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Cu planul semestrial îndeplinit
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de
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a planului
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de oameni opti-

MOISE ȘTEFAN
Inginer zootehnist la G.A.S. 
Bordușani, regiunea București
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Recoltatul orzu

•nu- 
co-

Se sudează un nou cazan I 
Aspect obișnuit de muncă 
la Uzinele ,,1 Mai" din Plo

iești.
Foto : 6. ARCADIE

cînteia 
tineretului

Muncitor

)

La Uzinale Ranaheț din Arad.
a fost bine 

pregătit din vreme 
ți cind orzul pe 
cele 122 de hectare 
a dat în pirgă, co
lectiviștii din co
muna Sirr.petru. ra
ionul Sinicolaul- 
Mare, au început 
recoltatul. Cele 10 
secerători - legători 
(dintre care 8 ale 
colectiviștilor și 
două ale S.M.T.- 
ului au intrat in 
lan. Această lucra
re trebuie urgen
tată pentru a în
cepe la timp recol
tatul griului.

Organizația U.TM.

a mobilizat la re
coltare pe tinerii 
cei mai harnici din 
brigăzile de cimp. 
Ei ajută la strin- 
gerea rapidă a sno
pilor, la clăitul lor. 
Tinerii conductori 
de atelaje au 
început să trans
porte imediat sno
pii la arie.

ing 
NEGRI CIOIU

*

Orzul de toamnă 
dăduse in pîrgă. 
Îndată ce au con
statat acest lu
cru colectiviștii din

4 PAGINI - 20 BANI Joi 22 iunie 1961

la timp.

G.A.C. 
Bistreț, 
Băile ști, 
început 
pe cele 
tare. La seceriș, 
legatul și strîr 
snopilor, la trans
portul lor la arii, 
alături de vîrstnici 
au participat 
meroși tineri 
lectiviști. Astfel 
coltatul s-a termi
nat în bune condi- 
țiuni și in timpul 
planificat.

„1 Maf- 
raionul 

au și 
recoltatul 

20 de hec- 
, la

Viz’rtînd șantierul de construcții de locuințe din Arad.

Comitetul raional U.T.M. 
idia a ținut recent o șe- 
plenarâ lărgită la care 

uvxripat și instructorii 
comitetului raional, secretarii
comitetelor comunale U.T.M., 
secretarii organizaților de 
bază U.T.M. din stațiunile de 
mașini și tractoare, gospodă
riile de stat și gospodăriile 
agricole colective din raion. 
Plenara a analizat posibili
tățile pe care le are tinere
tul pentru a-și aduce o con
tribuție cît mai mare la strîn- 
gerea recolte^ a stabilit sar
cinile concrete ce revin orga
nizațiilor U.T.M. în această 
perioadă și măsurile prin 
care aceste sarcini vor putea 
fi duse la îndeplinire. Echipe
le sezoniere de tineret vor 
deservi o parte din combinele 
care vor lucra la strînsul 
recoltei. La organizară acestor 
echipe s-a procedat astfel : cu 
aprobarea consiliilor de con
ducere ale gospodăriilor co
lective au fost aleși mai 
mulți tineri din cadrul brigă
zilor de cimp care vor alcă
tui echipele sezoniere pentru 
deservirea combinelor, încăr
catul și transportul paielor în 
vederea eliberării la timp a 
miriștei, vor lucra la încăr
catul și transportul sacilor 
etc. Munca se va desfășura 
prin rotație. în timp ce a- 
cești tineri vor lucra în echi
pele sezoniere, ceilalți tova
răși ai lor din brigăzi vor 
continua prășitul și pe parce
lele lor. După patru zile (re
coltarea va 
fi înlocuiți 
reluîndu-și

Acum totul este pregătit 
Rămîne doar să se treacă la 
lucru. De asemenea, în fie
care gospodărie agricolă co
lectivă din raion s-au organi
zat cîte una-două echipe de ti
neri călăreți pentru paza la
nurilor. Organizațiile U.T.M. 
din S.M.T. și G.A.S. s-au an
gajat să contribuie la organi
zarea și buna funcționare a 
schimburilor de noapte pen
tru efectuarea arăturilor a- 
dînci de vară. Tot în această 
perioadă 370 de elevi din șco
lile medii vor ajuta gospo
dăriile de stat Medgidia și 
Cernavodă la recoltat.

La G A S. Bordușani, secția 
Fâcăeni. ca și la alte unități, 
încă din vara anului 1960 au 
fost luate măsuri de executa
rea arăturilor adinei pentru 
isămînțările de toamnă cît și 
pentru insămințatul din pri
măvara anului 1961. S-a asi
gurat din timp sămînța nece
sară cit și pregătirea mașini
lor pentru insămințări. Au 
fost transportate și împrăștia
te pe teren mari cantități de 
îngrășăminte organice și mi
nerale. Insămînțările din pri
măvară au fost executate în 
timp optim și s-a asigurat o 
densitate corespunzătoare de 
plante la unitatea de suprafa
ță la toate culturile, deci și la 
cele furajere.

Toate acestea au făcut ca 
azi, cind s-a început recolta
tul, să se obțină o producție 
de 62.000 kg de borceag masă 
verde la ha. O dată cu recol
tatul insilczăm întreaga can
titate de borceag obținută.

La obținerea acestor 
ducții un aport deosebit
adus utemiștii și tinerii. Sub 
îndrumarea organizației 
partid, organizația U.T.M. a 
desfășurat încă de la înce
putul campaniei de primăvară 
o susținută muncă politică 
printre utemiști și tineri pen
tru efectuarea unor lucrări de 
bună calitate și la timpul op
tim.

Importante realizări ale tinerilor laminoriști

Fabrica de celuloză
zile,

din Brăila
La întreprinderea ’pentru > triplex, precum 

valorificarea stufului de la 
Brăila, obiectiv de seamă al 
industriei noastre chimice în 
plină, dezvoltare, a intrat în ■ lofan. Din deșeuri se fabrică 

..................  ’ ’ • - • ” furfurol, acid acetic și meta
nol'— substanțe chimice va
loroase cu multiple utilizări, 
în viitor se va mai fabrica 
celuloză papetară din care se 
va produce hîrtie de scris și 
de tipar. Utilizarea stufului 
ca materie primă în industria 
chimică prezintă și alte avan
taje pentru economia națio
nală. Numai la actuala capa
citate, producția fabricii de 
celuloză, de exemplu, echiva
lează anual cu peste 200.000 
m.c. lemn de rășinoase.

Celuloza obținută din stuf 
- are multiple caracteristici su
perioare celulozei din lemn de 
rășinoase și îndeosebi un alb 
mai pronunțat decît la alte 
tipuri de celuloză. Deosebit 
de important este faptul că la 
fabricile de celuloză din stuf 
nu vor exista deșeuri nevalo
rificate, ceea ce ridică cu 
mult economicitatea produse
lor fabricate în întreprinde
rea pentru valorificarea stu
fului de la Brăila.

Potrivit indicațiilor parti
dului și guvernului, acțiunea 
de valorificare superioară a 
stufului din Delta Dunării 
continuă. în cursul acestui an 
vor începe lucrările pentru 
construirea unei noi linii de 
celuloză destinată fabricării 
hîrtiei de scris, precum și a 
două fabrici, una de celofibră 
ți una de celofan.

producție fabrica de celuloză. 
Ea este a doua unitate .dată 
în. funcțiune la această între
prindere, prima fiind fabrica 
de cartoane duplex-triplex 
care produce încă din anul 
1959.

Noua unitate are . o capaci
tate anuală de producție de 
50.000 tone celuloză pentru fa
bricarea de fibre artificiale, 
care vor contribui la sporirea 
producției de țesături. . .

Fabrica de celuloză de la 
Brăila este înzestrată cu uti
laje moderne la nivelul teh
nicii mondiale, cea mai mare 
parte a procesului tehnologic 
fiind automatizat. Dozarea le- 
șiei, încărcarea fierbătoarelor 
cu leșie, precum și întregul 
proces de fierbere a celulozei, 
de exemplu, este dirijat 
famat de la pupitre de 
mandă.

Materia primă pentru 
bricarea celulozei o constituie 
stuful din Delta Dunării — 
una din marile bogății natu
rale ale țărit în timpul re
gimului burghezo-moșieresc, 
an de an, aproape' întreaga 
cantitate de stuf din Deltă era 
lăsată să se irosească. Puterea 
populară a creat condiții pen
tru ca stuful, ce crește pe zeci 
de mii de hectare și care se 
regenerează an de an să fie 
valorificat pe cale industria
lă. Din stuf se produce în 
prezent semiceluloză din car» 
se obțin cartoane duplex șt

au-
co-

fa-

f

și celuloză 
pentru fibre artificiale, celu
loză albită din care se vor fa
brica în viitor celofibră și ce-

. Acum cîfeva 
în urma unei ■ analize 
făcute de către comi
tetul U.T.M. de la Fa
brica de țevi din Ro
man asupra felului 
cum au muncit brigă
zile de producție ale 
tineretului a fost 
clarat 
muncă 
gada de tineret

colectiv 
fruntaș,

de- 
de 

bri- 
con-

(Agerpres)

de tînărul mai- 
Gheorghe Gol
din secția lami- 

Tinerii din a- 
brigadă și-au 

mai

dusă 
sfru 
dan, 
nor.
ceasta 
realizat în luna 
planul de producție 
în proporție 
107,82 la sută, 
întreaga secție tinerii 
laminoriști au realizat 
economii de 544 tone 
metal ;

de
Pe

Merită să fie eviden- 
fiați pentru frumoase
le rezultate obținute 
In producție 
Gheorghe
Teodor
Huțanu,
Tabarcea, Vasile Tibi- 
chi și alții.

tinerii : 
Goldan, 

Calcan, Ion 
Alexandru

Colectivistele Elena C. Radu și Maria F. Marin de la G.A.C. „Vic
toria socialismului" din comuna Poenarii Vulturești, raionul Răcori, 

string primii snopi de orz în clăi.
Foto : AGERPRES

EMIL A VĂDANI
laminorist

Uoiunea Sovietică—salvatoarea
strajă de neclintit

La 21 iunie a fost îndepli
nit planul producției globale 
al Ministerului Economiei Fo
restiere pe semestrul 1 din a- 
cest an.

Dezvoltînd întrecerea so
cialistă pentru înfăptuirea 
sarcinilor trasate de cel de-al 
III-lea Congres al P.M.R. 
muncitorii din economia fo
restieră au realizat în primul 
semestru al acestui an o pro
ducție mai mare decît cea din 
perioada corespunzătoare a a- 
nului trecut cu circa IV 0.0 00 
m.c. cherestea, peste 400.000 
m. p. parchete, aproape 
10.000 m.c. de placaj, circa

6.000 tone plăci aglomerate 
din lemn, mobilă în valoare 
de aproximativ 80 milioane 
lei și alte produse. Valoarea 
producției globale 
depășește cu 10 la sută pe cea. 
din primele 6 luni 
1960.

La îndeplinirea 
înainte de termen 
semestrial de producție, o con
tribuție deosebită au adus-o 
colectivele întreprinderilor 
din cadrul direcțiilor de eco
nomie forestieră din regiunile 
Mureș-Autonomă Maghiară, 
Brașov și Argeș.

