
fui de

nu 
lui

ziua 
resti-

Și nu

muncă.
♦

Vasiie, tâmplarul pensionar 
din strada Dobrogei nr. 5

Rus 
astăzi, 
și nevastă s-a. Rus Suzar.a, ascul
tă cum fiul lor Petre cîntă la vi
oară.

— Frumos mai cîntă... — șop
tește bătrinuL

Dar cit de plină este viața de 
preocupi’, e cu'-turale ale munci
torului Rus Petre I

Intr-adevăr, dimi-eața este la 
uzină, cupă-masă de două ori pe 
săptămână Ia taratul uzinei, seara 
la curs seral, după asta exercițiile 
la pian — pentru că, trebuie s-o 
spunem. Rus Petre învață și pia
nul... Iar seară, pînă tîrziu, ci
tește. Și toate le tace cu pasiu
ne, cu dragostea omului ce înțe
lege să-și apropie cultura, astăzi 
bun al maselor.

...Vioara își cîntă cu foc melo
diile.

Ascultî.ndu-I cum cîntă,’ băfrî- 
nul timplar îl vede aievea 
pe fiul său Petre cînd era un 
ține, de-o șchioapă doar. Apoi, 
mai tirziu, elev al școlii profesio
nale.

Infr-una din zile pe piept i-a 
aflat insigna „Prieten al cărții**. 
Asta s-a înfimplat in 1957. Petre 
era la Școala profesională în anul 
III. Apoi a devenit lucrător.

Odată fecioru-său i-a spus :
— Tată să știi că se citește 

încă puțin la noi în secție. Mă 
gindesc că ar fi bună o bibliotecă 
volantă in secția noastră.

„S-a copt băiatul" i-a trecut 
bătrânului Rus prin minte. „A în
ceput să gindească matur, să se 
gindească la colectiv*.

Și ce atunci Rus Petre, turnăto- 
rul-fcrmator de la „Boleslaw B ie
rul* se ocupă și de alții. La în
ceput a adus la bibliotecă doar 
cărți tehnice : „Turnarea și for
marea*, „Economia in hxnăforie" 
și altele. Pe u-mă a complectat 
biblioteca cu alte cărți ca: ^o- 
dafii*, „Sfrămui* și atee.

De curînd, organizația U.TAt 
din uzină a luat hotărîrea să inten
sifice munca de popularizare a 
cărții. Rus Pe're a-e de acum un 
„vad*: Spre biblioteca așezată la 
intrarea turnătoriei se îndreaptă 
viitori purtători ai insignei. Rus Pe
tre, „finărul cu cartea* face totul 
ca oamenii să citească. Pentru că 
marea, nepotolita lor sete de cu
noaștere este proprie timpur'-lor 
noastre, vieții noastre noi.

ROMULUS ZAHARIA

Gospodarii orașului
Din an in an, bă- 

trinul tîrg oltenesc, 
Tîrgu Jiu, devine 
din ce în ce mai ti- 
năr și măi frumos. 
Alături de toți cetă
țenii, utemiștii și ti
nerii din oraș, înca
drați în brigăzi ute
miste de muncă pa
triotică își aduc din 
plin contribuția la 
acțiunile de înfru
musețare a orașului. 
Pe strada Victoriei, 
brigăzile utemiste de 
muncă patriotică cu 
contribuit Ia con
strucția unui bloc cu 
30 de apartamente. 
La alte două blocuri 
construite in cvarta
lul Complexului de 
Industrializarea Lem- 
nuIui-Preajba, tine
rii au efectuat a- 
proape în întregime

lucrările necalificate. 
Și toate aceste 
blocuri care au la 
parterul lor maga
zine, complexe în- 
tteju pentru deser
virea populației, au 
fost date de curind 
în folosință muncito
rilor. Pe strada Vic
toriei, pe bulevar
dul Republicii tine
rii au contribuit la 
întinderea rețelei 
pentru iluminatul 
fluorescent Lingă 
Fabrica de țigarete 
ei au contribuit la 
amenajarea unui nou 
parc de cultură și 
odihnă pe o întin
dere de peste două 
hectare, pe care 
l-au împodobit cu 
pomi ornamentali și 
ronduri de flori. In 
piața centrală a ora-

șului a fost amena
jat un scuar și un 
frumos peron pen
tru deservirea ce
lor patru linii de au
tobuz© care circulă 
pe arterele orașului. 
O nouă fîntînă ar
teziană a fost ridi
cată în grădina pu
blică. Pe mai toate 
arterele orașului, pe 
marginea 
lor au fost 
te ronduri 
și plantați 
pomi ornamentali.

La toate aceste lu
crări, tinerii au eco
nomisit de la începu
tul anului pînă azi 
în acțiunea de în
frumusețare a ora
șului peste 330.000 
lei.

trotuore- 
amenaja- 
de flori 
1200 de

ION TEOHARIDE

Sărbătoarea micilor școlari
Oricine a ieșit duminică dimi

neața pe străzile Capitalei, ale 
orașelor și satelor din țară, a 
simțit atmosfera de sărbătoare. 
Sute de școlari în frumoasele uni
forme, cu cravatele roșii la git, 
cu o ținută mai îngrijită ca ori- 
cînd, cu brațele pline de flori se 
îndreptau spre școală. In 
București și în întreaga țară au 
avut loc primele serbări școlare, 
cele ale elevilor din clasele I—IV.

$i în ziua sfîrșitului de an, în 
ziua bilanțului, gîndul te duce, fi
resc, la condițiile de studii de as
tăzi, ale copiilor oamenilor mun
cii din (ara noastră, condiții la ca
re cei mai în vîrstă —părinții ca- 
re-i însoțeau la serbare — la anii 
sărbătoriților de azi, nici nu în
drăzneau să viseze. 
încheiat a fost anul 
grija partidului, toți

Anul școlar 
în care, prin 
copiii patriei,

elevii din clasele l-a și pînă în- 
tr-a Vll-a au învățat pe manuale 
primite gratuit. Tot pentru ei au 
fost construite școli noi, cu săli 
spațioase și bine luminate,

lafă-ne duminică dimineața, la 
una din sutele de școli constru
ite în București în acesf an : 
Școala medie nr. 32 „Filimon Sîr- 
bu“. Aici, ca și în alte părți, 
domnea veselia. Peste tot flori, 
enorm de multe flori. In sala de 
festivități, pe scenă, în culise și 
în curte peste 500 de elevi din 
clasele I și a IV-a și cel puțin tot 
pe atîția părinți, învățători, profe
sori, instructori de pionieri — fie
care cu bucuriile și emoțiile lui.

în general, serbăriile școlare 
care au avut loc în această zi, ca 
orice serbare de sfîrșit de an, au 
înmănunchiat tot ce putea fi mai 
frumos. în fiecare număr din pro
gram s-a pus tot sufletul, toată

sinceritatea copilărească. Și 
fiecare poezie, cînfec sau dans 
a răsunat în inimile tuturor ca un 
refren „Mulțumim din inimă parti
dului 1“

La sfîrșit, conform tradiției, au 
fost anunfate rezultatele la învă
țătură. Cei mai mici școlari au 
fost silitori și acum se bucură de 
roadele silinței lor. Din cei 539 
de elevi care au frecventat anul 
acesta în clasele I—IV de la Școa
la medie nr. 32 din Capitală, de 
pildă, peste 150 au obținut medii 
de 9 și 10.

Există și In aceste note mari, 
ca și în purtarea bună, în frec
vența regulată, o picătură din 
prinosul de recunoștință pe care 
îl aduc cei mai mici elevi parti
dului care le-a pus la dispoziție 
condiții minunate de învățătură.

zile, în Cîmpia 
început reeolta- 
Colectiviștii 

Ghilad, Sipet
din 

Și 
au 
de 

300 
în-

De cîteva 
Banatului a 
rea rapiței. 
comunele
Tormac din raionul Beta 
terminat de strîns rapița 
pe întreaga suprafață de 
hectare. Colectiviștii au
ceput treierișul rapiței și tot
odată arăturile pe terenurile 
de pe care s-a strîns recolta 
în vederea însămînțării lor 
cu plante de nutreț.

In Banat s-a recoltat rapița 
de pe mai mult de 650 de 
hectare.

...în Dobrogea
Recoltarea rapiței a în

ceput și în regiunea Dobro- 
gea. Gospodăriile colective au 
strîns această plantă de pe 
aproape un sfert din supra
fețele cultivate.

Colectiviștii și mecaniza
torii au început arăturile 
pentru a însămânța pe tere
nurile eliberate plante de 
nutreț.

(Agerpres)

AL. I. VLADIMIR

1 Tradițioanala serbare de
“ sfîrșit de an a început 1
Din fiecare poezie și cîntec, 
a răsunat adînca mulțumire 
adusă de micii școlari parti
dului pentru copilăria lor 

fericită.

O De ce să te bucuri mai
" întîi ? De cărți, de flori, 

de cuvintele învățătoarei, de 
mâinile care ți se întind de 
peste tot cu căldură ? 
,,Da, tovarășă învățătoare, 
voi învăța Ia fel de bine și în 
anul viitor, și în ceilalți ani 
de școală, așa cum trebuie 
să Învețe un pionier" — spun 
parcă ochii luminoși, plini de 
fericire, al copilului care 

primește acum premiul.

Un omagiu sincer, din 
inimă — un buchet de flori 

învățătoarei dragi. „Pentru 
tot ceea ce m-ați învățat, 
pentru grija pe care mi.ați 
purtat-o vă mulțumesc, to

varășe învățătoare 1“

Foto : V. CONSTANTINESCU



Exeeuțilla no ttft deocomdo- 

tă Ireproșabile. Săritorii sînt 

la priimiuî antrenament în aer 

liber.

INTERVIU CU... 
„CEL MAI TARE
OM DIN LUME“

Campionatul republican de fotbal ai juniorilor

A» etapă a turneului fina!
Cele mal bune formații ale fotbaliștilor juniori din țara 

noastră au început să-și dispute duminică întâietatea în 
turneul final al campionatului republican. Cele opt partide 
din prima etapă au fost urmărite de un mare număr de 
spectatori. Meciurile s-au situat in ansamblu la un nivel 
tehnic corespunzător, desfășurindu-se într-o deplină sporti
vitate.

In dorința de a prezenta cititorilor o imagine mai amplă 
asupra acestei interesante competiții „Scinteia tineretului" a 
solicitat părerile unor specialiști : antrenori, arbitri, fotba
liști asupra a două dintre partidele desfășurate duminică : 
Petrolul Ploiești — Uzinele de tractoare Brașov și Dinamo 
București—Olimpia Giurgiu.

„De cîte ori asist la un meci 
de juniori îmi dau seama că 
pe întreg cuprinsul țării 
cresc noi vlăstare fotbalistice 
cu promițătoare calități, schim
bul de mîine al fruntașilor de 
azi. Și aci, numeroși juniori, 
din ambele formații au arătat 
calități tehnice evidente, au 
controlat bine balonul și au 
știut să se descurce din situa
ții dificile. Desigur, Dinamo, 
cu un joc colectiv mai bine 
orientat, a dominat obținînd 
o foarte clâră și meritată vic
torie".
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Braun Coloman
ANTRENOR FEDERAL

^Echipele Petrolul Ploiești 
și Uzinele de tractoare Bra
șov ne-au oferit o partidă 
spectaculoasă de fotbal desfă
șurată la un apreciabil nivel 
tehnic. M-a impresionat plă
cut ținuta de deplină sporti
vitate a componenților celor 
două echipe. întâlnirea a fost 
cîștigată de echipa gazdă, Pe
trolul Ploiești, care a desfă
șurat un. interesant joc de an
samblu dovedindu-se superi
oară la capitolul pregătire fi
zică. Juniorii brașoveni deși 
învinși în ultimele 8 minute 
de joc, au lăsat o plăcută im
presie evoluînd la o ridicată 
valoare tehnică. Excepțional 
s-a comportat portarul acestei 
formații; Papuc, jucător care 
mi-a amintit de un mare por
tar al nostru — David. El 
dispune de remarcabile cali
tăți i elasticitate, calm, pla
sament bine inspirat și ele
ganță în mișcări. Deși a do
minat în cea mai mare parte 
a jocului. Petrolul n-a putut 
obține un scor mai categoria 
deoarece a ratat și un 11 me-, 
tri apărat excelent de Papuc.

Această partidă a fost o a- 
devărată demonstrație în fa
voarea unui lucru deosebit de 
cunoscut: avem juniori ta-
Ientați. Ei trebuie bine pregă
tiți de către antrenori, Și se 
pare că din partea celor doi 
antrenori ai acestor echipe 1

Cezar Drăgulescu (Petrolul — 
Ploiești) și Alexandru Ghelar 
(Uzinele de tractoare Brașov) 
există această preocupare 
căci cele două formații cu
prind juniori de-un talent in
contestabil. Să amintim cite
va nume: Drăgan, Ionescu, 
Moldoveanu și Bulea de la 
Petrolul Ploiești, Papuc, Mu- 
șat și tripleta Niculescu, Vă- 
tafu, Stoica de la Brașov fot
baliști foarte tineri care s-au 
dovedit bine inspirați, subtili 
in execuțiile tehnice, dar încă 
deficitari la capitolul comba
tivitate, dârzenie. $i acum o 
propunere. Mușat și Papuc 
sînt două elemente cu reale 
perspective pentru fotbalul 
nostru. Ei pot fi cu curaj pro
movați în prima echipă a 
Uzinei de tractoare care evo
luează în categoria secundă 
de fotbal a țării. Promovarea 
acestor elemente talentate ar 
putea îmbunătăți și asigura 
continuitate în pregătirea 
tehnică a acestor jucători11.

în Capitală turneul final al 
campionatului republican de 
fotbal la juniori a programat 
întâlnirea dintre echipele Di
namo București și Olimpia 
Giurgiu (ultima cu o intere
santă carte de vizită : nici o 
înfrîngere în campionatul re
gional).

Să 
mai 
tulul internațional VIOREL 
MATEIANU pe care l-am gă
sit în tribună, alături de alți 
jucători din echipa Știința 
«Cluj

Constantin Denghel
ARBITRU DE CENTRU

cunoaștem de 
întâi părerea —■

alei
cunosicu-

„Am condus un joc curat, 
cu acțiuni reușite și deseori 
bine gîndite de ambele părțt 
Dinamo net superioară și-a 
creat un avans considerabil, 
giurgiuvenii avind apărarea 
din ce în ce mai slabă. Mi-au 
plăcut în mod deosebit Stoi- 
nescu și Petrescu de la bucu- 
reșteni, iar de la 
Ion Bibi.

Tinerii fotbaliști 
țiilor în dispută 
în această confruntare o dem
nă ținută morală, luptând cu 
ardoare pentru balon dar în 
limitele sportivității. Evoluția 
lor a fost umbrită de jucăto
rul dinamovist Șerban care 
in ultimele minute de joc și-a 
lovit intenționat adversarul, 
fapt pentru care a fost elimi
nat".

;,Amănuntul” acesta, se cu
vine să adăugăm, însă arun
că o lumină proastă asu
pra formației dinamoviste, a 
clubului pe care-1 reprezintă. 
Antrenorii, colegii de echipă 
nu trebuie să considere fapta 
jucătorului Șerban, o... întâm
plare. Cum este posibil să 
existe asemenea atitudini re
probabile într-o echipă care 
dovedește străduința pentru 
practicarea unui fotbal de ca
litate ? Conducerea clubului, 
antrenorii formației de juniori 
trebuie să discute acest caz și 
să cerceteze dacă nu cumva 
in munca de educație a tine
rilor fotbaliști 6e manifestă 
deficiențe care-și au rădăcini 
In concepția după care în pri
mul rînd trebuie asigurată 
unui fotbalist, pregătire teh
nică, fizică. Or este știut că 
în munca de formare a tine
rilor sportivi trebuie să exis
te o deplină concordanță intre 
pregătirea tehnică și cea mo
rală.

Acest campionat de Juniori 
este o prețioasă punte de tre
cere a cadrelor tinere spre 
jocuri din categorii superioa
re, când juniorii de astăzi vor 
deveni seniori.

giurgiuveni

ai forma- 
au dovedit

■

«

LA Rl'GBI:

Selecționata București—R.C. Lourdes 11-3
(Primele impresii după

RAOUL ESTRADE, preșe
dintele R. C. Lourdes: „A fost 
un meci mare. Este incontes
tabil că noi n-am fi putut câș
tiga. Impetuozitatea rcmînilor 
s-a verificat și cu acest prilej. 
Vreau să precizez că în pre
zent nici o echipă de club din 
Franța n-ar putea întrece pe 
romini”.

PIERRE ABADIE, vice-pre- 
ședintele R. C. Lourdes: „Me
dul m-a entuziasmat prin ca
litatea sa, prin corectitudinea 
cu care s-a jucat. Impecabil 
arbitrajul; la fel ca și obiect 
tivitatea publicului”.

PETRE COMANESCU - to 
nul din antrenorii echipei se
lecționate a Bucureștiului 1 
„Meciul a corespuns ca spec
tacol. Echipa noastră a ,.mers" 
pe toate compartimentele, 
înaintarea a lucrat atent iar 
linia de trei sferturi a căutat 
să fie și ea la înălțime. Dacă 
Pendu a; fi fost g el h zi 
bună._“.

JEAN PRAT, antrenorul e- 
crupei R. e. Lourdes 1 „Sh: 
mulpHnit de med ca ș: de 
rezultat. Rcctânii au fort mai 
buni. Ei au o înaintare excep
țională. Felicitări arbitzvlui 
Munteanu”,

CE SE AȘTEAPTĂ
DE LA SESIUNEA C.I.O.

Dinamo 
S. C. Karlsruha 

2-2 (1-0)
In cel de-ail 5-lea meci sus

ținut în cadrul turneului in
ternațional de fotbal de la 
New York, echipa bucureș- 
teană Dinamo a rreușit dumi
nică pe stadionul Polo Ground 
să termine la egalitate: 2-2 
(1-0) cu puternica formație 
vest-germană S.C. Karlsruhe, 
care învinsese pîmă acum e- 
chip ele New -York Americans 
și Bangu. Scorul a fost des
chis în minutul 11 de David, 
care a șutat balonul de la 12 
m, făcînd inutilă intervenția 
portarului german. In această 
repriză Dinamo a dominat cu 
autoritate și numai forma 
bună a portarului Paul Man
fred a făcut ca scorul să nu 
ia proporții. In minutele 20 și 
31 Manfred a respins în ulti
ma instanță șuturile lui Dra- 
gomir și respectiv Ene. Din 
primele minute ale reprizei 
secunde, dinămoviștii âu avut 
o nouă ocazie de a mări sco
rul, dar Varga, singur cu por
tarul, a tras afară de la 4 
m. Echipa vest-germană a 
egalat în minutuii 62 prin 
Spaeth, dar după 20 minute 
Eftimie înscrie al doilea gol 
pentru Dinamo. în minutul 
85 Ene ratează o mare ocazie 
trri/mițînd balonul în bară. 
Spre sfîrșitul jocului (minutul 
88) fundașul V/Wlaschill ega
lează surprinzător. Raport de 
camere 10-3 pentru Dinamo 
București. In acest meci Di
namo a utilizat următoarea 
formație : Uțu, Popa, Nunwei- 
ller, Ivan, V. Alexandru, Lică 
Nunweiller, Selymessi, Varga, 
Ene, Dragomir, David.

In jocul următor Dinamo 
va întâlni miercuri seara e- 
chipa scoțiană Kilmarnock.

Mircea Horneț elev în d. a 
IX-a Școlii medii nr. 3d din 
București a cucerit primul loc 
in proba de aruncare a greu
tății, cu prilejui concursului 
disputat duminică pe sta

dionul Tineretului

întâlnirea de polo intre forma
țiile de categoria A Știința 
București - Știința Cluj a 
oferit un spectacol pasionant

Delegația U.R.S.S. la sesiunea 
Comitetului Executiv ol Comitetu. 
lui olimpic internațional (C.I.O.), 
care va avea loc între 16 și 21 
iunie la Atena, intenționează să 
prezinte o serie de propuneri 
constructive, a declarat la 9 iu
nie unui corespondent al agenției 
TASS, Nicolai Romanov, pre
ședintele Consiliului Central al 
Uniunii asociațiilor și organizații
lor sportive din U.R.S.S.

în prezent, a spus Romanov, 
C.I.O. are de rezolvat probleme 
care preocupă în mod deosebit 
cercurile sportive din întreaga 
lume. Recentele declarații ale 
conducătorilor acestui organ de 
frunte al sportului mondial și, în 
special, ale d-lui A. Brundage, 
președintele Comitetului, urmăresc 
să împiedice activitatea în cadrul 
C.I.O. a organizațiilor care des
fășoară în mod direct munca 
sportivă — comitetele olimpice 
naționale și federațiile internațio
nale. Conducerea C.I.O. încearcă 
să reducă programul Jocurilor O- 
limpice, să excludă din program 
unele discipline sportive, să li
miteze numărul concurenților.

Conducătorii C.I.O. nu-și dau 
teama, după cît se pare, sau nu 
vor să-și dea seama de transfor
mările uriașe care au intervenit 
în mișcarea sportivă mondială. în 
zilele noastre, Jocurile Olimpice 
pu mai sînt doar întreceri extrem

de imporlanie. Ele aduc o mare 
contribuție la întărirea prieteniei 
dintre popoare, au devenit săr
bători grandioase ale tineretului.

Comitetul olimpic al U.R.S.S., a 
declarat Romanov, va prezenta la 
sesiunea Comitetului Executiv al 
C.I.O. propuneri de bază.

în primul rînd, este necesar să 
se mărească numărul membrilor 
din organele de conducere ale 
C.I.O., să se introducă în acestea 
reprezentanți ai federațiilor in
ternaționale și ai comitetelor o- 
limpice naționale.

In al doilea rînd, Jocurile Olim
pice trebuie să cuprindă toate 
cele 22 discipline sportive recu
noscute de C.I.O. fără nici un fel 
de discriminări și restricții atît în 
privința diferitelor state, cît și a 
sportivilor înșiși. Este necesar să 
se extindă competițiile feminine.

Este necesar să se modifice 
formularea statutului amatorismu
lui în sport. Această formulare 
trebuie să fie, de exemplu, de 
felul următor : „Este considerat 
amator orice sportiv pentru care 
practicarea sportului nu constituie 
un mijloc de subzistență".

Comitetul olimpic al U.R.S.S., 
a declarat Romanov în încheiere, 
este dispus să participe la orice 
colaborare îndreptată spre acor
darea de ajutor practic în dez
voltarea sporturilor în țările afro- 
asiatice.

MARTINE — component 
ai formației franceze: .Așa 
cum era de prevăzut, meciul 
s-a jucat pe tot parcursul ce
lor 80 de minute. Cred că sco
rul nedreptățește oarecum pe 
romini... Mă refer la numeroa
sele transformări ratate de i- 
nepuizabilul Penciu".