(Agerpres)

Se împlinesc astăzi 20 de 
ani de cînd hoardele 
fasciste au atacat mi

șelește Uniunea Sovietică dez
lănțuind un sîngeros război de 
agresiune, un război de jaf și 
cotropire.

împrejurările în care hitie
riștii au declanșat războiul 
împotriva Uniunii Sovietice, 
desfășurarea acestui război și 
mai ales zdrobirea militară a 
fascismului german sînt pline 
de învățăminte. Lecțiile isto
riei nu trebuie uitate.

Cum a fost posibil ca hitie
riștii să provoace cel de al 
doilea război mondial ? Fas
cismul german a îndrăznit să 
pornească războiul deoarece 
o serie de puteri occidentale 
au avut o atitudine nu numai 
de îngăduință față de el, ci 
chiar de încurajare directă. 
Să ne aducem aminte de ru
șinoasa capitulare a Occiden
tului la Munchen. Orbiți de 
anticomunism, politicienii oc
cidentali au respins eforturile 
guvernului sovietic de a se 
iniția acțiuni colective ale tu
turor țărilor iubitoare de 
pace pentru se pune frîu a- 
gresorilor fasciști.

Războiul dezlănțuit de hit- 
leriști era un război tîlhă- 
resc, criminal, un război me
nit să asigure magnaților din 
Ruhr și junkerilor acapararea 
de pămînturi străine, obține
rea de noi piețe de desfacere 
și surse de materii prime, dar 
mai ales înainte de orice dis
trugerea puterii sovietice, a 
primului stat al muncitorilor 
și țăranilor, transformarea a- 
cestei țări într-o colonie a 
monopolurilor germane. Aces
te planuri erau pe placul po
liticienilor reacționari din 
Occident. Dar pînă la urmă, 
se știe, hitieriștii nu și-au 
cruțat nici măcar pe vechii 
lor protectori din Apus.

In anii premergători celui 
de-al doilea război mondial 
Uniunea Sovietică a 
mari eforturi pentru a 
fascismul 
a demasca 
cotropire,

unic împotriva agreso- 
și a preintimpina răz- 

care se apropia tot 
amenințător. Din pă- 
chemările guvernului

General-colonel
Ion Tutoveonu

adjunct al ministrului 
Forțelor Armate

vedit necesitatea unei puter
nice coaliții antihitleriste. 
Datorită politicii realiste, clar
văzătoare consecvente a U- 
niunii Sovietice a putut 
lua naștere coaliția antihi- 
tleristă. Această coaliție a 
demonstrat posibilitatea co
existenței între state
sisteme sociale diferite. în 
toiul războiului împotriva 
primejdiei fasciste, state cu 
orînduiri diferite și-au putut 
uni eforturile. Lupta comună 
a popoarelor împotriva hitle- 
rismului a dus la zdrobirea a- 
gresorilor fasciști.

Intrarea 
in război,
luptă împotriva 
lui proclamat 
du! Comunist al 
vietice, au constituit elemen
tul hotăritor al celui de-al 
doilea război mondial și au 
determinat caracterul lui 
antifascist, eliberator. Eroicele

cu

german, 
tendințele 

pentru a crea

depus 
infrina 
pentru 
Iui de 

un
Uniunii Sovietice 

programul de 
fascismu- 

de Parti- 
Uniunii So-

front 
rului 
boiul 
mai 
cate,
sovietic n-au găsit înțelege
rea necesară în Occident. Dar 
viața cu încercările ei a do-

rice călătorie prin 
țară e ca un zbor 
în care simți ae
rul tare al înălți
milor. Da, un zbor 
care te ajută să 

distingi și mai bine culorile 
neasemuit de bogate din care 
este țesut chilimul pămîntului 
nostru ; să vezi, să simți, să 
te gîndești Ia acea împletire 
armonioasă, necunoscută al
tădată, între frumusețile na
turii și cele meșteșugite de 
mina harnică a omului, pen
tru om. Numai prin această 
operă edificatoare, a socialis
mului, frumusețile vechi, de 
mii de ani, capătă o strălu
cire nouă.

Să ne gînriim la munți.
Ceahlăul a fost 

un. uriaș cu frun
tea în soare. în- 
tr-adevăr așa e- 
ra. Dar cît întu
neric în jurul 
frunții lui însori
te 1 Am venit noi, 
cu limpezimea 
planurilor noas
tre, cu hărnicia 
brațelor care 
le-au dat viață și în cîțiva ani 
am ridicat muntele de beton și 
oțel al barajului de la Bicaz, 
am întins oglinda unei mări 
între munți, în care Ceahlăul 
se poate privi și noaptea. 
Noaptea am făcut-o mai mică, 
nu numai pe plaiurile Mol
dovei, ci în întreaga țară, cu 
ajutorul Hidrocentralei „V. I. 
Lenin“ de Ia Bicaz. Acum o- 
mul a început să fie și el un 
Ceahlău cu fruntea într-ade- 
văr în soare.

în apropierea munților Ha
țegului, nu prea departe de 
locurile unde Decebal a ales 
cupa cu otravă în locul ro
biei, se ridică munții de fier, 
care dau naștere oțelului de 
la Hunedoara. La vatra de 
foc a celor înălțați de noi, 
munții cei vechi se văd și ei 
mai frumoși, istoriile și le
gendele lor căpătînd parcă o 
nouă viață prin torța istoriei 
cu adevărat legendară a a- 
nilor noștri socialiști.

Priviți munții, priviți oame-

la drumeție
5

nii noi, cunoașteți-i bine șt 
măsurați-le singuri trumuse- 
'ea.

Să ne gîndim la mare.
Pe țărmul Pontului Euxin, al 

Mării Negre, poetul exilat, O- 
vidiu, își scria cu două mii 
de ani în urmă cartea sa 
„Tristiile", Eminescu vorbea 
despre „mișcătoarea mărilor 
singurătate" și în suferința 
sa, nebăgată în seamă de 
societatea nedreaptă a vre
mii, dorea să aibă un „cer 
senin pe întinsele ape“.

împotriva tristeții și singu
rătății, noi 
mulțimilor 
miști, celor care au devenit 
în țara noastră stăpînii mun
ților, ai cerului înseninai, ai 
apelor fără stîrșit. Să se bu

cure de soare, de 
odihnă, de frumu
sețe. Cu mina lor 
am pus la pieptul 
mării colierul li
toralului, mereu 
sporit în perie și 
diamante. Pe un
de străbatea al
tădată amărăciu
nea cîntecului 

țară bogată / Bate

omenirii de fascism,
a păcii

armate sovietice au dus greul 
războiului, au trebuit să su
porte presiunea a sute de di
vizii hitleriste pe care le-au 
respins și le-au nimicit chiar 
în bîrlogul lor — la Berlin. 
Ostașii sovietici au fost cei 
care au împlîntat steagul vic
toriei deasupra Berlinului în- 
frînt. întregul popor sovietic, 
bătrîni, tineri, copii, au luptat 
cu un eroism legendar în spa
tele frontului, în fabrici și u- 
zine, pe ogoare, producînd tot 
ceea ce era necesar frontu
lui. Detașamentele de parti
zani au dat 
tropitorilor.

Strălucita 
de Uniunea
Germaniei fasciste în cel de-al 
doilea război mondial a fost 
un eveniment de amploare is- 
torîco-mondială, care a avut o 
uriașă importanță pentru în
treaga omenire. Poporul sovie
tic a apărat cu succes liberta
tea și independența U.R.S.S. 
— primul stat socialist din lu
me — a salvat civilizația mon
dială de la distrugere, iar po
poarele — de robia fascistă. în 
aceasta constă marele merit 
istoric al popoarelor sovietice 
in fața întregii omeniri. Nici-

grele lovituri co

victorie repurtată
Sovietică asupra

cre-odată oamenii de bună 
dința nu vor uita jertfele 
uriașe pe care oamenii sovie
tici le-au dat în lupta pentru 
zdrobirea fascismului, erois
mul lor cu adevărat legendar, 
în lupta împotriva fascismu
lui s-a manifestat cu toată tă
ria puterea economică și mili
tară a Uniunii Sovietice. în 
ciuda imenselor distrugeri, 
poporul sovietic a ridicat din 
ruine orașe și sate distruse 
de fasciști, a construit mii și 
mii de uzine și fabrici moder
ne, a refăcut și dezvoltat în
treaga economie națională, a- 
,lungind ca astăzi Uniunea So
vietică să fie o mare putere 
economică, a cărei știință și 
tehnică se află pe prim loc în 
lume.

înfrîngerea fascismului ger
man de către armatele sovie
tice a demonstrat categoric 
marea forță vitală a statului 
socialist, invincibilitatea sa. 
S-au prăbușit ca un castel 
clădit pe nisip toate planu
rile dușmanilor socialismului 
care prevedeau pieirea sta
tului sovietic. Ca urmare a 
eroismului cu care a apărat 
libertatea popoarelor lumii,

„Dobroge, 
vînt și crește piatră” noi am 
iăcut să cînte cîmpurile iri
gate, livezile și viile în tera
se, muncitorii, colectiviștii, 
pescarii Dobrogei socialiste.

Priviți marea, priviți oame
nii de pe țărmul ei, cunoaș- 
teți-i bine și măsurați-le șin- 
guri iiumusețea.

Să ne gîndim la dealurile 
cu livezi și podgorii, la Bără
ganul ce ține în palma Iui 
nesiîrșită comoara legănă
toare a spicelor, să ne gîn
dim la rîurile țării. Pe lîngă 
vechiul chip al frumuseții, 
cîte imagini noi duc astăzi 
spre leagănul Dunării bătrîne 
și Mureșul, și Oltul, și Jiul, și 
Șiretul. Ascultați glasul apelor 
și veți înțelege în el accen
tele parcă ds admirație adre
sată omului de azi, făuritorul 
unei lumi noi, într-o țară 
nouă.

Ați văzut expoziția de ar
hitectură din Capitală ? Du- 
ceți-vă s-o vedeți în toate o- 
rașele și satele țării, acolo 
unde se desfășoară toate ma
rile sau mai micile șantiere 
care și-au trimis la expoziție 
doar machetele, cu lumina lor 
condensată.

Dar cîte locuri și lucruri de 
neuitat te așteaptă, tinere 
excursionist, la capătul dru
murilor. Drumuri prin țară, 
frumuseți nesfîrșite, sporite 
în fiecare zi. în sporul acesta, 
desfășurat într-un ritm de ine
puizabilă tinerețe, nu poți să 
nu vezi limpede creația con
știentă a poporului, condus 
de partid. Da, o adevărată și 
uriașă creație 1 Frumusețea 
și înălțimea ei se . datoresc 
luptei. Acelei lupte pe care, 
continuînd-o de veacuri, o 
încunună astăzi deplin po
porul, clasa muncitoare. Locu
rile legate de această luptă 
istorică sînt mult cercetate și 
îngrijite cu venerație de tînă- 
ra noastră generație, de în
treaga țară. Oprește-te, călă
torule, la fiecare din ele, la 
muzee, monumente, case me
moriale și adaugă-ți cunoș-
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afișează și

adăpost 
Pereții 

nu tre-

în- 
s-a 
tu- 

care
tu-

9

manifestau 
numeroase 
acolo unde 
vadă noi

la
București, 

acest 
pentru

in- 
vor 

la 
pre- 

ghizi

Convorbire 
cu Veronica Sintea 
secretar al Comitetului oră

șenesc U.T.M- Brașov

levu
larii brașoveni 
au o frumoasă 
experiență în 

organizarea 
excursiilor. în vacanța a- 
ceasta, experiența bună, 
va fi din plin folosită.