GACHASSIN: „N-am jucat 
decât o repriză, 
puizat, am fost 
Tarricq. Rontâr. 
dabili. aproape 
când atacă. Un tăvălug in

după, care e- 
sehimbat de 

i <rnt focmi- 
de nestâv£ 

căruia inima își oprește bă 
tăile... Rezultatul este perfect 
just”. ____

MANTEROLA t „Am parti
cipat la meci ca _ arbitru de 
margine. Mi-am putut da sea
ma mai bine de valoarea ce
lor două combatante. Romi- 
nii sint posesorii unui rugiși 
de mare clasă. Cred că o cor 
fruntare mai apropiată, mai 
multe meciuri intre no* j. e-

ața

meci)
chipele dv. vor fi extrem 
utile.

Vreau să subliniez că s-a 
jucat absolut corect, iar arbi
trul de centru, Cornel Mun- 
teanu, a ținut totdeauna sea
ma de semnalizările noastre, 
ale arbitrilor

MORARU:
meciul puțin 
revenit apoi, 
mai făcut jocul din partida cu 
XV-le Franței... întâlnirea a 
fost desigur foarte utilă — un 
bun antrenament pentru me
dul din toamnă (N. R. Parti
da Franța—Romînia de la 12 
noiembrie a.c.)”.

TEOFILOVICI: „A fost o 
bătălie a înaintărilor ! Am 
câștigat-o noi, dar francezii 
-j-au... păcălit câteodată prin 
aneie procedee tehnice. Sco- 
rui putea fi mai avantajos 
per.tru noi, dacă Pendu se 
afla in zi bună.-".

t

de

de tușe".
„Am început 

crispați... Ne-am 
dar totuși n-am

■■

4 ■

■1

Un copil se plimbă cu dege
tul pe uriașul planiglob din 
holul aerogării. Cu 0 seriozi
tate nefirească pentru vîrsta 
lui ișj întreabă tatăl:

— Deci Valeria este mai pu
ternic decit toți sportivii de 
pe glob ?

într-adevăr, Valeriu Bularea 
este cel mai puternic dintre 
luptătorii de la categoria se- 
mimijlocie (73 kg). Nc spune 
acest lucru medalia de aur, de 
campion al lumii, pe care a 
primit-o în îndepărtata Yoko
hama. Muncitorul metalurgist 
Valeriu Bularea i-a reprezen
tat cu cinste pe tovarășii săi 
de la „Steagul Roșu“-Braș.ov, 
a făcut să tresalte de bucurie 
inimile tuturor iubitorilor 
sportului din țara noastră. 
Alături de ceilalți luptători 
romini el a dus în toate col
țurile lumii faima sportului 
romînesc.

Drumul lui Bularea spre 
titlul suprem a început în a- 
nul 1949. Atunci s-a avîntat 
penttu prima oară pe sal
teaua de lupte. Și cu aceeași 
voință Pe care a dovedit-o in 
muncă, ca aceeași perseve
rență care a stat la baza suc
ceselor metalurgistului Bu- 
larca, el a urcat treaptă cu 
treaptă inaitele culmi ale 
măiestriei sportive. Condițiilor 
minunate pe care partidul și 
guvernul le oferă sportivilor, 
V. Bularea le-a răspuns prin- 
tr-o asiduă muncă de pregă
tire. De patru cri campion al 
țării, locul III la campiona
tele mondiale din 1958 (Bu
dapesta), titlul de campion 
balcanic (1958) — iată citeva 
din performanețele care for
mează palmaresul luptătoru
lui de la poalele Tîmpei. Fie
care dintre aceste succese a 
însemnat un nou imbold spre 
o pregătire mai intensă ba
zată pe cele mai noi principii 
Științifice. La 30 de ani — 
Valeriu Bularea a devenit 
campion al lumii întreeîndu-i 
pe cei mai renumiți luptători 
de pe glob. Acesta este rezul
tatul dîrzeniei și al voinței, 
al strădaniilor pe care le-a 
depus la sutele și sutele de 
antrenamente.

...Au mai rămas puține mi
nute pină la sosirea avionului 
de Moscova care avea să-i 
aducă in patrie pe luptătorii 
noștri, După multe zile de 
călătorie se reîntorc în patrie 
victorioși !

Asfințitul a cuprins în ul
timele sale luciri silueta avio
nului. Grupul numeros care 
aștepta delegația luptătorilor 
a început să se agite, tnsfîr- 
șit, iată-i. In străfulgerarea

Ol

blițurilor le-am zărit chipu
rile fericite. Tovarășul Aurel 
Duma, președintele Uniunii 
de Cultură Fizică șl Sport 
le-a urat bun sosit sportivi
lor care au reprezentat cu 
cinste țara la campionatele 
mondiale de lupte.

Greu, foarte greu I-am pu
tut răpi pe Valeriu Bularea 
din îmbrățișările prietenilor.

— Sînt nespus de fericit — 
ne-a spus el — că am putut să 
aduc țării un succes de pres
tigiu. Cu ajutorul minunate
lor condiții pe care statul nos
tru le asigură mișcării sporti
ve mi-am putut împlini un 
vis nespus de drag.

— Care au fost cele mai 
grele momente ale luptei pen
tru titlul mondial ?

— Meciul cu sovieticul 
Roots a fost piatra de încer
care. N-am reușit decit un 
meci nul, dar și aceasta în
seamnă mult dacă ținem sea
ma de valoarea sportivului 
sovietic. Apoi, foarte greu a 
fost și meciul cu iugoslavul 
Horvath — o... cunoștință mai 
veche — pe oare l-am învins 
însă la puncte. De altfel, așa 
după cum știți, în 6 meciuri 
am obtinut X victorii prin tuș, 
3 la puncte și am făcut un 
meci nul.

— Ce îți propui pentru vi
itor ?

— Titlul de campion al lu
mii îți aduce o mare satisfac
ție, dar și o mare răspundere. 
Eu trebuie să mă prezint de 
acum încolo la nivelul titlului 
suprem pe care-1 dețin. Va 
trebui deci să muncesc și mai 
mult. în producție — ca și în 
sport, va trebui să fiu ca și 
pină acum fruntaș. Iată deci 
citeva din preocupările mele 
de viitor.

Campionul lumii se gîn- 
dește și la schimbul de mîine, 
Ia tineri luptători care îi vor 
înlocui pe actualii fruntași.

— în activitatea mea voi 
pune un accent deosebit pe 
sprijinirea elementelor tinere. 
Printre muncitorii de la Uzi
nele „Steagul Roșu“-Brașov, 
sînt mulți tineri dornici să se 
afirme în sportul luptelor. Voi 
contribui cu cunoștințele mele 
la promovarea acestora în 
sportul de performanță și 
poate chiar la pregătirea unor 
viitori componenți ai repre
zentativei țării noastre.

Cu brațele pline de flori, 
cu zîmbetul fericit al omului 
care și-a îndeplinit datoria, 
Valeriu Bularea a intrat din 
nou în grupul care-1 aștepta 
să-1 felicite.

S. IONESCU
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Concursurile s-au încheiat.
dar

Desfășurînd o intensă mun
că politică organizațiile 
U.T.M. și asociațiile sportive 
din orașul Roman au antre
nat în prima etapă a Con
cursului cultural-sportiv a- 
țproape 6000 de 
Spre sfîrșitul 
și-a propus ca 
tora să treacă <

Anul acesta, 
larizarea competiției s-au fo
losit pe lingă lozincile mobi
lizatoare afișate la locuri vi
zibile, sau comentariile de la 
stațiile de radioamplificare și 
unele adunări organizate în 
uzine și școli unde s-a făcut 
cunoscut tinerilor regula
mentul competiției, populari- 
zîndu-se totodată importan
ța practicării sportului in 
dezvoltarea armonioasă a or
ganismului. în întărirea sănă
tății. In majoritatea cazurilor, 
adunările au fost deosebit de 
entuziaste, tinerii cerind pe loc 
să fie înscriși la diverse disci
pline sportive. Așa s-au pe
trecut lucrurile, de pildă, la 
școala medie nr. 2. Aici fie
care clasă și-a alcătuit echi
pele sale reprezentative de 
volei, fotbal, atletism, triată 
•te. și în zilele următoare au 
nceput antrenamentele și în
trecerile 
14 echipe 
ititea de
tisrn au cuprins aproape toți 
elevii școlii. Pentru începă
tori, profesorii de educație fi
zică au organizat antrenament» 
speciale.

cultural-sportiv
i participanți. 
etapei comisia 
numărul aces- 
de opt mii.
pentru popu-

între clase, 
de fotbal și 

volei, și de

Cele 
tot 

atle-

întrecerile continua
Buna organizare a întreceri

lor, asigurarea bazei materiale 
a făcut ca la 
participanților 
1300. Foarte 
sînt elevi ai 
nale de pe lingă această între
prindere.

întrecerile din cadrul primei 
etape au dat loc unor dîrze 
dispute sportive, au înviorat 
serios activitatea sportivă de 
masă. Trebuie scos, de ase
menea. in evidență faptul că 
pe membrii comisiei nu i-a 
interesat numai succesele de 
moment ci asigurarea unei con. 
tinuități în activitatea sporti
vă de masă. Astfel, în majori
tatea asociațiilor sportive, 
chiar dacă o echipă termina 
de jucat toate meciurile, nu 
era lăsată să lîncezească pină 
la o nouă competiție de masă, 
ci au fost organizate con. 
cursuri locale,

Nici la fabrica de zahăr, de 
exemplu, întrecerile sportive 
nu au încetat. Așa, de pildă, 
întrecerile de șah și tenis de 
masă continuă, în cadrul cam
pionatului pe uzină, organizat 
de asociația sportivă șl condu, 
cerea clubului. De asemenea 
terenul de sport al fabricii cu. 
noaște aceeași animație ca și 
in zilele întrecerilor din ca
drul etapei I a Concursului 
cultural sportiv aj tineretului. 
Apoi, ținînd 
tinerilor de a
gularitate la 
la indicația 
partid, comitetul U.T.M. și

I.M.S. numărul 
să treacă de 

mullți dintre ei 
școlii profesio-

cont de dorința 
participa, cu re. 
viața sportivă, 
comitetului de

sociația sportivă au ajutat 
efectiv la introducerea gim
nasticii de producție în unele 
secții. In fiecare zi zeci de ti. 
neri participă cu multă plă
cere la programele de gimnas
tică, care au fost îndrăgite 
chiar și de muncitorii mai în 
virstă. Acum, comitetul U.T.M. 
comitetul sindicatului și aso
ciația sportivă și-au inten
sificat munca de atragere a 
tinerilor din toate secțiile fa
bricii la practicarea gimnas
ticii de producție. De aseme
nea, sub îndrumarea instruc
torilor voluntari și a sporti
vilor fruntași, tinerii își trec 
normele G.M.A.

La I.M.S. Roman, s-au con
struit haltere chiar în atelie
rele întreprinderii. Mulți ti
neri și-au încercat puterile la 
această disciplină sportivă. 
Unii abia acum învață acest 
sport, alții — și aceștia sînt 
cei mai mulți — reușesc să-și 
îmbunătățească continuu re
zultatele. Consiliul orășenesc 
U.C.F.S. s-a preocupat de or
ganizarea unor competiții lo
cale, la care tinerii să poată 
participa în continuare. Așa, 
de exemplu, a fost organiza
tă o competiție de fotbal la 
care participă 10 echipe din 
oraș. .Aceste echipe susțin în
tâlniri și cu tinerii din comu
nele care aparțin orașului. 
Citeva echipe s-au deplasat 
în comuna Cordan iar depla
sarea lor a fost fructuoasă. 
De pildă, tinerii din această 
comună și-au amenajat, la

îndemnul oaspeților, un teren 
de sport pe care se întrec cu 
regularitate.

Nu au fost pierduți din ve
dere nici tinerii care s-au re
marcat în cadrul întrecerilor 
primei etape. Atît antrenorii, 
profesorii de educație fizică 
și în general membrii comisiei 
orășenești s-au preocupat să 
descopere și să îndrume tine
rele talente.

Din rîndul voleibaliștilor au 
fost recrutate o serie de ele
mente talentate din rîndul că
rora s-a alcătuit lotul repre
zentativ al orașului. Pentru a- 
ceasta au fost organizate în- 
tîlniri de volei cu echipe pu
ternice din localitățile Tg. 
Neamț, Borzești și altele.

Datorită colaborării rodni
ce dintre organizațiile U.T.M. 
și asociațiile sportive, întrece
rile din prima etapă a Con
cursului cultural-sportiv, s-au 
bucurat de o participare lar
gă a tineretului. Prima etapă 
a constituit punctul de pleca
re către o activitate sportivă 
continuă bine organizată.

Atît în fabrici și Uzine, 
școli, precum și la nivel 
rășenesc, vor trebui să fie 
panicate în continuare
petiții sportive, care să spo
rească mereu numărul tineri
lor care practică cu regulari
tate diverse discipline spor
tive.

în
o-

or~
corn*
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însemnări
din sesiune

Plecarea 
tov. AI.Moghioroș 

Intr-o vizită 
in S. U. A.

Studenții de La Institutul a- 
gronomic „Nicolae Bălcescu" 
din București au trecut peste 
primele emoții cu care începe 
sesiunea de examene. Exame
nele date pînă acum au dove
dit încă o dată că cei care se 
pregătesc conștiincios în timpul 
anului, cei care studiază zi de 
zi și nu dau „asaltul" în aju
nul examenelor, n-au de ce să 
se teamă de examene, că stu
diul organizat și activitatea la 
seminarii îi ajută să-și însu
șească și să aprofundeze ma
teria, să răspundă bine la exa
mene.

învățând cu seriozitate; în 
tot timpul anului, frecventând 
cu regularitate cursurile și se- 
minariile, mulți dintre studen
ții Institutului agronomic din 
București au dobîndit o pre
gătire temeinică, și au obținut 
numai note bune și foarte bune 
la examene. Sânt unii studenți 
care au obținut la toate exa
menele de pînă acum nota 10. 
Așa sînt Groza Horia, Matei 
Gheorghe, Chioreanu Doina, 
Neguț Cornel, Dobrescu Eca- 
terina și Lebedeanu Iulian 
din anul II Agricultură, Dinu 
Valentina și Teacă Șerban, din 
anul II Zootehnie, Zilman 
Wilhelm din anul IV Zooteh
nie, Zurini Ion, Titu Tănase 
și Savu Naum din anul IV 
Agricultură.

Institutul se poate mândri 
nu numai cu studenții frun
tași, dar și cu grupe fruntașe. 
Grupa 1126 din anul II Agri
cultură a obținut rezultate 
frumoase la examenul de trac
toare. Cei 20 de studenți ai 
grupei s-au prezentat cu tos 
ții la examen și toți au luat 
examenul, iar 14 studenți au 
obținut note de la 7 în sus. 
Studenții au reușit să se pre
zinte bine la examen, deoa
rece din timpul anului a exis
tat o preocupare pentru o 
bună pregătire a întregii gru
pe, cei rămași în urmă fiind 
ajutați din timp să se pregă
tească pentru examene.

Grupa 1131 din anul III A- 
gricultură a obținut rezultate 
foarte bune la examenul de 
agrochimie. întreaga grupă a 
promovat examenul cu nota

bune, jumătate din studenții 
grupei au luat note peste 8.

Sînt însă și cîțiva studenți 
care au obținut rezultate sla
be. Bineînțeles că sînt aceeași 
care în timpul anului au lip
sit de la cursuri și seminarii, 
n-au studiat, n-au căutat să-și 
însușească și să aprofundeze 
cunoștințele predate la cursuri. 
Printre aceștia se numără Spă- 
tărelu Ion și Plămadă Gheor
ghe din grupele 1132 anul III 
Agricultură, care pînă în pre
zent n-au promovat nici un 
examen. Tot din această ca
tegorie face parte și Pita Ma
rina, din grupa 1341 anul IV 
Zootehnie, care din cauza nu
mărului mare de absențe din 
timpul semestrului, n-a avut 
dreptul să se prezinte la două 
examene. S-a prezentat la un 
singur examen, dar a căzut. 
Au fost și câteva grupe 
care s-au prezentat la exame
ne insuficient pregătite. Ast
fel, grupa 1134 a obținut re
zultatele cele mai slabe din
tre grupele anului III care au 
avut examen la agrochimie. O 
serie de studenți nu s-au pre
zentat la examen și mai bine 
de jumătate din studenții gru
pei n-au promovat examenul. 
Lipsa de la examen a studen
ților Iancu Ciobanu Ana și 
Băicăranu Romulus, este nejus
tificată și denotă ușurința cu 
care unii studenți privesc 
ceastă importantă formă 
verificare a cunoștințelor.

Faptul că pe lingă numeroa
sele rezultate bune, s-au ob
ținut și note slabe, arată că 
printre studenții Institutului 
mai sînt unii — ce-i drept pu
țini la număr — care nu pri
vesc cu seriozitate pregătirea 
profesională, care pierd timpul 
fără rost în cursul anului u- 
niversitar. Aceste concluzii 
trebuie să fie un prilej de în
vățăminte pentru organizați* 
U.T.M. ți asociațiile studenți
lor din institut privind modul 
tn care trebuie să muncească 
cu fiecare student, mai ales 
cu cei delăsători, pentru a-i 
mobiliza să se pregătească eu 
perseve tot timpul a-

La invitația unor cercuri de 
afaceri, tovarășul Alexandru 
Moghioroș, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al
R. P. Romine, însoțit de un 
grup de colaboratori, a plecat 
duminică dimineața 
zită în S.U.A.

în Gara de Nord, 
re, au fost de față 
Gheorghe Apostol, 
Stoica, Mihai Dalea 
De asemenea, a fost
Frederick T. Merrill. însărci
nat cu afaceri ad-interim al
S. U.A. la București.

(Agerpres)

intr-o vi-

la pleca- 
tovarății

Chivu 
și alții, 
de față

Sosirea noului
ambasador al
R. P. Mongole

Informație
Luni a părăsit definitiv 

R. P. Romînă, Robert D. J. 
Scott Fox, trimis extraordinar 
și ministru plenipotențiar al 
ilarii Britanii la București.

La plecare, dl. Scott Fox a 
fost salutat de N. Șerban, di
rector ad-interim al Protoco
lului Ministerului Afacerilor 
Externe.

a
de

Luzii 12 iunie, a sosit în ca
pitală Gurjavin Bal j id, amba
sadorul R. P. Mongole la 
București.

La sosire, ambasadorul Gur
javin Baljid a fost salutat de 
Nicu Șerban, director ad-in- 
terim al Protocolului Ministe
rului Afacerilor Externe.

Au fost de față șefii unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la București.

.... ' ' ’
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Conferința de presă în legătură 
cu deschiderea unei expoziții tehnice 

Germanea R. D.
Luni după-amiază la Sala 

sporturilor Floreasca a avut 
loc o conferință de presă în 
legătură cu apropiata deschi
dere la București a unei expo
ziții tehnice germane de in
strumente și aparate de pre
cizie realizate de Uzinele 
„Cari Zeis Jena" din R.D. 
Germană. Ziariștii au fost sa
lutați de Karl Kermes, consi
lier comercial al Ambasadei 
R.D. Germane.

Prezentând expoziția, Weiz

Herbert, prim-locțiitor al di
rectorului general al Uzinelor 
„Cari Zeiss-Jena“, a vorbit 
despre dezvoltarea și realiză
rile acestei mari întreprinderi 
a R.D. Germane. Specialiștii 
germani au răspuns la între
bările ziariștilor și au dat 
explicații asupra exponatelor 
prezentate,

A rulat apoi 
pre realizările 
Zeiss-Jena“.

un film des- 
Uzinei „Cari

(Agerpres)

0 importantă sinteză științifică
a geografiei R. P. R.

K

Insilozarea furajelor a început de mai multe săptomini la cele 
două gospodării colective din comuna Băleni, raionul Bujoru. 
S-au insîlozat deja 600 de tone, l-cm găsit pe tinerii colecti
viști de ta gospodăria „Drumul lui Lenin- insilorind ierburi de 

pădure.

In excursie

Foto : G MIHAJ

Prieteni ai cărții

(Agerpres)

Sosirea ministrului
Iranului la
București

La 12 iunie a sosiț la Bucu
rești <ââ- Abbas Aii Khalatba- 
ry, trimis extraordinar și 
nistru plenipotențiar al 
nulul in RJ’. Romînă.

La sosire, dl. Abbas
Khalatbary a fost Întâmpinat 
de N. Șerban, director ad-ln- 
terîm al Protocolului Ministe
rului Afacerilor Externe.

mi-
Ira-

Aii

L-am întâlnit la biblio
tecă.

— Tovarășe, volumul II 
aveți ?

— Da, l-a răspuns 
prompt bibliotecarul. — 
Poftiți!

De dnd mă aflam în bi
bliotecă asistam la a cin- 
cea cerere. Acum țăranul 
muncitor Timoc Ezechil ce
rea volumul II din „Pă
mânt desțelenit” de M. Șo
lohov. Dar cei sosiți pînă 
acum nu erau singurii ci
titori pasionați ai biblio
tecii din comuna Feldru, 
raionul Năsăud. Mai sânt 
încă mulți alții. Bunăoară 
utemiștii Zaharie Lucreția, 
Neamț Leon, Timoc Gri- 
gore, Tiolan Gheorghe, 
Ilieș Grigore și alții; 
au citit și ei în ultima vre
me numeroase cărți. Pe fi
șele lor de cititori întâlnim 
titluri ca „Mitrea Cocor" 
de Mihail Sadoveanu ; „Așa 
s-a călit oțelul” de N. Os
trovski ; „Ei au luptat pen.

tru patrie" de M. Șolohov, 
„Tînăra gardă” de Fadeev, 
apoi numeroase cărți teh
nice, cărți de popularizare 
a științei, social-politice P 
altele.

Biblioteca are o activita
te culturală bogată. Un 
număr mare de cititori 
participă la diferite activi
tăți. La montajul literar- 
muzical pe tema „Figuri 
de comuniști oglindite în 
literatura noastră contem
porană" precum și la con
sfătuirile cu cititorii pe 
teme ca : „Solul îngrășat 
și bine lucrat dă recolte 
bogate”, ori la diferitele 
concursuri „Cine știe, răs
punde" și „Drumeții ve
seli” au participat nume
roși cititori ai bibliotecii 
precum și alți țărani mun
citori din comună.

Pe pieptul a peste 100 de 
tineri cititori ai bibliote
cii comunale din Feldru 
strălucește insigna de 
„Prieten al cărții" iar alți 
46 vor fi examinați în cu
rînd.

Mii de oâznesii ai muncii, 
studenți și elevi din București, 
Brașov. Cluj, Petrcșen;. Deva. 
Galați și din alte localități au 
fost sâmbătă și duminică în 
excursii organizate ce Oficiul 
Național de Turism — „Car- 
pați" în diferite regiuni ale 
țării.

Stațiunile balneodiraatice 
de pe litoralul Mării Negre, 
au primit vizita a sute de oa
meni ai muncii din București, 
iar cele de pe Valea Praho
vei au fost vizitate de excur
sioniști din orașele Brașov, 
Cluj, Constanța, Pitești etc.

Un grup de peste 200 oa
meni ai 
veniți in 
expoziția 
Romînă”.

muncii din Galați, 
Capitală, au vizitat 
„Arhitectura in R.P.