Dar s-o lăsăm pe tova
rășa Veronica Sintea, se
cretara comitetului orășe
nesc U.T.M. Brașov, să ne 
spună cîte ceva despre or
ganizarea activității turis
tice cu elevii și școlarii.

— La organizarea ex
cursiilor, comitetul oră
șenesc U.T.M. colaborează 
cu secția învățămînt și cul
tură a sfatului popular o- 
rășenesc, cu conducerile 
școlilor. încă de anul 
trecut, din inițiativa comi
tetului orășenesc U.T.M., 
cu sprijinul secției de 
vățămînt și cultură 
organizat o comisie 
ristică orășenească, 
îndrumă activitatea 
ristică a tuturor școli
lor. Comisia este 
mată din 9 membri —- ca
dre didactice cu experien
ță în organizarea activi
tății turistice, profesori de 
educație fizică, geografie și 
istorie, precum si activiști 
U.T.M.

Cum lucrează această 
comisie ?

— Comisia, pe baza ex
perienței membrilor săi, a 
studiului pe care l-a făcut, 
a recomandat diferite iti- 
nerarii, programe de ex
cursii. Un criteriu princi
pal care stă la baza 
legerii 
ce pot 
bătînd 
astfel 
realizările regimului

a-
itinerariului este 

vedea elevii stră- 
anumite locuri, 

ca ei să cunoască 
de-

rinfre elevii Șco
lii pedagogice 

din Sibiu, pasiu
nile din timpul 
liber sînf cit se 
poate de felu

rite. Incepînd cu muzica sim
fonică sau lectura literaturii 
beletristice și terminînd cu 
sportul — s-ar putea întocmi 
o foarte lungă listă de „pre
ferințe", despre care însă ni
meni nu s-ar încumeta să 
țină că este... completă.

Se poate însă afirma 
toată convingerea că

sus-

cu 
una 

singură dintre pasiunile extra- 
școlare este comună tuturor : 
turismul I

La început, elevii școlii se 
mulțumeau să se adune pîlc 
în fflfrtJwlii. Degetul, parcurgea 
cu viteză uluitoare distanțele 
și imaginația lor aprinsă trecea 
de la munte la șes, și de pe 
matca rîurilor pe țărmul mării, 
cu siguranța celor mai încer
cați cutreierători de me- 
leaguri.

Curînd 
pe aripa 
nu-i mai 
început, firesc, 
driim. Urmarea ? S-a organi-

însă, aceste călătorii 
gîndului au ajuns să 
satisfacă. Atunci au 

pregătirile de

mocrat-popular, noile con
strucții care s-au înălțat, 
frumusețile patriei, să cu
noască oamenii, să stea de 
vorbă cu ei. Firește, pen
tru alegerea acestor itine- 
rarii se ține seama și de 
vîrsta elevilor, de cunoș
tințele lor, 
de care 
pentru

de condițiile 
dispune școala 

organizarea ex
cursiei. Se urmărește însă 
ca elementul educativ al 
excursiei să se îmbine cu 
cel recreativ-distractiv. 
Comisia recomandă astfel i- 
tinerariul ca elevii să 
meargă și pe jos, să ur
ce, să treacă prin păduri, 
pe lingă ape, să poată face 
baie, sau uneori alege dru
muri care pot fi străbătute 
cu

patriei. în acest fel, se rea
lizează unul din scopurile 
excursiei: ca elevii, cînd 
termină clasa a Xl-a, să 
cunoască principalele o- 
biective industriale, social- 
culturale și locurile isto
rice din țară.

— Cum se organizează 
excursiile ?

— Excursiile se pregă
tesc din timp. De obicei, 
ținînd seama de programa 
analitică a fiecărei clase, 
se execută harta țării sau 
raionului, pe care se con
semnează traseul excursii
lor și obiectivele mai im
portante pe care le vor vi
zita.
se

— Și unde vor pomi în 
această vacanță ?

— Pentru această 
canță avem proiectate mai 
multe categorii de excursii. 
Peste 300 de elevi fruntași 
la învățătură vor fi cu
prinși în tabăra turistică 
organizată pe oraș. Aceștia 
vor vizita Hidrocentrala 
„V. I. Lenin44 de la Bicaz, 
pitoreștile stațiuni Lacul 
Roșu, Cheile Bicazului și 
altele.

în afară de aceasta, clu
burile elevilor, taberele lo
cale ale pionierilor vor 
organiza și ele excursii, cu 
o durată mai scurtă. Astfel, 
se va organiza o excursie 
cu itinerariul Cristian — 
Poiana Brașov — Rîșnov. 
2ei mici vor face excursii

5ă presupunem că 
‘ rim să facem

Așa oroansâm nai
Comisia a recomandat iti- 

nerarii pe clase — de la cla
sa I-a la clasa a Xl-a. Cei 
mici, din ciclul I, au 
program de excursii cu
noașterea orașului și a îm
prejurimilor. Ei pleacă de 
dimineața în excursie și 
se întbrc seara. în timpul 
zilei, vizitează locuri isto
rice, întreprinderi 
gospodării, parcuri, 
în poiene, organizează 
jocuri, întreceri sportive. 
Clasele V—VII fac ex
cursii de 2—3 zile, prin 
regiune. Clasele VIII—XI 
au un program bogat de 
excursii; ei pornesc să 
străbată patria, alegind 
cele mai importante centre 
industriale, culturale, locu
rile cele mai pitorești ale

concret al excursiei, lista 
participanților. Apoi se 
organizează călătorii ima
ginare pe hartă, pe baza 
itinerariului stabilit. în a- 
celași timp profesorii de 
educație fizică discută cu 
elevii despre regulile ex
cursiei, despre pregătirile 
pe care trebuie să le facă, 
despre ceea ce trebuie să 
ia pe drum. Așa că elevii 
pornesc „înarmați41 cu cu
noștințe, forțe și tot ce le 
trebuie pentru drum.

scurte la G.A.S.-Stupini. la 
Parcul Nou, pe Tîmpa etc. 
Se va face o interesantă 
excursie la G.A.C. Hărman. 
Aici școlarii vor vizita gos
podăria, vor strînge plante 
pentru ierbare etc.

Interesant de relevat 
este făptui că și școlile or
ganizează numeroase 
curșii
Școala de 7 ani 
elevii

ex- 
lor.

nr. 2 — 
claselor V—VII vor 

face o excursie pe ruta :
Bicaz, Piatra Neamț, Ga
lați. Școala de 7 ani nr. 12 
organizează o excursie 
Bacău, Roman, 
A fost ales 
seu tocmai

noască mai bine înfăptui
rile regimului democrat- 
popular și în această parte 
a țării. Școala de 7 ani 
nr, 3 Săceie organizează și 
anul acesta o tabără turis
tică, cu două serii, cuprin- 
zînd 80 de pionieri. în luna 
iulie, muntele Ciucaș va 
răsuna de veselia pionieri
lor care vor poposi aici cu 
corturile lor. Pionierii își 
vor înjgheba aici o adevă
rată gospodărie. Programul 
taberei cuprinde o perioa
dă de acomodare, de pre
gătire pentru excursiile de 
mai lungă durată. Apoi, 
pentru o săptămînă vor 
pleca pe litoral. Aici 
admira frumoasele
strucții care s-au ridicat în 
acești ani prin grija parti
dului, pentru odihna oame
nilor muncii.

în orașul nostru sosesc, 
vara, mulți elevi excursio
niști. în colaborare cu sec
ția de învățămînt și cultu
ră, am luat măsuri de a 
organiza puncte turistice 
pentru elevii- excursioniști 
lin alte părți ale țării. Ei 
vor fi găzduiți la 
ternatele unor școli, 
putea servi masa 
cantine etc. Au fost 
gătiți, de asemenea 
care să-i însoțească pe 
excursioniști, să le dea ex
plicații. Preocuparea noas
tră. în continuare, trebuie 
să fie aceea de a asigura 
cadre pricepute, cu expe
riență care să îndrume ac
tivitatea turistică a elevi-

do- 
o 

excursie, am stabilit 
itinerariul și începem să 
ne pregătim pentru drum. 
Ce trebuie să pregătim 
pentru ca excursia să se 
poată efectua in bune 
condițiuni ?

Echipamentul necesar, in 
special vara, fără să fie 
prea pretențios, trebuie să 
fie ales dintre lucrurile 
cele mai ușoare și mai co
mode la îmbrăcat. Pentru 
excursii se folosește o în
călțăminte ușoară și moale, 
de preferință din piele, cu 
talpă care să asigure o pri
ză cit mai bună.

Pantalonii să fie largi la 
genunchi, pentru a permite 
mișcări cit mai libere, 
se pot întrebuința și 
talani scurți.

Niciunui turist nu tre
buie să-i lipsească haina de 
pint. Ea trebuie să fie lar
gă, să îmbrace șoldurile și 
să aibă o glugă pentru a 
putea fi ridicată în caz de 
vini sau ploaie.

Rucsacul. întregul mate
rial necesar unei excursii 
va fi băgat într-un rucsac, 
care va fi confecționat din 
pinzi impermeabilă. înain
te de plecarea în excursie 
vom controla cu grijă • cu
relele și șiretul care închi
de rucsacul.

Accesorii. înainte de ple. 
care este necesar să facem 
o listă de lucrurile ce tre
buie luate în excursie. Se

„Resursele pedestre**

Discuții mai aprige s-au 
purtat în jurul... mijloacelor 
de deplasare. Unii, foarte gri
julii, erau de părere că „de
butul" turistic trebuie să fie 
făcut dacă nu cu autobuzul 
cel puțin cu... trenul. Ceilalți 
însă nu voiau să audă de așa 
ceva. Turismul este un sport 
— spuneau ei. Deci vom fo
losi — cum zice Topîrceanu 
„resursele pedestre". Ba, 
pentru a fi cit mai convingă
toare, secretara organizației 
U.T.M., decupînd un articol 
scris de un medic șj publicat 
înfr-o revistă l-a citif „partiza
nilor autobuzului".

— Omul care face o plim
bare nici nu bănuiește că res
pirația lui se activează, că or
ganismul primeșfe mai mult 
oxigen, că aparatul respirator 
se fortifică. Chiar după o 
plimbare scurtă, schimbul de 
substanțe sporește, procesele 
de oxigenare ale celulelor și 
ale țesuturilor organismului se 
intensifică".

Articolul cu pricina a Jăhiu-, 
rit definitiv problemele 'legă-, 
te de deplasare. Eviden*, era 
vorba doar 
împrejurimi, 
zi-două.

îndrumări turistice 
de 

Emiiian Cristea 
maestru al sportului

recomandă ca în rucsac să 
avem: rufele de schimb 
necesare pentru excursia 
proiectată (în nici un caz 
mai mult de două schim
buri) ; o cutie, în care 
ne vom pune alimentele ; o 
lanternă cu baterie și bec 
de rezervă ; o trusă pentru 
igiena personală.

Alimentația. Alimentele 
trebuie să fie hrănitoare, 
nealterabile și de un vo
lum'cit mai mic. Recoman
dăm : unt, șuncă, brînzeturi 
proaspete, zahăr, fructe, 
pesmeți, lămâi. Dintre aces
tea, zahărul are o foarte 
mare importanță, fiind ușor 
de asimilat și constituind 
un izvor de energie ime
diată.

Mersul la munte. Mun
tele trebuie să-l cucerești 
cu răbdare și raționament. 
Pentru a asigura rezisten
ța în mers cit și păstrarea 
forțelor, indicăm câteva re
guli de amănunt: mersvi 
la urcuș să fie rar și regu
lat. Pasul să nu se accele
reze forțat. Respirația să 
se facă cit mai mult posi- 
bil pe nas și să fie reglată

după pas. Să se dea o în 
clinație a corpului înainte, 
lucrii care evită contracta
rea mușchilor piciorului. 
Să se calce cu toată talpa 
piciorului. în timpul cobo- 
rîșului se va păstra cât mai 
mult aceeași regularitate 
în mers. Să se vorbească 
cit mai puțin, în special la 
urcuș. Să nu se bea apă 
multă. Popasurile să fie 
scurte. Se recomandă un 
popas de circa 10 minute 
la oră, și popasuri scurte, 
între timp, în picioare. în 
timpul popasurilor mai 
lungi să se ia o haină pe 
umeri.

Este bine să se țină sea
ma și de următoarele :

- Aruncarea pietrelor sau 
bolovanilor pe văi produce 
de cele mai multe ori acci
dente pentru cei care urcă 
sau coboară în urma noas
tră.

— Sînt unele plante și 
flori care prin raritatea lor 
au fost declarate monu
mente ale naturii și turis
tului îi revine sarcina de a 
le proteja.

- Este interzis a
focul în pădure.

- Cabanele de 
trebuie prețuite, 
cabanei și mesele 
buie zgâriate cu tot felul 
de „amintiri".

Respectând aceste reguli 
și ascultând de sfaturile 
date de conducătorul ex
cursiei, ne vom întoarce din 
excursie cu amintiri plă
cute și vom aștepta cu ne
răbdare ziua în care vom 
pleca din nou la drum.

prilejui elevilor

Din jurnalul
dorinfa să vadă 

locuri, să meargă 
aveau prilejul să 
construcții, să cu

noască transformările ce s-au
petrecut în satele și orașele 
patriei, să vadă șantiere, să 
viziteze locuri istorice, să 
străbată locurile cele mai fru
moase ale patriei. Itinerariul 
stabilit satisface dorințele ele
vilor ; vor merge cu trenul, 
vor face popasuri, vor vizita 
orașele, împrejurimile, vor 
urca pe munte. Brașov, Dof- 
tana, Ploiești, București, Galați 
— iată cîteva puncte din iti
nerariul excursiei prin patrie.

Popasul în aceste localități 
le va da prilejul să vadă 
multe lucruri interesante, bo
gate în învățăminte, realizările 

' ihtăpfuite îrt patria noastră în 
anii de democrație populară. 
La Brașov vor putea vizita 
Uzinele „Steagul Roșu", „Ernst 
Thălmann", la Doftana vor 
vizita Muzeul în care sînf 
documente grăitoare despre 
lupta eroică a comuniștilor 
împotriva asupririi burghezo- 
moșierești. In Ploiești vor vi
zita rafinăriile de petrol și 
alte mari' întreprinderi...

Poate avea cineva îndoieli 
că „jurnalul turistic" nu-și va 

. acoperi iute filele cu însem- 
. nări și impresii? Elevii vor 

sta t de vorbă cu muncitori, 
țărani muncitori, constructori 
de pe șantiere, vor avea pri
lejul să afle de la ei lucruri 
interesante despre trecutul și 
prezentul acelor locuri pe 
care le vor vizita, vor avea 
prilejul să facă comparație în
tre trecutul întunecos al anilor 
de cruntă exploatare burghezo- 
moșierească și prezentul lu
minos, deschis oamenilor mun
cii de partid. Vor vedea cum 
de la o zi la alta patria își 
schimbă înfățișarea, vor cu
noaște nenumăratele frumu
seți ale patriei, bogățiile ei, 
vor înțelege mai bine că tre
buie să învețe, să muncească 
cu sîrguinfă pentru a deveni 
și ei participant la transformă
rile ce se petrec în patria 
noastră. Se vor bucura de 
soare, de aer, de apă, vor 
face sport, se vor întrece la 
urcuș... la glume. Toate aces
tea trebuie fără îndoială con
semnate în jurnalul de excursie.

Sub îndrumarea profesori
lor, elevii se pregătesc să 
facă din acest drum și un 
prilej de verificare a cunoș
tințelor. Radu Șerban este 
fericit că va putea să-și veri
fice rapiditatea și exactitatea 
în calculul matematic cu pri
lejul măsurătorilor de altitu
dine pe care elevii le vor 
efectua în timpul excursiei.
Liliana Săndescu, pasionată
de literatură, nădăjduiește că 
va putea culege producții
folclorice din regiunile vizi
tate, iar Angela Bloțiu, care 
îndrăgește geologia, dorește 
să îmbogățească cu acest pri
lej colecția de minerale a 
școlii. Valeria Gîlea, care a 
promovat clasa a IX-a B obți- 
nînd cea mai mare medie din 
școală, intenționează să fixeze 
în culori, pe blocul său de 
schije, oameni întîlniți, con
strucții, colțuri de natură 
din locurile cele mai frumoase 
pe care le va străbate, așa că 
printre bagajele sale se nu
mără și... acuarelele.

Felicitîndu-i pentru dragos
tea ce o , 
le putem ura ? Drumeție plă
cută!

1D

nr.

Prin țară
tari

poartă drumeției, ce

DUMITRAȘCUADRIAN

CAR. T

întîj

tabere 
celor două

de excursiile prin 
care să dureze o

Turnișor, la Rășinari și 
au po- 
frumu- 
învățat

fo-

Mai 
împrejurimile

Fără ajutorul aparatelor 
fografice (care au avut mult 
de lucru) n-ar fi fost deloc ușor 
să se fină socoteala excursiilor 
făcute în acest an de elevii 
Școlii pedagogice din Sibiu. 
Așa, pelicula a încrustat ima
gini de călătorie — însoțite 
de înfîmplări și istorii ce se 
uită cu greu, lată-i pe tinerii 
drumeți în vizită la Hidrocen
trala Sadu 5 sau colindînd ha
lele întreprinderii „Firul Roșu" 
de la Tălmaciu. Intr-o altă fo
tografie, ei se află în mijlocul 
colectiviștilor din Cristian, cu 
care au legat o strînsă priete
nie ce i-a adunat nu numai pe 
terenul de sport, într-un meci 
de handbal, dar și pe terenu
rile gospodăriei „colaborînd" 
la diferite lucrări.

La
Dădîrlat tinerii turiști 
posit ades, au admirat 
sețile acelor locuri, au 
noi lucruri folositoare.

caiet cu scoarțe 
peste filele căruia penița nu 
și-au lăsat încă semnul. „Bote
zul" primei pagini va avea 
loc la 27 iunie, odată cu ple
carea unui mare număr de 
elevi ai Școlii medii nr. 2 din 
Sibiu în tabăra turistică orga
nizată pe oraș. Atunci, simplul 
caiet va deveni jurnalul amplu 
al unei excursii deosebite în- 
tinzîndu-se pe parcursul mai 
multor zile. *

Această clipă este așteptată 
de elevi cu nerăbdare. De 
fapt emoțiile și agitația în 
vederea „evenimentului" au 
început mai de mult, încă din 
clipa cînd colectivul turistic al 
școlii a pornit la stabilirea 
programului. Propuneri au fost 
cu duiumul. Elevii — în per
spectivă excursioniști

Duminica, sute ae elevi 
pornesc în excursii ciclotu
ristice. Fotografia noastră vă 
prezintă un grup de elevi 
bucureșteni într-o excursie 
cicloturistică prin împrejuri

mile Mogoșoaiei.

taberei
„Astăzi am făcut o 

excursie nespus de fru
moasă și plină de peripe
ții pe muntele Zăganul" - 
notează cu entuziasm, în 
jurnalul lor, pionierii de
tașamentului nr. 2 de la 
tabăra de pionieri și șco
lari Cheia, dirt regiunea 
Ploiești.

Prof ițind de muiunațul 
cadru natural, căutând să 
folosească fiecare zi înso
rită și chibzuind excursia 
în raport cu vîrsta și pu
terile elevilor, colectivul 
de instructori al taberei a 
întocmit un interesant pro
gram de drumeție.

Fiecare potecă, spre cul
mile semețe care străjuiesc 
împrejurimile Cheii a fost 
cercetată în prealabil de 
instructori și profesori 
de educație fizică. Apoi a 
fost alcătuit minuțios pro
gramul fiecărei excursii.

Excursia către Zăganul, 
efectuată de grupa celor 

mai mari, a prilejuit multe 
surprize și verificarea în
tr-o formă deosebit de a- 
trăgătoare a cunoștințelor 
însușite la școală. De astă- 
dată, drumeția s-a îmbinat 
cu orientarea turistică.

Una dintre grupe se află 
în încurcătură. Cum să re
cunoști în plină zi, 
busolă, Nordul ? 
Ștefan Fereș, un 
din Sîngiorgiul 
Mureș-Autonomă .

espre excursiile ce 
vor fi organizate în 
vara aceasta pentru 

elevii Școlii medii „Gh. 
Șincai" din București ne 
informează tovarășul pro
fesor Gh. Teodorescu.

„în această vacanță de 
vară școala. cu spriji
nul organizației U.T.M., a 
proiectat patru excursii 
pe traseu diferit. La ele 
participă nu numai elevi 

medie 
și de 
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de la Școala 
„Gh. Șincai44 ci 
la Școala medie 
„M. Eminescu", școlile ele
mentare 119, 120 și alte
școli din raion. Prima 
excursie va avea o durată 
de 4 zile. A doua, de 8 zile, 
va avea un traseu mai mare 
și va atinge obiective ca 
Valea Jiului, Arad, Deva, 
Timișoara. Ada-Kaleh. Este 
programat ca, ajungînd în 
aceste locuri, elevii să facă 
popasuri, să meargă pe jos, 
să viziteze uzinele, exploa
tările miniere, construcțiile 
noi care s-au ridicat, să-i 
cunoască pe oamenii care 
lucrează în aceste uzine, 
care ridică aceste construc
ții. Altă excursie va fi 
făcută de-a lungul lito
ralului, iar ultima, cu 
cel mai lung traseu, 
prin Moldova, la noile con
strucții industriale ridicate 
aici: la Săvinești, Onești, 
Bicaz, Roman, Iași și al
tele. Am căutat, ca și în 
anii trecuți, să punem un 
măre accent pe îmbinarea 
tuturor mijloacelor de lo
comoție, tren, mașini, va
por, precum și, în mod deo
sebit, pe mersul pe jos.

n regiunea Suceava 
vor fi organizate 8 
tabere turistice pen

tru elevi. Programul aces
tor tabere este deosebit de 
variat, de atractiv. Firește 
că un loc important îl o- 
cupă excursiile. în zilele 
de vacanță, elevii, bine e- 
chipați, vor porni în dru
meție să cunoască frumu
sețile regiunii, bogățiile ei, 
transformările petrecute în 
acești ani în regiune. Vor 
vizita cu prilejul acestor 
excursii numeroase între
prinderi, muzee, monu
mente istorice. Toate vor 
contribui la recreiere, la 
îmbogățirea cunoștințelor, 
la dezvoltarea dragostei 
pentru patrie.