(Agerpres)

străbatea 
i, satele 

si centrele in
dustriale ale țării, a- 
cum cîfiva ani, putea 
intîlni adevărate ca
ravane care poposeau 
din tac in ioc, fă
ceau măsurători topo
grafice, întocmeau 
hărți, făceau observa
ții asupra climei, no
tau aspecte ale vieții 
economice, studiau 
flora și fauna. Erau 
grupurile de cercetă
tori ei Institutului de 
geologie și geogra
fie el Academiei R.P. 
Romine, botaniști, hi
drologi și specialiști 
din e!,e domenii, care 
strtogeau material 
pentru o importantă 
lucrare: Monografia 
geografică a Republi
cii Populare Romine*.

Pe afund era o vii
toare lucrare.

Astăzi primele 
muri masive se 
bl librării.

Printre acești 
călători puteai adesea 
euzi vorbindu-se ru
sește. Lucru firesc: tn 
caravanele geografice 
care au străbătut pes
te 30.000 km tn lun
gul și latul țării, ală
turi de specialiștii ro- 
mîni lucrau in același

și oameni de

to- 
aftt

scop 
știință sovietici

la 
vaste opere stau ma
terialele bibliografice 
acumulate în decursul 
timpului, rezultatele 
cercetărilor întreprin
se timp de doi 
pe teren, datele 
ristice cu privire 
dezvoltarea țării, 
cum și studiile efec
tuate în domeniul 
geografiei fizice ți e- 
conomice. Lucrare o- 
riginală, ea se înte
meiază pe analizarea 
științifică a tuturor a- 
cestor date.

Pînă acum a apărut 
volumul I și partea 
întua a volumului II.

Primul volum este 
închinat geografiei fi- 
z:e» a țării noastre. 
Pornind de la un 
principiu metodologic 
complet nou, autorii 
lucrării rezolvă o se
rie întreagă de pro
bleme, aducînd în 
prim plan, pentru pri
ma oară într-un mod 
cu adevărat științific, 
numeroase 
teoretice și 
din domeniul geogra
fiei fizice. Totodată, 
au fost introduse une
le corecturi în vechile 
hărți fizice, mai ales 
în ceea ce privește u- 
nele altitudini.

Partea întiia a tir

baza acestei

ani 
sta

le 
pre-

aspecte 
practice

mâtorului volum cu
prinde geografia eco
nomică pe ramuri. 
Aici au fost consem
nate noile obiectiv» 
industriale create da 
poporul nostru in ă- 
nii regimului demo
crat-popular, fâcîn- 
du-se și o istorie a 
dezvoltării economiei 
R.P.R. Tot Tn acest vo
lum este descrisă și 
populația țării, nive
lul material și cultu
ral al poporului nos
tru.

Pai lea 
aceluiași 
care e 
— este dedicată geo
grafiei economice p» 
regiuni.

Rod al unei munci 
de aproape cinci ani, 
la care au luat parte 
largi colective de 
specialiști romîni și 
sovietici, „Monogra
fia geografică a 
R.P.R." — cu cele 
peste 1800 de pagini 
ale ei care apar în 
limbile romînă ți rusă 
la București și la Mos
cova, însoțite de cî- 
teva sute de fotogra
fii, hărți, scheme, 
planșe, grafice — 
constituie una din 
primele lucrări de a- 
cest gen realizate în 
lume.

a doua • 
volum •*— 

tn pregătiră

D. lazarescu

Pornind de la nevoile producției
(Urmare din peg. I-a)

(Agerpres)

(Agenpres)

----- e-----

(sala Studio) ; 
Pix 20 : Teatrul 
Scrisori de dra->
Teatrul pentru

TRAIAN POP 
îndrumător cultural

Z. CREJA

Producfii mari

de

sec- 
su-

SPECTACOLE
Teatre

Lucia de Lammermoor 
19,30 : Teatral de Operă și 
Balet al R.P.R.; Titanic Vals 
19,30 : Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (sala Comedia) ; 
Siciliana ; 19,30 : Teatrul Na
țional „L L. Caragiale" (sala 
Ștudio); Regele și dinele 
19,30 : Teatrul Municipal (sala 
„Matei Millo") ; Un strugure 
în soare 19,30 : Teatrul Muni
cipal (sala „Filimon Sîrbu") ; 
Fîntîna Blanduziei 19,30; „C. 
Nottara" (sala Magheru) ; 
Musafiri nepoftiți 20 : Teatrul 
„C. Nottara" 
Prietena mea 
de Comedie; ; 
goste 19,30: 
copii și tineret; Cu concertul 
în buzunar 20 ; Teatrul „C. 
Tănase" (Grădina Boema) ; 
Circul Humberto din Praga 
20 : Circul de Stat.

Cinematografe
Avionul pleacă Ia ora

Sala Palatului R.P.R., Repu
blica, Elena Pavel, Volga ; Se
tea : Popular, 30 Decembrie; 
Vikingii s Patria, București; 
înfrățirea între popoare, Mio
rița, Libertății ; Adio copilă
rie : Magheru, Gh. Doja, Arte; 
Strada Preriilor: V. Alecsan- 
dri ; Am supraviețuit morții 
mele : I. C. Frimu, Al. Sahia, 
23 August; Corabia zburătoa
re ; Lumina, Al. Popov; La 
ordin, să trăiți: Central, V. 
Roaită ; Drumul spre înalta 
societate: Victoria, B. Dela- 
vrancea ; Cielito Lindo: Maxim 
Gorki, Olga Bancic ; A doua 
naștere a metalelor — Vreau 
să știu tot nr. 14 — Spaima 
leilor — De strajă vieții: 
Timpuri Noi; Piticul vrăjitor 
(dimineața) Floarea zăpezii 
(după amiază) ; 13 Septembrie; 
Insula fără nume ; Tineretu
lui ; Cerul Balticei : 8 Mar
tie, Flacăra, Aurel Vlaicu ; 
Articolul 420 : Grivița ; Piti
cul vrăjitor : Munca ; Toată 
lumea ride, ciută și dansează : 
Cultural; Volga-Volga ; C-tin 
David ; întâlnire în întuneric : 
Unirea ; Stan și Bran studenți 
Ia Oxford : T. Vladimirescu ; 
Cenușăreasa: Moșilor, N. Băl- 
cescu ; Moartea în șa; Donca 
Simo ; în liniștea serii : 16 Fe
bruarie ; Dama de pică: M. 
Eminescu ; Ștrengarii : Ilie 
Pintilie ; Enrico Caruso : 8 
Mai ; Mîndrie : Floreasca ; Bi
gamul : G. Coșbuc ; Culisele 
varieteului: G. Bacovia ; E 
lung drumul pînă acasă : Dru
mul Serii.

fnginena lulia Mingiuc de ta I.CjI.L. lași, urmărind procesul de pasteurizase o laptelui. 
Foto : AGERPRES

Muzica un bun
curînd ta 
anului al

unde 
toate 

au

S-au încheiat de 
Ateneu cursurile 
doilea de învățămînt al ,,Uni
versității muncitorești de cul
tură muzicală" din București.

Se poate spune că în acest 
an școlar „Universitatea mun
citorească de cultură muzica
lă" din Capitală și-a găsit 
profilul, dar mai ales a des
coperit calea sigură spre ini
ma muncitorilor dornici să-și 
făurească o educație artistică 
multilaterală. Sala Ateneului 
s-a transformat anul acesta 
într-un veritabil „laborator" 
de practică muzicală, 
tineri și vîrstnici din 
întreprinderile Capitalei
venit cu entuziasm să-și poto
lească setea de cultură ca- 
racterstică omului nou al 
epocii socialist0. In cadrul a- 
cestei Universități, muzico
logi și compozitori din dife
rite generații, au împărtășit 
diri cunoștințele lor profesio
nale oamenilor muncii.

Pentru trecătorul care tra
versează parcul din fața sălii 
Ateneului într-o luni după 
amiază, i se oferă un specta
col pe cît de interesant pe 
atît de semnificativ. Grupuri 
de muncitoare de la „Filatu
ra Dacia" sau „Industria 
Bumbacului B“. tineri munci
tori de la Uzinele „23 Au
gust", „Boleslav Bierut", ,,E- 
lectronica", ,,Tudor Vladimi
rescu" „Mao Tze-dun", „Gri-

vița Roșie", „Vasile Roaită" 
ș. a., funcționari de la Minis
terul Transporturilor și Tele
comunicațiilor, Ministerul Co
merțului, Direcția Centra
lă de Statistică, ingineri
de la Institutul politehnic 
București, Fabrica „Cimentul". 
Centrul de producție cinema
tografică, medici, farmaciști, 
laboranți, actori etc. se gră
besc spre Ateneu pentru a fi 
cît mai repede la locul de dis
tribuire a lecțiilor litografiate. 
Printre cei care nu au lipsit 
de la nici o lecție se numără și 
tînăra învățătoare 
Ionescu Elisabeta, 
ce nu-și precupe
țește efortul de a 
veni cu regularita
te la cursuri tocmai 
din comuna Strej- 
nic (regiunea Plo
iești).

Este de-a dreptul 
nantă dorința oamenilor mun- 
:ii de a învăța muzica, de a-i 
descrifra „secretele". Mobili
zarea cursanților pentru lec
ții s-a făcut o singură dată : 
la începutul anului școlar. 
De atunci fiecare a venit la 
Ateneu fără nici un alt tele
fon sau îndemn al responsabi
lului cultural din întreprin
dere. E drept că „bătălia" 
pentru obținerea unui carnet 
de participare a fost mare, 
iar cercerile (peste 1.000) au

de prof. Viorel Cosmo
directorul 

Universității muncitorești 
de cultură muzicală 

din București

capacitatea sălii Ate- 
Dar și atunci, ama-

depășit 
neului. 
torii de muzică nu s-au des
curajat, au pătruns la cursuri 

legitimații.
sînt roadele anului 

1960—1961 ? Fără în
că numai simpla alfa-

fără...
Care 

școlar 
doială

Tinerii zootehniști din gos
podăria agricoli de stat Rîm
nicu-Sărat se străduiesc ca, 
prin aplicarea cu strictețe a 
normelor științifice de îngri
jire și hrănvre a animalelor, 
să obțină producții sporite 
de lapte. In lunile aprilie și 
mai, de exemplu, tinerii mul
gători din brigada l-a au 
obținut, de la un lot de 100 
de vaci, 8300 de litri de lapte 
peste plan. Printre fruntașii 
în muncă se numără 
Nicolae Moise, Ștefan 
și Galina Lavric.

Aceste succese sînt

tinerii
Vele ea

ga-o
ranție sigură că producția de 
2900 litri lapte, planificată 
anul acesta pe cap de vacă 
furajată, va fi cu mult depă
șită.

CONSTANȚA GHILICARU 
maistru zootehnist 

G.A.S. Rîmnicu-Sărat

acorde cel mai mare număr 
de ore de curs.

Multe alte lucruri ar putea 
desigur să se spună despre 
felul in care se ține seama de 
necesitățile locului de muncă 
în lecțiile de la cursurile 
ridicare a calificării.

Cu un timp in urmă la 
ția sudură s-a introdus
dura automată, s-au adus a- 
parate noi, mai perfecționate 
și mai pretențioase totodată. 
Tinerii trebuiau deci înarmați 
cu cunoștințe mai avansate 
pentru ca să poată mânui a- 
paratele automate ea price
pere. De acest lucru sa ținut 
seama la întocmirea tematicii 
cursului. Inginerul Constantin 
Obreja s-a orientat bine și în 
primele lecții predate înainte 
și după sosirea aparatelor de 
sudură automată a vorbit ti
nerilor despre avantajele in
troducerii sudurii automate, 
despre părțile componente ale 
aparatului de sudură auto
mată, despre reglarea corectă 
a regimului de sudură, folo- 
sindu-se un flux special după 
o metodă sovietică înaintată. 
Legătura dintre asemenea cu
noștințe căpătate la cursul de 
ridicare a calificării și rezul
tatele obținute s-a făcut sim
țită prin executarea unei su
duri de bună calitate, cu o 
mare rezistență și un aspect 
corespunzător. Și tinerii s-au 
străduit să-și însușească ceea 
ce li s-a predat. Vrabete Gri- 
gore, Tudor Vetrineanu, Nicu- 
lina Negoiță au căpătat un 
bagaj vast de cunoștințe pro
fesionale la acest curs și se 
numără astăzi printre cei 
mai buni tineri sudori din 
șantier.