Și elevii din Buzău se 
pregătesc de drum, 
mai ales prin împre

jurimile orașului. Există 
la fiecare școală din ora
șul Buzău o tradiție în ceea 
ce privește organizarea de 
asemenea excursii. Direc
țiile sînt multe: gospodă
riile agricole colective și 
de stat din raion, Sărata 
— Monteoru, pădurea Fra- 
sinu, Lacul Mocialuș, Crin- 
gul, Vulcanii Noroioși, 
Lunca Buzăului.

Vacanța aceasta va fi 
mai bogată ca oricînd în 
excursii. Comitetul orășe
nesc U.T.M. și comitetul 
raional U.T.M., în colabo
rare cu secțiile de învăță
mînt și cultură ale sfaturi
lor populare raionale și o- 
rășenesc și-au alcătuit un 
plan amănunțit de organi
zare a excursiilor. în pro
gramul celor 15 
locale șî al 
cluburi care

ganiza pentru școlarii 
din oraș, cit și în progra
mul celor 46 tabere locale 
din raion, excursiile ocupă 
un loc important. Astfel, în 
fiecare serie se va organi
za, săptăminal, cite o 
excursie in una din locali
tățile pitorești din împre
jurimile orașului.

în fiecare excursie elevii 
vor fi însoțiți de un pro
fesor de geografie, de 
muzică, de educație fi
zică, de științele naturii.

upă un an 
școală, 
ați fost 
angrenați 
cesul de

Cu fruntea în soare
(Urmare din pag. l-a)

tințelor din cărți emoția 
vie, directă, impresia de 
neuitat.

Oricînd sînt frumoase 
drumurile, dar mai ales 
în tinerețe. Drumețind, cu- 
noscînd frumusețile Romî- 
niei socialiste, tinere prie
ten, te pătrunzi mai direct 
de forța și vitalitatea zile
lor pe care le 
simți îndemnat

traiești, te 
sa îmbo-

gățești, după puterile tale, 
iiumusețea și puterea pa
triei. Cu chipul drag al ei 
totdeauna în minte și în 
inimă, vei fi mîndru să știi 
că. în corul puternic care 
intonează cuvinte din Im
nul Republicii Populare 
Romîne :

„Puternică, liberă, pe 
soartă stâpînâ44,

răsună și glasul tău, re
petat ca un ecou în văile 
Carpaților.

fără 
Deodată 
pionier 

regiunii 
Maghiară 
irie că

tre tovarășii săi, bucureș- 
tenii Anton Ciocan fi Ale
xandru. Dragomir.

— Am găsit ! Trebuie să 
ne orientăm după mușchiul 
de pe copac. El se află în
totdeauna numai pe partea 
din spre nord. Și grupa a 
pornit grăbită să caute 
următorul obiectiv al 
excursiei... Și tot așa, mai 
departe, fiecare își aduce 
contribuția sa la mersul 
înainte al întregii grupe.

Multe alte excursii inte
resante vor mai face pio
nierii și școlarii în răs
timpul pe care-l vor petre
ce în tabără. Instructorii 
au prevăzut în planul din 
săptămâna aceasta o vizită 
la muncitorii Întreprinde
rii forestiere din Mîneciu. 
Școlarilor le vor fi prezen
tate aici 
deme de 
bogăției 
schimb, i 
le-au 
rilor 
spun...
ba de 
tistic). 
stă săptămînă se va 
fășura „pe teren", pentru 
cei mici, concursul cu 
tema „Pădurea" pentru 
care s-au „documentat- în 
timpul excursiei, 
tru cei mari, tot 
ren", un concurs 
veseli cu tema 
împrejurimile ei".

mijloacele mo- 
valorificare a 

pădurilor. In 
cei din tabără 

pregătit munci- 
o surpriză. (Nu 

dar cred, că e vor- 
un mic program ar- 
Apoi, tot în acea- 

des-

iar pen- 
„pe te- 
Drumeții 
„Cheia și

AL. CIUCA

bine e să mergi pe
Medicul vă sfătuiește

jos!

în
ele 

care 
intens 

în pro- 
învăfă-

mînf, este deosebit de impor
tant să știți să folosiți în mod 
rațional vacanța, să vă fortifi
cați, să deveniți viguroși și să 
acumulați forțe pentru a în
văța mai bine in noul an șco
lar.

In timpul zilelor de școală 
ați stat destul in cameră, în 
clasă, în oraș. Acum vă chea
mă drumurile frumoase ale 
patriei. Odihna nu înseamnă 
nicidecum să stai întins în 
pat sau să hoinărești la infim- 
plare pe străzi. Curînd ai să 
te plictisești și are să te o- 
bosească o asemenea odihnă.

Mergeți în excursie I Turis
mul — iată o frumoasă, in
structivă, recreativă odihnă I

De ce să nu preferăm, in 
locul unei activități sedentare, 
monotone, minunatele excursii 
dincolo de oraș ? Cîf de in
teresant și instructiv este pen
tru elevi să schimbe mediul, 
să respire aer curat înfr-o po
iană, în pădure sau pe malul 
unei ape, să se scalde și st 
înoate I

mergem în excursie 
pe jos I Am mers destul toi 
timpul anului școlar cu tram
vaiul.

A merge pe jos, în condi
țiile schimbătoare ale itinera- 
riului, la care se adaugă mi
nunatele priveliști ale naturii, 
înseamnă a stimula funcțiile 
vitale ale organismului, creînd 
emoții plăcute, de multe ori de 
neuitat. Mersul pe jos duce la 
îmbunătățirea activității inimii,

activează circulația, stimulea
ză schimburile metabolice in- 
fluențînd favorabil creșterea 
organismului tînăr.

Străbătînd cu pasul o anu
mită distanță, în aer curat, 
ajută la înlăturarea fenome
nului de oboseală, creează 
o bună dispoziție. Dar să nu 
întreceți măsura. Să vă gîn- 
diți la forțele, la rezistența or
ganismului vostru tînăr.

Pentru „începători" sînt des-

tul 8 sau 10 km pe zi, adică, 
șă zicem distanța Bușteni — 
Predeal. După acest „antrena
ment" puteți să vă pregătiți 
serios de drum și să vă ale
geți un traseu cu oarecari ob
stacole. Asta ca să existe mai 
multă mișcare, ca să vă pu
neți la încercare vigoarea. Să 
fiți siguri că după asemenea 
excursii, după ce pasul vostru 
va fi măsurat kilometri și kilo
metri pe drumurile frumoase 
ale țării, bolile vor fugi de voi, 
vă veți simț) voinici și puter
nici, și pofta voastră de mîn- 
care va fi greu de astîmpărat.

Mersul pe jos realizează 
îmbunătățirea calităților fizice 
și morale. Nici un efort nu vi 
se va părea prea greu, veți fi 
îndemînatici, veți avea capa
citatea de orientare, de per
cepere a situațiilor noi ivite, 
veți avea mai multă perseve
rență și curaj 
obstacolelor.

Deci porniți 
liți-vă un băț 
-ălătorie plăcută 1

în învingerea

la drum. Ciop- 
de alun — și

Dr. NICOLAE RADU 
asistent universitar 

Institutul de Culture 
Fizică-București.

I



Prezentarea scrisorilor 
de acreditare 

de către ministrul
Iranului în R.P.Romînă

Președintele Consiliului de 
Stat al R-P. Romine, Gheorghe 
Gheorghiu - Dej, a primit 
miercuri la amiază pe Abbas 
Aii Khalatbary, trimis ex
traordinar și ministru pleni
potențiar al Iranului în R. P. 
Romînă, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare.

La solemnitatea depunerii 
scrisorilor de acreditare, care 
a avut loc la Palatul R. P. Ro
mine, au participat Cornelia 
Mănescu, ministrul Afacerilor 
Externe, și Ludovic Takacs, 
membru al Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne.

Ministrul Iranului a fost 
însoțit de Reza Mochiri, prim- 
secretar de legație.

Președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, s-a întreținut 
apoi cu ministrul Iranului, 
Abbas Aii Khalatbary. Au 
asistat Corneiiu Mănescu și 
Ludovic Takacs.

Marco Fabricii „Electronica** 
imprimată pe noile aparate 
de radio „Enescu" ește o 
mărturie a succeselor obținu, 
te recent de colectivul de 
muncă de aici. Tinărul An- 
gelescu Constantin lucrează 
cu mare atenție la reglarea 
acestor aparate.

Foto: S. NICULESCU

închiderea învățămîntului politic U.T. M

Convorbiri recapitulative
La Depoul C.F.R.

Simeria
La șantierul Combinatului 

de hîrtie și celuloză—Suceava

(Urmare din pag. I-o)

cea

Lucrările seminarului 
internațional cu tema 

„Statutul femeii 
în dreptul familiei"
Seminarul internațional cu 

tema „Statutul femeii în 
dreptul familiei", organizat 
de Organizația Națiunilor U- 
nite în colaborare cu guver
nul R. P. Romîne, își continuă 
lucrările.

Lucrările sînt prezidate de 
Maria Rosetti, conducătoarea 
delegației romîne.

Marți dimineața, în
de-a doua zi a lucrărilor, 
după ce a fost ales ca rapor
tor general al seminarului 
Beatrice Cassidy, profesor la 
Universitatea din Dublin, s-a 
trecut la primul punct de pe 
ordinea de zi, despre căsăto
rie. S-a discutat despre vîrsta 
căsătoriei, ccnsimțămîntul și 
formele juridice în efectuarea 
căsătoriei. Pe marginea unui 
scurt referat prezentat de 
Marie Helene Lefaucheux 
(Franța), conducătoarea dez
baterilor la primul punct de 
pe ordinea de zi, au luat cu
vântul numeroși participanți 
la seminar.

în ședința de după-amiază. 
s-a luat în discuție punctul 
doi de pe ordinea de zi: efec
tele căsătoriei în ceea ce pri
vește situația personală și ca
pacitatea juridică a femeii. 
Conducătoare a dezbaterilor 
la acest punct de pe ordinea 
de zi a fost aleasă Olga G. 
Pavșukova (R. S. S. Ucrainea
na), care a prezentat un re
ferat cu această temă. Refe
ratul a fost urmat de discuții.

în ședințele de miercuri, di
mineața și după-amiază, au 
continuat discuțiile la punctul 
doi de pe ordinea de zi. Sea
ra, participanții la seminar au 
asistat la un spectacol cu ba
letul „Spărgătorul de nuci" de 
Ceaikovski, pe scena Teatru
lui de Operă și Balet.

(Agerpres)
--------•--------

de fascism,

prestigiul internațional al 
Uniunii Sovietice a crescut 
extraordinar. în lumea în
treagă pe toate continentele, 
oamenii cinstiți iși manifestă 
dragostea fierbinte față de 
glorioasa Uniune Sovietică, 

împotriva voinței poporului 
nostru, imperialiștii străini și 
în primul rind cei germani, 
în cirdășie cu clasele exploa
tatoare. au împins țara noa
stră, in anii întunecați ai 
dictaturii fasciste, în pră
pastia războiului criminal 
antisovietic. Forțele patrio
tice, masele populare conduse 
de partidul comunist s-au ri
dicat în apărarea intereselor 
naționale, pentru ieșirea Ro
mâniei din criminalul război 
și pentru întoarcerea armelor

ternațională în favoarea so
cialismului, ieșirea socialis
mului din cadrul unei singure 
țări, apariția sistemului mon
dial socialist care s-a trans
format astăzi in factorul ho
tărâtor al dezvoltării societății 
omenești.

La împlinirea a 20 de ani de 
la dezlănțuirea de către hit
leriști a războiului împotriva 
U.R.S.S. popoarele constată că 
din nefericire in viața interna
ționali mai există rămășițe 
primejdioase ale celui de al 
doilea război mondial și că 
unele cercuri încearcă să ree
diteze falimentara agresiune 
hitleristă.

Este desigur o stare de lu
cruri inadmisibilă faptul că 
la atîția ani de la terminarea 
războiului nu a fost încă în
cheiat Tratatul de pace cu

Popoarele Europei sînt vi
tal interesate în încheierea 
Tratatului de pace cu Germa
nia. încheierea acestui tratat 
nu mai poate fi amînată. 
După cum sublinia tovarășul 
Hrușciov, reglementarea paș
nică în Europa trebuie reali
zată în acest an. Refuzul de a 
încheia tratatul de pace, per
petuarea regimului de ocupa
ție în Berlinul occidental, 
urmăresc doar alimentarea 
războiului rece. Uniunea So
vietică și celelalte țări socia
liste consideră că a. sosit mo
mentul de a se lichida rămă
șițele celui de-al doilea 
război mondial. Actualmente 
problema nu se pune dacă 
trebuie sau nu să se semneze 
tratatul de pace, ci dacă acest 
tratat va fi semnat eu cele 
două state germane existente

Pregătirea în cele mai 
bune condițiuni a con
vorbirilor recapitulative 

la invățămîntul politic U.T.M. 
a constituit o preocupare dc 
frunte atit pentru comitetul 
U.T.M. de la Depoul C.F.R. 
Simeria cit și pentru propa- 
gandiștii și cursanții din acea
stă organizație. Pentru ca dis
cuțiile purtate de cursanți cu 
această ocazie pe marginea 
lecțiilor studiate in timpul a- 
nului să se desfășoare la un 
nivel ridicat și totodată să 
constituie un prilej de apro
fundare a cunoștințelor, au 
fost întreprinse o serie de 
acțiuni. Printre ele se numă
ră vizita făcută de toți tine
rii din cercurile politice la 
Combinatul Siderurgic Hune, 
doara intilnirile eursanților cu 
activiști de partid, care le-au 
vorbit despre trecutul de luptă 
al partidului nostru, despre 
însemnătatea Congresului al 
III-lea al P.M.R. pentru de
săvârșirea construcției 
liste în țara noastră, 
realizările regimului 
crat-popular.

Pregătirea din timp 
răspundere a eursanților pen
tru convorbirile recapitulative 
nu a întârziat să-și arate roa. 
dele. Astfel, la convorbirile 
recapitulative, care au avut 
loc recent, majoritatea cursan- 
ților au dat răspunsuri clare, 
bine argumentate, dovedind 
seriozitatea cu care și-au în
sușit materialul în timpul ri
nului școlar. Discutând despre 
sarcinile trasate de cel de-al 
III-lea Congres al P.M.R. și 
despre Directivele C.C. al 
P.M.R. cu privire la crite
riile întrecerii socialiste, ute- 
miștii Ion Tigae, Mihai Calo, 
tu, Teofil Pârău s-au oprit a- 
supra resurselor interne de 
care dispune Depoul C.F.R. 
pentru îmbunătățirea conti
nuă a calității pieselor și a 
reparațiilor executate aci, a- 
supra posibilităților existente 
în Depou pentru mărirea pro
ductivității muncii, reducerea 
prețului de 
unui mare 
mii.

Discuțiile 
vorbirilor 
dovedit nu numai că utemiștii 
și tinerii au acumulat noi cu
noștințe politice și ideologice, 
ci și strădania lor de a apli
ca în viață cunoștințele do- 
bîndite în decursul anului de 
învățământ politic U.T.M.

Tinerii din atelierul me
canic de la șantierul 
Combinatului de hîrtie 

și celuloză din Suceava 
preună ou propa^anciistui 
au ținut de curind convo 
rea recapitulativă de inch 
re a invățămintului politic 
U.T.M. Cercul politic i-a a- 
jutat pe cursanți — de-a lun
gul celor citeva luni de stu-

zontul cu noi cunoștințe po
litice și ideologice.

Aceasta au dovedit-o și dis
cuțiile purtate în convorbirea 
recapitulativă pe marginea

.01

socia

patria noastră, 
nile ce revin i

D.

La schela Băbeni-Rîmnicu

o ipul

Pavai și Pe-

■

al
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soda* 
despre 
demo-

și cu

cost și realizarea 
volum de econo*

din cadrul con- 
recapitulative au

LAL ROMULUS

Noi aparate de producție 
ronuncascâ 

pentru reactorul nuclear 
în ultimul timp reactorul 

nuclear a fost înzestrat cu noi 
aparate realizate la Institutul 
de fizică atomică al Acade
miei R. P. Romîne.

Dintre acestea face parte 
dispozitivul pentru efectuarea 
de diferite măsurători a- 

supuse 
Pune-

a acestei 
mampu-

la Berlin, deasupra Reichstagului.Drapelul Victoriei flutura

Â nul acesta, in cadrul or- 
ganizației U.T.M. de la 
schela Băbeni, raionul 

Rîmnicu Vilcea, au funcționat 
două cercuri politice care au 
cuprins majoritatea utemiști. 
lor și tinerilor. Sub directa 
îndrumare a organizației .de 
partid, mobilizați de către 
organizația U.TAf., majori
tatea eursanților *-au străduit 
să studieze temeinic materia
lul indicat, au luat parte cu 
regularitate la dezbaterea pro
blemelor tn cadrul cercului. 
De curind au avut loc con
vorbirile recapitulative de 
sfîrșit de an pentru încheierea 
învățămîntului politic, 
convorbiri nu a lipsit nici 
cursant. Discuțiile purtate 
marginea lecțiilor studiate 
timpul anului și îndeosebi 
marginea documentelor C

al P.M.Rgreșului <rf III-lea
au scos in evidență buna pre
gătire a eursanților atât in 
timpul anului cit și în pe
rioada de închidere a învăță
mîntului politic. în discuțiile 
avute la convorbirile recapi
tulative s.au remarcat îndeo- 

~sebi",'uf&^tiț Cornel Spoială, 
~ Dumitru '' Cotorogea, Marin

Jianu, Gheorghe Manea, Ale
xandru Marinescu, Ti 
gomir, Ion Roi

. Ion Dra- 
scu, Țicu 

Toma, Ion Olteana ți alții- 
FL. TISTULEASA 

corespondent

iradierii in reset or. 
rea in funcțiune 
instalații înlesnește 
larea substanțelor și permite 
scoaterea lor din reactor fără 
oprirea acestuia. Se poate de 
asemenea urmări simultan mo
dul cum evoluează numeroși 
parametri ai substanțelor su
puse iradierii ca de exemplu 
temperatura, rezistența elec
trică etc. La nevoie, cu ajuto
rul ^ceștei instalații, substan
țele pot fi încălzite sau răcite 
și pot fi supuse la iradieri di
ferite. Instalația poate fi co
mandată automat de la distan
ță.

Tot la reactor a intrat în 
funcțiune un obturator de 
neutroni cu ajutorul căruia 
ș-au extins posibilitățile de 
sfudiere. a neutronilor din 
reactor pînă la energii foarte 
joase — așa-numiților neutroni 
reci. Cu acești neutroni cerce
tătorii pot obține informații 
prețioase privind structura di
feritelor materiale.

(Agerpres)

împotriva Germaniei hitleris- 
te. Poporul nostru muncitor 
ura pe hitleriști și condamna 
tilhăreseul război împotriva 
patriei socialismului, 
conducerea P.C.R., 
nostru a înfăptuit 
ția armată din 
1944 care a dus 
narea dictaturii fasciste. Ar
mata romînă a întors armele 
împotriva Germaniei fasciste 
și însuflețită de scopurile no
bile ale războiului antihitle
rist și de dragoste de patrie a 
luptat alături de glorioa
sa armată sovietică elibe
ratoare, pină la victoria de
plină asupra Germaniei hit- 
leriste. Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej arăta : „în fo
cul războiului dus împotriva 
fascismului s-a făurit frăția 
de arme romîno-sovietică,
s-au întărit prietenia fră
țească a poporului nostru față 
de țara socialismului victo
rios, Uniunea Sovietică, recu
noștința fierbinte față de ar
mata sovietică eliberatoare ai 
cărei ostași și-au dat sângele 
pentru libertatea țării noas
tre".

Rezultatul principal și bi
lanțul celui de al doilea război 
mondial a fost modificarea 
radicală a raportului dintre 
forțele de clasă pe arena in

Sub 
poporul 
insurec- 
August 

Ia răstur-

Se știe că acest 
s-a încheiat deoa- 

occidentale an 
odiosului 
în Repu-

Germania.
tratat nu 
rece puterile 
inițiat renașterea 
militarism german
blica Federală Germană. Ger
mania occidentală a devenit 
un stat militarist iar in blo
cul agresiv N.A.T.O. ea ocupă 
un loc de frunte. Generalii 
hitleriști care au săvîrșit »- 
trocități pe pămintul multor 
țări europene ocupă acum 
funcții de comandă în N-A.T.O. 
în momentul de față acești 
generali încurajați de miopia 
politicienilor reacționari din 
S.CA, Anglia, Franța și alte 
țâri au îndrăzneala de a cere 
arma atomică și amenință cu 
modificarea frontierelor unor, 
state europene.