Și pentru țîmplari și vop
sitori a luat de cuînd ființă 
un curs de ridicare a califi
cării profesionale. Criteriul 
principal al tematicii lecțiilor 
este și

gătura strânsă cu nevoile pro
ducției. în construcția vaselor 
s-au introdus de pildă mate
riale noi, cu care tâmplarii și 
vopsitorii n-au mai lucrat îna
inte : plăci fibrolemnoase, 
extradure, plăci stratificate, 
plăci și borduri din policlo- 
rură de vinii. Era firesc deci 
ca Ia cursul de ridicare a ca
lificării inginera Doina Moru- 
zan, unul din lectori, să in
siste în lecțiile pe care le pre
dă tocmai asupra modului în 
care trebuie să se lucreze cu 
aceste materiale și a caracte
risticilor lor.

Pentru a-i ajuta pe tineri 
să înțeleagă, să-și însușească 
cit mai temeinic cunoștințele 
predate la cursuri, comitetul 
U.T.M. a propus tinerilor in
gineri, 
dintre lecții în ateliere, la lo
curile 
plifice 
demonstrații 
procedează acum inginerii 
care predau lecțiile la cursu
rile din secțiile sudură, matri- 
țerie și altele. Apoi noi am 
recomandat tinerilor ingineri 
ca lucrînd și avînd un con
tact permanent cu tinerii în 
timpul procesului de produc
ție să discute cu ei, să urmă
rească ce neclarități, ce greu
tăți au în producție, iar apoi,

să organizeze unele

de muncă și să exem- 
notiunile teoretice cu 

practice. Așa 
acum

la lecțiile din cadrul cursuri
lor să țină seama de ele, să 
le lămurească. în același timp, 
membrii birourilor U.T.M. din 
secții care participă ei înșiși 
la cursuri, discută cu tinerii 
asupra neclarităților ivite, și 
iau legătura apoi cu lectorii 
tocmai pentru ca aceștia să 
insiste mai mult asupra ace
lor probleme de care tinerii 
au nevoie pe locul de muncă. 
Desigur mai sînt și unii 
membri ai birourilor organi
zațiilor U.T.M. din sectoare 
— electric și strungar je de 
exemplu — care nu se ocupă 
în mod permanent de desfă
șurarea cursurilor. Tocmai ți- 
nînd seama de aceasta, noi 
ne-am propus să discutăm în- 
tr-o ședință de comitet felul 
cum birourile organizațiilor 
de bază U.T.M. se ocupă de 
problemele ridicării califică
rii tinerilor și în mod special 
de urmărirea conținutului 
cursurilor.

Sîntem convinși că vom ob
ține pe viitor rezultate și mai 
bune în asigurarea unei înal
te pregătiri profesionale a 
tinerilor muncitori din șan
tierul nostru și vom îndeplini 
astfel mai bine sarcinile care 
ne stau în față în ceea ce 
privește realizarea unor vase 
cu înalți indici calitativi.

aici de asemenea

al maselor

însemnări pe marginea cursurilor 
„Universității mundtoreși de cultură 

muzicală"

emoțio-
betizare muzicală a peste 500 
de cursanți într-un singur 
an — majoritatea membri ai 
formațiilor artistice de ama
tori - reprezintă un succes. 
Mulți au devenit azi, auditori 
frecvenți ai concertelor sim
fonice și de muzică de ca
meră, artă pe care greu o în
țelegeau cu un an în urmă. 
Pentru o serie de elevi s-a 
organizat un curs paralel de 
teorie și solfegii.

O bună parte din muncitori 
au pătruns pentru întiia oară 
în sala Ateneului — „panthe-

onul muzicii" cum l-au numit 
ei — și aci au făcut cunoș
tință — tot pentru prima 
dată cu orga, clavecinul, har
pa, instrumente vechi puțin 
întîlnite în practica muzicală 
zilnică.

Dar așa cum au mărturi
sit-o toți, în sala Ateneului 
s-au întîlnit cu maeștrii mu
zicii noastre, fapt care le-a 
produs o nespusă bucurie. 
Prezența compozitorilor Ion 
Chirescu, Ion Dumitrescu, 
Alfred Mendelsohn, Tudor 
Ciortea. D. D. Botez, Zeno 

Vance a, Diamandi 
Gheciu, Ion Vicol 
a stîrnit un Viu in
teres printre audi
tori.

Un mare număr 
de tineri muzicologi 
și compozitori ca 

Anatol Vieru, Aurel Stroe, 
Vasile Tomescu, Alfred Hoff
man, Ada ~ 
vian Lazăr 
Georgescu, 
prețioasă experiență ca lec
tori ai Universității.

Spre deosebire de anul tre
cut ne-am îndreptat acum a- 
tenția în mod special 
„exemplificările pe viu", 
nunțînd — pe cît ne-a 
posibil — la discuri și ■ 
de magnetofon. Așa 
perindat pe podiumul

Brumam, Octa- 
Cosma, Silvian 
au dobîndit o

către 
re- 

fost 
benzi 
s-au 
Ate-

neului 
loare.

Ca o 
socotit promovarea la loc 
cinste a creației romînești. 
mai ales a celei contempora
ne. Nici o lecție nu a fost 
lipsită de piese originale, 
cursanții ajungînd să îndră
gească astăzi muzica noastră 
nouă și să o ceară insistent 
în cadrul prelegerilor.

„Universitatea muncitorea
scă de cultură muzicală" din 
București sprijină cu lecții și 
materiale de îndrumare cercu
rile de tineri din uzine (cum 
ar fi de pildă „Prietenii mu
zicii''), celelalte universități 
populare din provincie, o se
rie de amatori de muzică de 
la sate și orașe. Primim scri
sori de la învățători și mun
citori, profesori și ingineri, 
care ne solicită lecțiile lito
grafiate.

Rod al sprijinului partidu
lui „Universitatea muncito
rească de cultură muzicală" 
a devenit un factor activ în 
lupta pentru culturalizarea 
maselor. Succesul de care s-a 
bucurat în acest an tînăra 
instituție de educație muzi
cală a maselor ne obligă pe 
viitor la continua îmbunătă
țire a procesului de învăță- 
mîwt spre a satisface cerin
țele miilor de iubitori ai mu
zicii.

datorie de onoare

artiști de mare

SIRDPUHILE si 
SUCURILE de FRUCTE 
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de la înființarea

opiniei 
din 28 de țări din 
răsăriteană și apu- 
Din partea R.P. Ro- 
participat o delegație

Lodz: Deschiderea

s. u. A.

inU.ILS.S.

Kennedy
Hrușciov, 
liului de 
„Daily

Ecoul international 
emorandumurilor

guvernului sovietic
R. D. Germană
BERLIN 11 (Agerpres). - 

TASS transmite: La 7 iunie, 
M. G. Pervuhin, ambasadorul 
U.R.S.S. in R. D. Germană, a 
făcut o vizită lui W. Ulbricht, 
președintele Consiliului de 
Stat al R. D. Germane, și, din 
însărcinarea guvernului sovie
tic, i-a înmânat copia memo
randumului în problema în
cheierii Tratatului de pace cu 
Germania 
pe această 
Berlinului 
fost predat 
în timpul
S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 

, cu J. Kennedy, președintele 
S.U.A.

In numele guvernului R. D. 
Germane, VV. Ulbricht a mul
țumit cordial guvernului 
sovietic pentru politica sa con
secventă de pace in opera de 
rezolvare a problemei germane 
in interesul menținerii și în
tăririi păcii.

și a reglementării 
bază a problemei 
occidental, care a 
guvernului S.U.A. 
întâlnirii dintre N.

Delhi. Publicînd expuneri a- 
mănunțite ale acestor docu
mente, ziarele relevă in mod 
deosebit năzuința Uniunii So
vietice de a închide capitolul 
celui de-al doilea război mon
dial prin încheierea Tratatului 
de pace cu Germania și trans
formarea Berlinului occiden
tal dintr-un oraș de front in
tr-un oraș liber. „Trebuie să 
se încheie Tratatul de pace cu 
Germania*, „Rusia cheamă la 
organizarea cît mai grabnică 
a tratativelor*, „Propunerile 
Uniunii Sovietice cu privire 
la convocarea unei conferințe 
de pace pentru problema ger
mană*, se spune în titlurile 
ziarelor din Delhi.

R. P. Polonă
VARȘOVIA 12 (Agerpres). 

— Presa poloneză din 12 iunie 
comentează memorandumurile 
adresate de guvernul sovietic 
guvernului S.U.A. în pro
blema încetării experiențelor 
cu arma atomică și cu hidro
gen și în problema încheierii 
Tratatului de pace cu Germa
nia și a reglementării pe a- 
ceastă bază a problemei Ber
linului occidental în comen
tariul ziarului „Glos Pracy" 
se subliniază că R.P. Polonă 
sprijină întrutotul propunerile 
guvernului sovietic și consi
deră că adoptarea acestor 
propuneri de către Occident, 
de către Statele Unite ale A- 
mericii, ar contribui la solu
ționarea grabnică a problemei 
germane care are o importan
ță atit de mare pentru pace 
în întreaga lume. Dacă Sta
tele Unite nu vor dori să în
cheie Tratatul de pace cu 
Germania, ele vor trebui să 
se împace cu ideea că acest 
tratat va 
tele care

fi încheiat de sta- 
doresc aceasta.

India
DELHI

TASS transmite:
damurile guvernului sovietic 
in problema germană și în 
problema încetării experiențe
lor nucleare sînt comentate pe 
larg

iem

12 (Agerpres). — 
Memoran-

in paginile ziarelor din
to Jnsriîrmecț ixxrt_____

NEW YORK 12 (Agerpres). 
— în centrul atenției presei 
americane se află memoran
dumurile în problema interzi
cerii experiențelor nucleare și 
în problema încheierii Trata
tului de pace cu Germania, 
înmînate la Viena de către 
N. S. Hrușciov lui J. Kennedy, 
președintele S.UA..
„New York Times” a publi
cat textele integrale ale a- 
cestor memorandumuri. Zia
rele „New York Times" și 
„New York Herald Tribune” 
le consacră editoriale.

Este semnificativ faptul că 
fără să aștepte o studiere a- 
mănunțită a acestor documen
te. majoritatea ziarelor din 
S.U-A. au luat atitudine îm
potriva propunerilor cuprinse 
în ele. în mod deosebit a- 
ceste cercuri și-au manifestat 
neniulțumirea față de memo
randumul sovietic în proble
ma germană.

însuși Rusk, răspunzând la 
întrebările corespondenților pe 
aeroportul din Washington, 
unde l-a întâmpinat pe pri
mul ministru al Italiei, Fan- 
fani, a declarat în seara zilei 
de 11 iunie că „la prima ve
dere este evident" că S.U.A. 
nu sînt de acord cu noul me
morandum sovietic asupra 
Berlinului.