Ieșirile războinice ale re
vanșarzilor de la ~ 
protectorilor lor 
cean provoacă 
popoarelor lumii 
uitat fața hidoasă a militaris
mului prusac. Opinia publică 
mondială manifestă îngrijo
rare față de transformarea.,^ 
Germaniei occidentale într-un .. 
focar de război, față de faptul 
că conducătorii revanșarzi de 
la Bonn îndrăznesc în mod 
deschis să proclame drept țel 
al politicii lor acaparare* 
unor teritorii străine.

sau

Bonn și ale 
de peste o- 

indignarea 
care n-au

ment și întreținerii armatelor 
în bugetele statelor apusene. 
Situația aceasta creează o 
gravă primejdie pentru pacea 
lumii. Omenirea cere să se 
pună capăt cursei înarmări
lor, să fie înfăptuite propune
rile sovietice de dezarmare 
generală și totală. încercările 
puterilor occidentale de a fo
losi controlul drept un pretext 
spre a împiedica o înțelegere 
în problema dezarmării nu 
pot înșela opinia publică. 
Uniunea Sovietică este pentru 
un control internațional ri
guros și eficient și nu pentru 
un control care să fie un pa
ravan al activităților de spio
naj. Propunerile sovietice 
prevăd un control strict pen
tru fiecare etapă a înfăptuirii 
acordului cu privire la dezar
mare. în ceea ce privește pro
blema încetării experiențelor 
cu armele nucleare, ea tre
buie soluționată simultan cu 
problema dezarmării genera
le și totale, deoarece astfel 
se va cădea mai ușor de acord 
asupra creării organului exe
cutiv de control.

Grave primejdii creează 
pentru pacea lumii politica 
S.U.A. și a altor țări occiden
tale de amestec în treburile 
interne ale altor țări, încer
cările de a înăbuși mișcarea 
popoarelor spre progres și o 
viață mai bună. Cercurile im
perialiste de peste ocean au 
devenit reazimul reacțiunli 
mondiale, joacă rolul de jan
darm colonial. Evenimentele 
din Congo, Cuba, Laos și alte 
țări arată clar încercările 
cercurilor agresive din S.U.A. 
de a înăbuși, chiar cu riscul 
războiului, aspirațiile spre 
libertate ale popoarelor. Noile 
state independente sînt obiec
tul permanentelor uneltiri 
imperialiste. Dar S.U.A. în
cearcă zadarnic să oprească 
mersul istoriei. Istoria o scriu 
popoarele, nu un pumn de 
monopoliști. Politica de pe 
poziții de forță s-a dovedit 
a fi falimentară. Ea nu 
a adus promotorilor ei 
decît eșecuri. Din acest fapt 
însă la Washington nu s-au 
tras învățăminte.

Politica Uniunii Sovietice și 
a celorlalte țări socialiste de 
apărare neobosită a păcii, de 
promovare consecventă a prin
cipiilor coexistenței pașnice^ 
de rezolvare pașnică, prin tra
tative, a problemelor liti
gioase, răspunde interese
lor vitale ale omenirii care 
dorește fierbinte 
Viața demonstrează
tatea coexistenței pașnice în
tre țările cu sisteme diferite, 
în lume există două sisteme 
sociale și este necesar ca re
lațiile dintre țările socialiste 
și cele capitaliste să fie de 
asemenea natură încît să asi
gure colaborarea pașnică în
tre ele. Aceasta este singura 
cale rezonabilă pentru a asi
gura pacea.

Laîmpliniri

— Republica Democrată Ger
mană și Republica Federală 
Germană ■— sau cu un singur 
stat german și dacă la regle
mentarea pașnică vor partici
pa toate statele care au luptat 
împotriva Germaniei 
numai o parte din ele.

Odată eu semnarea tratatu
lui de pace trebuie să se 
pună capăt situației primej
dioase din Berlinul occiden
tal, transformat de către pu
terile occidentale și de către 
autoritățile de la Bonn în
tr-un focar de provocări răz
boinice, într-o primejdie la 
adresa păcii popoarelor Euro
pei și lumii întregi. Există o 
singură cale pentru rezol
varea problemei Berlinului 
occidentals transformarea în
tr-un oraș liber, demilitarizat. 
Această soluție este rezona
bilă, realistă, realizabilă.

O problemă de cea mai 
mare însemnătate pentru
pacea omenirii este cea a 
dezarmării generale și totale. 
Sînt c binecunoscute eforturile 

“■saaraRiM, pentru solu- 
[ dezarmă- 

In ciuda îndelungate- 
tratative, nu s-aiț pu

tut obține nici un fel de 
progrese deoarece puterile 
occidentale nu doresc în mod 
real o dezarmare generală și 
totală. Lucrul acesta este 
ușor de înțeles în lumina fap
tului că monopolurile capita
liste se îmbogățesc de pe 
urma cursei înarmărilor și 
sînt Interesate în continua- rpa pi <a'--S6O
re%> hues. ob ■

La, atîția ani după termi
narea războiului, în Occident 
se aud permanent îndemnuri 
la intensificarea cursei înar
mărilor. Sume uriașe sînt 
alocate producției de arma-

țărilor socMiste pe: 
ționarea’jifoblemei 
rii. 
lor

pacea, 
necesi-

La im!>Unirea. a . 20 de ani 
de cînd hiilerișțîi au dezlăn
țuit tîlhăxescu! război antiso
vietic, este necesar să amintim 
încă odată lecțiile istoriei. în- 
frîngerea fascismului a dove
dit limpede că năzuința po
poarelor spre libertate și pro- 
greș social nu poate fi stăvi
lită. Cei care visează să 
oprească dezvoltarea societății 
cu ajutorul unui nou război 
ar trebui să mediteze la soar
ta Iui Hitler.

Forțelece «t aura de strajă 
păcii au crescut nemăsurat 
de mtlltl Ele sînt astăzi ca
pabile să zădărnicească orice 
aventură imperialistă. Acest 
lucru nu trebuie să-l uite a» 
matorii de agresiuni.

la

mi- 
la

Duminică a început examenul de admitere pentru clasa a Vlil-a a școlilor medii. In fotografie, un aspect de la lucrarea 
scrisă la matematici de la Școala medie nu 18 „Mihaif Eminescu** din Capitală.

Foto N. STELORIAN

La T.L.C.R. nr. 1

C eroul politic U.T.M. de 
la T.L.C.R. nr. 1 Bucu
rești a ținut zilele tre

cute ultima convorbire re
capitulativă. Discuțiile s-au 
concentrat . mai ales asupra 
sarcinilor cuprinse în Direc
tivele C.C. al P.M.R. privind 
criteriile principale ale între
cerii socialiste. Cursantele 
Maria Mazilescu, Dimitriu 
Georgeta, Aurelia Ciută și 
Alice Saine s-au dovedit bine 
pregătite. în cadrul dezbate
rilor ele s-au străduit să facă 
o legătură strînsă între ideile 
teoretice și activitatea prac
tică a tinerilor, a organizației 
de bază U.T.M.

IONEL LUPȘE 
corespondent

Au apărut:
ANALELE

Institutului de istorie a partidului 
de pe lingă C« C. al P. M. R.

nr. 3 (mai—iunie) 1961
Cu următorul cuprins :

40 de ani de luptă sub stea
gul atotbiruitor al marxism- 
Ieninismului. Raport pre
zentat de tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, la adu
narea festivă organizată cu 
prilejul aniversării a 40 de 
ani de Ia crearea Partidu
lui Comunist din Romînia, 
la 8 mai 1961.

DOCUMENTE

Documente privind lupta pen
tru. crearea Partidului Co
munist din Romînia și acti
vitatea sa în primii ani de 
existență.

ARTICOLE

Gh. Vasilichi și N. Lupu : Ro
lul luptelor muncitorilor ce
feriști și petroliști din ia- 
nuarie-februarie 1933 în stă
vilirea fascizării țării.

Titu Georgescu și V., Liveanu: 
Ideile leninismului — far 
călăuzitor în lupta pentru 
crearea Partidului comunist.

M. Oisteanu și C. Florea: 
Noua etapă a dezvoltării 
sistemului mondial socialist.

D. Popescu (Lugoj) : Greva 
metalurgiștilor din Valea 
Bistrei din anul 1906.

RECENZII

B. Lopuhov : „Lupta clasei 
muncitoare din Italia împo
triva fascismului (1920— 
1922)“, Editura Academiei 
de științe a U.R.S.S., Mos
cova, 1959, 212 pag. A. Fe
dotova.

G. Willard : „La drole de gu
erre et la trahison de Vi
chy'1. Editions sociales, Pa
ris, 1.960, 174 pag. Gh. Ado- 
rian.

J, Vesely : „Cronica zilelor din 
februarie 1948“. Editura de 
stat pentru literatură-poli- 
tică, Praga, 1958, 233 pag. 
V. A. Varga.

Revista mai publică note bib
liografice, informații.

— Penultimul concert al sta. 
giunii ne aduce un program 
interesant: două lucrări în 
primă audiție : Burlesca de 
Zeno Vancea și Cantata pro
fana de Bela Bartok precum 
și Simfonia a III- a de Schu
mann și Concertul nr. 1 pen
tru pian, și orchestră de Liszt.

- Intr-adevăr, un concert
simfonic pe deplin atrăgător. 
Dirijorul - Constantin Bugea- 
nu -se remarcă de altfel prin 
întocmirea unor programe ju
dicios alese, în care am putut 
asculta prime audiții de mare 
interes. -

— Despre care dintre piesele 
viitorului concert al Filarmo
nicii bucureștene, radiodifu
zat duminică dimineața la o- 
rele 11, ai vrea să discutăm

- în afara concertului lui 
Liszt, pe care l-am ascultat de 
citeva ori, aș vrea să-mi vor- 
biți despre celelalte trei lu
crări. Să începem cu. Cantata 
lui Bartok. Aș vrea înainte de 
toate să-mi definiți genul 
„cantatei".

— După cum scriu Dumitru 
Bughici și D. Gheciu în lucra
rea lor „Formele muzicale vo
cale" (pe care ar trebui să 
ți-o procuri căci vei găsi în a- 
ceastă interesantă lucrare de 
popularizare a muzicii o a- 
naliză detailată a tuturor 
formelor muzicii vocale) 
prin termenul de cantată 
se desemna la început o pie
să muzicală care se cînta din 
gură, în opoziție cu orice pie
să instrumentală care se che-

CÂ&OL
ma la început sonată (sonare 
în italienește înseamnă a cîn
ta la un instrument). Cu 
timpul, cuvîntul cantată a do- 
bîndit o semnificație precisă, 
înțelegîndu-se prin el o lucra
re vocală de dimensiuni des
tul de mari, într-una sau mai 
multe părți, conținînd unul sau 
mai mulți soliști, coruri și a- 
companiament instrumental, 
de regulă orchestral.

- Bartok a mai scris ase
menea lucrări ?

— Nu. Cantata profana pen
tru două voci soliste, dublu 
-.or mixt și orchestră, a fost 
compusă în toamna anului 
1930, și este singura lucrare 
vocal-simfonică a marelui 
compozitor maghiar. Textul 
cantatei este acela al unui co
lind ardelenesc, bazat pe o 
povestire în versuri cu carac
ter de baladă. (Textul colin
dului a fost cules de Bartok 
in 1914, în timpul cercetărilor 
sale folcloristice în comuna 
Urisiu de Sus de lingă Re
ghin). Ca atîtea alte poezii 
populare romînești, colindul 
din care s-a inspirat Bartok 
se întemeiază pe o legendă 
antică (de origine scitică sau 
daco-romană), evocînd poves
tea a 9 frați care vînează cer
bi în păduri și sfîrșesc ei în
șiși prin a se transforma în 
cerbi.