Rusk, arată corespondentul 
agenției Associated Press, a 
refuzat acum să vorbească în. 
tr-o formă concretă asupra 
răspunsului pe care S.U.A. îl 
vor da la propunerea sovieti
că și a declarat că țara lui se 
va consulta mai întâi cu alia- 
ții ei, după care va fi întoc
mit răspunsul. însuși pre
ședintele Kennedy, a adăugat 
Rusk, .manifestă un mare 
interes" pentru problema 
Berlinului.

Ziarul

Anglia
LONDRA 12 (Agerpres).

TASS transmite : Ziarele lon
doneze din 12 iunie acordă 
atenția principală memoran
dumurilor în problema ger
mană și problema Berlinului, 
precum și cu privire la înce
tarea experisițelor cu arma 
nucleară, care au fost înmâna
te la Viena președintelui J. 

de către N. S. 
președintele Consi- 

Miniștri al URSS. 
Worker', -Times*, 

JDaily Herald- expun «prin
sul acestor documente.

Reterindu-se la memorandu
mul in problema germană și 
problema Berlinului, ziarul 
„Times* scrie că „el ar putea 
constitui o treaptă care duce 
la noi contacte și tratative și, 
poate, chiar la o nouă confe
rință*.

,,Să amintim, subliniază ..Ti
mes", că conferința miniștri
lor Afacerilor Externe care a 
avut loc in vara anului 1959 la 
Geneva n-a fost închisă în mod 
oficial, ci a fost doar suspen
dată și ea ar putea fi reluată 
dacă ar exista dorința...".

Comentatorul diplomatic al 
ziarului .Daily Herald" rela
tează că în momentul de față 
memorandumurile sovietice 
sînt studiate amănunțit la 
Londra

Oh fiott proces 
împotriva lui Glezos

ATENA 12 (Agerpres). — 
Autoritățile grecești continuă 
să-I persecute pe Glezos pen
tru convingerile lui politice.

După cum anunță ziarul 
„Avghi", la 13 iunie, Ia tri
bunalul penal din Kania, 
(Creta) va începe un nou pro
ces împotriva lui Glezos sub 
acuzația de „ultraj* adus 
unui ofițer de jandarmi, pe 
baza faptului că ziarul „Av
ghi" a criticat teroarea auto
rităților. Glezos este deferit 
justiției ca fost director al 
acestui ziar.

Comportarea abuzivă a au
torităților reiese din faptul 
că Glezos este deferit justiției 
pentru un articol apărut în 
ziar in timp ce se afla la în
chisoare și nu conducea 
ziarul.

I. A. Gagarin 
invitat în Cuba
HAVANA 11' (Agerpres), —■ 

Institutul pentru prietenia po
poarelor lumii din Cuba a in
vitat pe primul cosmonaut 
I. A. Gagarin în Cuba. In te
legrama adresată lui Gagarin, 
directorul Institutului, Jiraldo 
Masola, ti transmite dorinfa 
tuturor cubanezilor de a ex
prima personal primului cos
monaut din istorie întreaga lor 
admirație pentru glorioasa Iul 
faptă.

Angola: Forțele patriotice 
își intensifică operațiunile

încheierea Conferinței europeni 
a reprezentanților 

din Est și Vestopiniei publice
OSLo 12 (Agerpres). - La 

Oslo s-au încheiat lucrările 
Conferinței europene a repre
zentanților opiniei publice din 
Est și Vest, la care au parti
cipat reprezentanții 
publice 
Europa 
seană. 
mine a 
condusă de prof. dr. Traian 
Ionașcu, deputat în Marea A- 
dunare Națională.

Delegații la conferință au 
condamnat cu hotărîre milita
rizarea crescândă și intensifi
carea spiritului revanșard în 
Germania occidentală și au 
criticat vehement cercurile 
de răspundere din multe state 
occidentale care încurajează 
această tendință.

Numeroși participant la 
conferință au relevat în inter
vențiile lor că întilnirea de la 
Viena dintre N. S. Hrușciov șt

J. Kennedy a sădit în inimile 
popoarelor speranța că rela
țiile dintre cele 
state - U.R.S.S. 
vor îmbunătăți.

Conferința a 
apel către opinia publică eu
ropeană împotriva înarmării 
atomice a Germaniei occiden
tale și rezoluții în problemele 
colaborării politice, economice 
și culturale între țările Eu
ropei.

A fost 
legătură 
întărirea 
tiviștii pe tărîm social, oame
nii de știință și de cultură din 
Răsărit și Apus.

In comunicatul conferinței 
se subliniază că participanții 
au procedat la un schimb sin
cer de puncte de vedere in 
problemele care preocupă po
poarele Europei.

două mari 
$i S.U.A. sa

adoptat un

creat un comitet da 
care are ca obiectiv 
colaborării intre ac-

expoziției „40 de ani
P. C. din Romînia"

Pe șantierul hidrocentralei ae 
la Votkinsk, 
cursul acestui an va fi zăgă
zuită albia 
și vor intra In funcție primele 
hidroegregate. Aspect de pe 

șantier

fluviului Kama
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Provocări ale revanșarzilor de la Bonn 
occidentalîn Berlinul

în întîmpinarea celui de al XXII-lea Congres 
al P. C. U. S.

Apelul C. C. al Comsomolului
adresat tineretului sovietic

VARȘOVIA 12. — Cores
pondentul Agerpres transmite: 
La Muzeul Mișcării Revoluțio
nare din orașul Lodz a fost 
deschisă într-un cadru festiv 
expoziția : „40 da ani de la 
înființarea Partidului Comunist 
din Romînia*.

Despre dezvoltarea mișcării

Linus Pauling:„Urez mari succeseForumului"

LUANDA 12 (Agerpres). — 
Forțele patriotice din An
gola își intensifică atacurile 
împotriva trupelor colonialiste 
portugheze în diverse regiuni 
ale țării. După cum relatează 
agenția France Presse, din 
Macocola, unde sînt concen
trate importante forțe ale răs- 
culaților angolezi, a fost lan
sat un atac puternic împo
triva centrului Santa Cruz, 
provocând pierderi importante 
trupelor colonialiste.

Pentru a înăbuși lupta pa- 
trioților angolezi, autoritățile 
colonialiste portugheze au 
luat noi măsuri în vederea în
tăririi forțelor militare din 
Angola. După cum anunță co
respondentul agenției Reuter, 
la 11 iunie au sosit
gola, peste 2.000 de soldați 
portughezi destinați întăririi 
garnizoanelor portugheze din 
Angola. Același corespondent 
anunță că au fost aduse de a- 
semenea cantități importante 
de arme șl muniții.

Corespondentul agenției 
Reuter la Luanda anunță că 
la 11 iunie, din Lisabona, au 
plecat noi contingente mili-

tare destinate întăririi garni
zoanelor din Guineea portu
gheză, Corespondentul rela
tează că numele navei care 
transporta efectivele militare, 
precum și numărul acestor e- 
fective este ținut în secret.

BERLIN 11 (Agerpres). - 
Purtătorul de cuvînt al Mini
sterului Afacerilor Externe al 
R.D. Germane a declarat că 
ședințele comisiilor Bundesta- 
gului vest-german în Berlinul 
occidental și intenția guvernu
lui de la Bonn de a ține în 
Berlinul occidental ședința 
Bundesratului, constituie „noi 
încercări de provocare care 
atestă că cercurile agresive de 
la Bonn vor să mențină și să 
intensifice încordarea interna
țională prin ascuțirea proble
mei Berlinului occidental".

GUVERNUL DE LA BONN 
NU ARE CE CĂUTA ÎN BER
LINUL OCCIDENTAL, a sub
liniat în continuare purtătorul 
de cuvînt Berlinul occidental 
se află pe teritoriul Republi
cii Democrate Germane.

Chiar și guvernele celor trei 
puteri occidentale au confir
mat în repetate rinduri că 
Berlinul occidental nu face 
parte din starul de la Bonn ți 
nu este supus guvernului de 
la Bonn și organelor acestuia. 
Vorbind în termeni delicați, 
este nevoie de multă neruși
nare și de lipsa oricărei lo
gici pentru a justifica faptul 
că Berlinul occidental este un 
oraș de front în „războiul 
rece", invocînd totodată, după 
cum fac militariștii de la 
Bonn, acordurile cvadripartite, 
care aveau menirea să asigure 
dezvoltarea pașnică a între
gii Germanii și care au fost

violate de mii de ori prin re
învierea militarismului în 
Germania occidentală, prin 
politica de înarmare atomică 
și atragerea Berlinului occi
dental în planurile agresive 
ale Bonnului

Guvernul Republicii Demo
crate Germane și guvernul 
Uniunii Sovietice au arătat 
în repetate rinduri că încer
carea de a abuza de Berlinul 
occidental în scopul provocă
rilor împotriva destinderii in
ternaționale și împotriva păcii 
este îndreptată nu numai îm
potriva eforturilor pașnice ale 
Republicii Democrate Ger
mane și ale celorlalte state 
socialiste. Prin aceste intenții 
cercurile guvernante din Ger
mania occidentală comit o 
provocare față de toți cei 
interesați în destinderea încor
dării și in rezolvarea pașnică 
a probleme: Berlinului 
dental, fată de »ti cei 
nu doresc să se expună 
mejdlilor ce se

occi- 
care 
pri- 

creează în 
permanență în Berlinul occi
dental.

Aceste provocări ale Bon
nului în Berlinul occidental, 
arată purtătorul de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Exter- 

că a 
încheie tra
cele două 
să se nor- 
în Berlinul

ne al R.D.G., denotă 
sosit timpul să se 
tatul de pace cu 
state germane și 
malizeze situația 
occidental.

în An-

O declarație 
a lui Gizenga

STANLEYVILLE 11 (Ager
pres). — într-un interviu a- 
cordat unui corespondent al 
agenției China Nouă, Antoine 
Gizenga, șeful guvernului le
gal al Republicii Congo, a 
declarat că guvernul legal și 
poporul Congoului vor conti
nua cu hotărîre lupta pentru 
independență națională și uni
tatea țării pînă ce va fi înfăp
tuit țelul stint pentru care și-a 
jertfit viața primul ministru 
al Republicii Congo, Patrice 
Lumumba. Guvernul și po
porul congelez, a spus Gi
zenga, sînt ferm convinse că 
vor învinge toate greutățile 
create de imperialiști și neo- 
colonialiști și vor obține vic
toria, deoarece se bucură de 
simpatia și sprijinul popoare
lor din întreaga lume.

problemei laoțiene
Trimisul
I. Puți-

GENEVA 12. - 
special al Agerpres, 
nelu transmite :

Luni, după o întrerupere de 
cinci zile conferința pentru 
reglementarea problemei lao
țiene și-a reluat lucrările.

Mult timp puterile occi
dentale, îndeosebi S.U.A., 
s-au opus convocării ședinței, 
însă în cele din urmă, dele
gații lor au fost nevoiți să 
țină seama de cererile dele
gației sovietice, care a insistat 
asupra convocării cât mai 
grabnice a ședinței. Cererea 
diplomaților sovietici a fost 
sprijinită de reprezentanții 
majorității țărilor care parti
cipă la Conferința internațio
nală pentru reglementarea 
problemei laoțiene.

Ziarul „New York Times* 
scrie că „Occidentul a fost 
nevoit să abandoneze câteva 
din „argumentele puternice" 
pe care le-a invocat de la a- 
mînarea de miercuri a lucră
rilor conferinței". Corespon
dentul agenției Associated 
Press transmitea că „Occiden
tul a revenit înapoi unde se 
afla cînd a întrerupt convor
birile miercurea trecută. Sin
gura diferență este că în pre
zent Occidentul a pierdut o 
poziție importantă". (Cores
pondentul se referă la zdrobi
rea de către forțele patriotice 
a agențildr rebeli parașutați 
de avioane americane la Pa- 
dong, în spatele pozițiilor gu
vernului legal și a 
Patet-Lao).

Reluarea lucrărilor 
rinței este un prim

lor Externe al R.P. Chineze, 
Cen I, a reluat din nou pro
blema încălcărilor încetării 
focului, luînd astfel din nou 
o atitudine de împiedicare a 
progresului conferinței.

în momentul în care la Ge
neva se anunța că conducăto
rii celor trei părți din Laos, 
Suvanna Fumma, Sufanuvong 
și Boun Oum se vor întâlni 
la Zurich în vederea alcătuirii 
unei delegații comune lao
țiene la Conferința de la Ge-

neva, delegatul tailandez a 
ridicat din nou problema re
prezentării Laosului la confe
rință. Intervenția sa a produs 
o impresie atit de penibilă 
încât pînă și unele delegații 
occidentale au fost nevoite să 
se desolidarizeze de această 
manevră

In cursul ședinței a luat 
cuvîntul A. A. Gromiko, care 
a respins noile manevre occi
dentale.

forțelor

confe- 
succes. 

Dar desfășurarea ședinței de 
luni arată că delegația ame
ricană încearcă să desfășoare 
noi manevre de astă dată în 
cadrul conferinței.

Delegatul S.U.A., Harriman, 
căruia președintele ședinței 
Home i-a dat cuvîntul la 
început, deși primul vorbitor 
înspris era ministrul Afaceri-

C.C. al C.T.CL din U.R^B. 
adresat comsomolistilor și 

tt- 
din 

apel 
îni- 

ti-

a 
comsomolistelor, tuturor 
nerilor și tinerelor 
Uniunea Sovietică, un 
în care a aprobat 
țiativa unor colective de
neret de a pune in funcțiune, 
înainte de termen, în ajunul 
celui de-al XXII-lea Congres 
al P.C.U.S., importante între
prinderi industriale, printre 
care trei furnale, cinci cuptoa
re Martin și patru laminoare.

Comsomoliștii din Uniunea 
Sovietică intenționează să dea 
în exploatare pînă la 17 oc
tombrie a.e. — ziua deschiderii

Congresului P.C.U.S. — aceste 
obiective și alte importante 
obiective din U.R.S.S., procla
mate șantiere ale tineretului.

Apelul subliniază că com
somoliștii vor continua să pa
troneze dezvoltarea regiunilor 
de pământuri desțelenite, vor 
prelua conducerea întrecerii 
pentru obținerea recoltelor bo
gate de porumb, vor încheia 
electrificarea liniei de cale fe
rată principale Moscova-Ir- 
kutsk, vor lupta pentru înde
plinirea planurilor de stat și 
economisirea resurselor 
teriale.

ma-

Plenara C G al P. C. Italian

P. Togliatti despre problemele
tineretului italian

In oxsui șecoe Vxre- 
m e fxenare< C-C. • 
r arr c —— Carr.r.ir

a csvMoi Pat.— r» TogfcaK,
sacraiv genera a C.C. al P.C 
I:a 1~ cadrul dezbaterilor care
au a.-f loc pe marginea rapor- 
tu ui lui Giancarlo Pajetta cu pri
vire la participarea finerefului la 
lupta pentru reînnoire democrati
că și socialism.

Caracterizînd starea de spirit a 
tineretului italian, Togliatti a sub
liniat că în ultimii cîțiva ani tine
retul italian își îndreaptă tot mai 
mult privirile spre partidul co
munist și spre Federația Tineretu
lui Comunist Italian. Tineretul »- 
probă mișcarea comunistă care 
se bucură de prestigiu în rindu- 
rile lui.

Togliatti a subliniat că în pre
zent în Italia există o situație 
nouă care se caracterizează prin

hr.' că deși in penoaca păst
os că burgheză taiiană a reușit 
să-s* mecș.-ă puterea, in cxsui 
aces-e. pervade ■ avut loc un 
mare avirtt ai luptei democratice 
și sociale. In aceste împrejurări a 
subliniat Togliatti, se maturizează 
conștiința politică a tineretului.

Pe pian ideologic, a spus în 
continuare Togliatti, tînăra gene
rație este cel mai mult amenin
țată de infilfrarea ideologiei ame
ricane care îi izolează pe om, îl 
obligă să caute el singur rezol
varea problemelor sale persona
le, să-și renege rolul de cetățean.

In încheierea cuvintării sale 
Palmiro Togliatti a subliniat nece
sitatea de a explica și difuza în 
rindurile tineretului ideologia mar- 
xist-leninisfă. El a îndemnat în în
cheiere întregul partid să sprijine 
Federația Tineretului Comunist L 
tallan.

cunoscutul om de știință 
‘ american dr. Linus Pau

ling. laureat al Premiu- 
Nobel, care se află 

a decla
rat unui corespondent al 
agenției TASS: „Guverne
le Statelor Unite, Uniunii 
Sovietice și celorlalte țări, 
trebuie să desfășoare o acti
vitate susținută pentru reali
zarea unui acord, cu privire 
la dezarmarea generală și to
tală. Nu trebuie permisă o 
catastrofă. CRED CA FORU
MUL MONDIAL AL TINERE
TULUI CONVOCAT LA 
MOSCOVA 1N LUNILE IU- 
LIE-AUGUST, LA CARE, 
PRINTRE ALTE TEME AC
TUALE VOR FI DISCUTATE 
ȘI PROBLEMELE DEZAR
MĂRII, VA CONTRIBUI LA 
REZOLVAREA ACESTEI 
SARCINI CARE AFECTEAZĂ 
INTERESELE ÎNTREGII LU
MI. CONVOCAREA FORU
MULUI ESTE O MĂSURĂ 
FOARTE IMPORTANTĂ. 11 
UREZ MARI SUCCESE SI 
S1NT CONVINS CĂ ~ ' 
ÎNDEPLINI ȚELURILE NO
BILE CARE II STAU ' 
FAȚĂ.

c
lui 
acum la Ottawa,

muncitorești din Romînia și 
despre activitatea Partidului 
Comunist din Romînia a vor-, 
zit tovarășul Heronim Rejnach, 
secretar al Comitetului orășe
nesc Lodz al P.M.U.P.

Expoziția a fost deschisă d» 
tovarășa Michalina Tatarkow- 
na, membră a C.C. al P.M.U.P., 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc Lodz al P.M.U.P.

La deschidere au participat 
tovarășii : Ștefan Jedryszczak, 
prim-secretar ai Comitetului 
voievodal al P.M.U.P.-Lodz, 
Edward Kazmierczah președin
tele Consiliului popular al ora
șului, activiști de partid și de 
stai, ziariști.

Din partea Ambasadei R. P. 
Romîne la Varșovia a luai cu- 
vîntui Ion Rusu, însărcinat cu 
afaceri ad-interim.

PE SCURT
VARȘOVIA. — în seara zilei 

de 10 iunie a avut loc pe sce
na Teatrului de Operă și Ba
let din Varșovia un spectacol 
al Teatrului de Operetă din 
București, cu opereta „Lysis- 
trata“ de Gherase Dendrino. 
Artiștii romîni au fost 
călduros aplaudați de publi
cul varșovian.

ROMA. în cadrul manifes
tărilor organizate de Asocia
ția italiană pentru legăturile 
culturale cu Romînia pentru 
a face cunoscută publicului 
italian literatura romină, sâm
bătă a avut loc la Ravenna o 
seară consacrată poeziei româ
nești.

VA

1N

Situația deplorabilă
a învățămîntului olandez

Ziarul „De wa- 
arheid" a pu
blicat date 

statistice oficiale 
care dovedesc că in 
Olanda invițămin- 
tul se află intr-o 
situație deplorabi
lă- Situația învăță
mîntului școlar se 
înrăutățește pe an 
ce trece. In țară 
se resimte o lipsă 
acută de profesori.

jcolile 
multe 
de în- 
înde-

îndeosebi fn 
primare- In 
școli. funcția 
vățător este 
plinită de persoane
fără nici un fel de 
pregătire pedago
gică. Lipsa de în
vățători se explică 
și prin salariul lor 
redus.

In ultimul an. în 
întreaga Olandă au 
fost construite doar

cinci școli prima
re de stat în timp 
ce biserica a con
struit 60 de școli.

După cum a a- 
rătat în repetate 
rinduri presa olan
deză, supremația 
bisericii în învăță
mântul școlar are 
o influență nefastă 
asupra nivelului de 
cultură generală al 
elevilor.

0 declarație 
a F. M. T. D.

După cum anunță agenția 
M.TjI. secretairiatul Fede
rației Mondiale a Tinere

tului Democrat a dat publicității 
o declarație în care salută tra
tativele franco-algeriene 
Evian.

Tineretul din întreaga 
trebuie să fie vigilent, 
buie să depună eforturi 
ceste tratative să fie o etapă 
hotăritoare pe calea spre re
glementarea conflictului. F.M.T.D. 
cheamă organizațiile de tineret 
să participe pe larg la pregăti
rile în vederea sărbătoririi 
5 iulie a Zilei solidarității 
ternaționale cu tineretul din 
geria.

de la

lume 
El fre
ca a-

la
in-
Al-

Greva învățătorilor 
chilieni

Jnvăfăioril chilieni au decla
rat o grevă de protest de 
24 de ore împotriva repri

mării de către politie a manifes
tațiilor studenfești.

Federafia Invăfăforilor din Chi
le, anunfă corespondentul agen
ției Prensa Latina, a dat publici
tății un apel adresat opiniei pu
blice în care se spune că alocă
rile naționale pentru invă/ămlnt 
sînt cu totul insuficiente, iar sis
temul școlar existent nu oferă po
sibilitatea de învățătură unui nu
măr de peste 300.000 de copii 
care rămln In fiecare an In afara 
școlii.

BEIRUT. - La 10 iunie, la 
Beirut a început primul fes
tival cinematografic interna
țional din istoria Libanului. 
La festival participă 14 țări 
printre care U.R.S.S., R. D. 
Germană, Bulgaria, Romînia, 
S.U.A., Anglia, Franța, Japo
nia.

VARȘOVIA. Cu prilejul săr
bătoririi a 40 de ani de exis
tență a Editurii poloneze de 
literatură pentru copii, „Nasza 
Ksiegarnaia" în zilele de 9—11 
iunie a avut loc Ia Varșovia 
o consfătuire a redactorilor 
editurilor și publicațiilor pen
tru copii din R. P. Polonă și 
alte 7 țări.

In cadrul consfătuirii tov. 
Lucia Oiieanu,, redactor 
șef al revistelor pentru copii 
„Arici Pogonici", „Luminița" 
și „Cravata Roșie", a vorbit 
despre experiența publicații
lor pentru copii din R. P. Ro
mână.

POZNAN. La 11 iunie s-a 
deschis Tirgul internațional de 
la Poznan, care își sărbăto
rește anul acesta cea de-a 30-a 
aniversare. La festivitatea de 
deschidere au luat parte con
ducătorii de partid și de stat 
ai R. P. Polone în frunte cu 
Wladyslaw Gomulka, prim- 
sccretar al C.C. al P.M.U.P. și 
Josef Cyrankiewicz, președin
tele Consiliului, de Miniștri al 
R. P. Polone ; de asemenea, au 
participat membrii delegații
lor venite din 14 țări.

Din partea R. P. Romine la 
festivitatea de deschidere a 
participat o delegație guverna
mentală condusă de Bujor 
Almășan, ministrul Minelor și 
Energiei Electrice.

Obiectivul fotoreporterului revistei „Freie Welt- a surprins o 
puternică manifestație a maselor populare din Olanda, la care 
a participat un mare număr de tineri. Pe pancartele lor se 
pot citi inscripții ce cheamă la lupta pentru pace, împotriva 
Înarmării atomice și a amplasării de rachete cu focoase nucleare 

pe teritoriul Olandei.
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