IMOEMATII
Ambasadorul Ri P. Ungare erate 

la București, Bela Nemety, a 
oferit miercuri seara un coc
teil în cinstea grupului de ac
tiviști ai Partidului Muncito
resc Romîn, condus de tov. 
Cornel Fulger, membru su
pleant al C.C. al P.M.R.. prim- 
secretar al Comitetului regio
nal Oltenia al P.M.R., care a 
făcut o vizită în R. P. Ungară 
pentru a studia experiența or
ganizațiilor Partidului Munci
toresc Socialist Ungar.

★

La 21 iunie a avut loc la 
Ambasada Republicii Demo-

Germane la București 
o conferință de presă.

Ambasadorul Wilhelm Bick 
a vorbit despre necesitatea 
încheierii Tratatului de pace 
cu' Germania și a normali
zării situației cu privire 
Berlinul occidental.

A vorbit apoi atașatul 
litar al R.D. Germane 
București, locotenent-colone
lul Heinz Huhn, despre ca
tastrofa națională pe care a 
constituit-o pentru poporul 
german războiul criminal îm
potriva U.R.S.S. dezlănțuit de 
hitleriști acum 20 de ani.

net&nleă muzicală
— De fapt nu este penulti

ma, ci Ultima, Scrisă în 1850,
Potrivit relatărilor biografi

lor lui Bartok, culegerea tex
tului poetic nu a fost determi
nată numai de frumusețea 
textului, ci și de dorința com
pozitorului de a da expresie 
sentimentelor sale prietenești 
față de poporul nostru, creind 
astfel un simbol al frăției 
romîno-maghiare. Ideea a- 
cestei înfrățiri, atît de căl
duros susținută de Bartok, 
se reflectă de altfel și în 
limbajul muzical folosit în 
cantată, cit și în multe

- Burlesca lui Z. Vancea 
este o piesă de sine stătătoare?

— Nu. Autorul a compus. în 
1959 o Suită simfonică pentru 
orchestră mare alcătuită din 
patru părți intitulate : 1. In
troducere ; 2. Lento ; 3. Scher
zo ; 4, Burlesca. In concertul 
radiodifuzat duminică se va 
cînta numai partea a patra.

In ce privește conținutul a- 
cestei părți, a cărei interpre
tare durează numai cîteva mi
nute, iată cum o definește 
chiar autorul:

Invitație la viitorul concert 
al Filarmonicii bucureștene

alte compoziții ale sale, limbaj 
ce cuprinde elemente ritmice 
și melodice specifice atît mu
zicii populare maghiare cit și 
celei romînești, contopite în. 
tr-o admirabilă sinteză.

- Cîteva cuvinte despre con
strucția cantatei...

— Cantata (căreia autorul 
i-a dat și subtitlul „Cerbii fer- 
mecați") este alcătuită din trei 
secțiuni principale, corespun
zătoare celor trei faze ale le
gendei : 1. Povestirea transfor
mării celor 9 vînători în cer
bi ; 2. întâlnirea tatălui cu fiii 
săi; 3. Epilog.

„Am urmărit să redau în a- 
ceastă scurtă parte a suitei 
mele, impresiile unei lecturi 
a pățaniilor hazlii ale eroului 
basmelor noastre populare 
Păcală".

- Am ascultat din opera lui 
Schumann concertul de vio
loncel, concertul de pian și o 
serie de miniaturi pentru 
pian. N-am auzit pină acum 
nici o simfonie. Cite lucrări 
de acest gen are Robert Schu
mann ?

— Patru.
- Ce se poate spune despre 

penultima sa simfonie ?,

Simfonia a IlI-a este ultima 
din cele patru simfonii, fiind 
arbitrar catalogată ca ă treia, 
numai pe baza faptului că a 
fost editată înaintea simfoniei 
a IV-a, datată din 1841. .

Concepută la Diisseldorf, 
Simfonia oglindește, după pro
priile relatări ale compozito
rului, impresiile pe care le-a 
produs asupra sa peisajul în
sorit al regiunii renane. Din- 
tr-o scrisoare a autorului, a- 
flăm, de asemenea, că el a 
imprimat simfoniei un carac
ter popular, inspirîndu-se din 
folclorul acestei regiuni a că
rei înrîurire este perceptibilă 
în special în părțile a Il-a și 
a V-a ale acestei simfonii, cu
noscută de altfel și sub denu
mirea de Simfonia renană.

- Cum, lucrarea are cinci 
părți ?

— Da.. Lucrarea este alcă
tuită din cinci părți, deci una 
în plus față de numărul obiș
nuit al mișcărilor simfoniei 
clasice. Prima parte - „viva
ce", este concepută în formă 
de sonată - partea a doua 
„Scherzo" se desfășoară prin- 
tr-o mișcare potolită (Molto 
moderato), amintind mai cu
rind ritmul ponderat al unui 
lăndler decît cel al înfocatului 
scherzo beethovenian, partea

a treia aduce un intermezzo 
liric de un adine farmec poe
tic, ce ne amintește, atît prin 
factura temelor și prin forma 
prelucrării lor de minunatele 
lieduri ale marelui compozitor 
german, partea a patra este un 
imn închinat frumuseții unui 
străvechi monument arhitec
tural al orașului Koln, iar 
partea a cincea readuce dis
poziția sufletească luminoasă 
din prima mișcare, încheind o 
inspirată lucrare simfonică, 
din care irumpe un sentiment 
profund de bucurie și dragoste 
de viață.

Simfonia renană ne face de 
altfel să ne amintim înaripa
tul crez artistic al grupului de 
muzicieni înaintați conduși de 
Schumann, crez exprimat în 
următoarele cuvinte publicate 
într-un manifest: „Noi vrem 
să reînviem amintirea clasici" 
lot noștri și a operelor lor și 
să le arătăm artiștilor din 
generația tânără că ei nu se 
pot adăpa decît la acest minu
nat izvor. Noi vrem, de ase
menea, să combatem curentul 
antiartistic ce tinde să pună 
în lumină exclusiv virtuozita
tea superficială. Muzica noas
tră nu are menirea de a îm
bogăți pe negustori, ci de a 
împlini nobila misiune a ar
tistului".

A. T.



U.R.S.S. își îndreaptă toate eforturile 
in direcția asigurării păcii

Adunarea de la Moscova consacrată împlinirii a 20 de ani 

de la începerea Marelui Război pentru Apărarea Patriei
MOSCOVA 21 (Agerpres). — TASS transmite : In Palatul 

mare al Kremlinului a avut loc adunarea reprezentanților 
vieții publice din Moscova consacrată împlinirii a 20 de 
ani de la începerea Marelui Război pentru Apărarea Patriei.
în Prezidiu au luat loc 

N. S. Hrușciov și alți condu
cători ai partidului comunist 
și ai guvernului sovietic, cu- 
noscuți conducători militari. în 
sală se aflau muncitori de la 
întreprinderile și de pe șan
tierele din Moscova, oameni 
de știință și cultură, veterani 
ai celui de-al doilea război 
mondial, ostași ai armatei so
vietice, ofițeri, generali, ami
rali.

Erau de față membri ai cor
pului diplomatic, ziariști.

în acordurile unui marș 
solemn a fost adus Prezidiului 
steagul victoriei. El era purtat 
de colonelul Samsonov, fostul

Cuvintarea lui N. S. Hrușciov
MOSCOVA 21 (Agerpres). 

— TASS transmite rezuma
tul cuvîntării lui N. S. Hruș
ciov :

N. S. Hrușciov, președinte
le Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a subliniat din nou 
necesitatea încheierii cît mai 
grabnice a tratatului de pace 
cu Germania. El a declarat 
că Uniunea Sovietică dorește 
să semneze tratatul de pace 
cu Germania împreună cu 
toți foștii ei aliați. Noi pro
punem, a spus N. S. Hrușciov, 
să se încheie cu Germania un 
tratat de pace care să nu știr
bească drepturile și interese
le nici unei părți, să nu pună 
nici un stat într-o situație de 
superioritate față de alte sta
te. împreună cu celelalte sta
te iubitoare de pace vom sem
na la sfîrșitul acestui an tra
tatul de pace cu Republica 
Democrată Germană.

Ne îndreptăm mereu privi
rile spre evenimentele celui 
de-al doilea război mondial, 
pentru că atît războiul, cît și 
perioada care l-a precedat 
permit popoarelor să tragă în
vățăminte foarte instructive.

Președintele Consiliului de 
Miniștri a amintit că încă în 
zilele cînd Hitler, fasciștii 
germani, rîvneau la putere, 
Uniunea Sovietică a fost sin
gurul stat care a îndemnat 
neîncetat să se pună frîu fas
cismului, să nu se admită ca 
el să dezlănțuie un nou război 
mondial.

Guvernul sovietic a propus 
măsuri concrete pentru asi
gurarea securității popoare
lor. El a propus la Liga Na
țiunilor dezarmarea generală 
și totală, a propus un sistem 
de securitate colectivă care, 
dacă ar fi fost adoptat ar fi 
legat mîinile agresorilor fas
ciști.

Cînd asupra lumii plana pe
ricolul direct al războiului,- 
guvernul sovietic a propus 
Franței să acționeze împreună 
împotriva Germaniei hitle- 
riste în apărarea Ceho
slovaciei. Am încercat de a- 
semenea să ajungem la o în
țelegere pe baza căreia gu
vernele burgheze ale Poloniei 
și. Romîniei să permită tru
pelor noastre să treacă prin 
teritoriile lor pentru a da a- 
jutor Cehoslovaciei. Dar 
cercurile guvernante ale sta
telor burgheze, orbite de 
ură față de țara noastră 
socialistă, înfricoșate de miș
carea revoluționară mondială, 
n-au acceptat nici una din 
propunerile guvernului sovie
tic, deși utilitatea lor era evi
dentă pentru toți. întreaga is
torie dinaintea celui de-al 
doilea război mondial consti
tuie un capitol rușinos în po
litica așa-numitelor democra
ții occidentale.

Noi ne-am dat seama, a 
spus , el, că prin politica lor 
de cîrdășie cu Hitler, puterile 
occidentale nu au urmărit de- 
cît să îndrepte ascuțișul agre
siunii germane împotriva U- 
niunii. Sovietice. Pentru noi a 
fost limpede faptul că fascis
mul german constituia forța 
de șoc a reacțiunii mondiale 
care visa să zdrobească țara 
noastră — bastionul mișcării 
revoluționare internaționale.

N. S. Hrușciov a arătat în 
continuare că cercurile gu
vernante din Anglia, Franța, 
Polonia și alte state n-au e- 
zitat să trădeze interesele 
naționale ale popoarelor lor. 
Guvernul sovietic și-a dat 
seama atunci de perfidia 
cercurilor imperialiste care, 
dînd dovadă de îngăduință 
față de agresori, voiau . să 
zdrobească Uniunea Sovieti
că cu ajutorul mașinii de 
război hitleriste.

Aceste idei n-au pierit nici 
acum din conștiința cercuri
lor imperialiste agresive din 
Occident, a spus N. S. Hruș
ciov. El a avertizat că acum 
nu există o forță pe care a- 
ceste cercuri să o poată îm
pinge împotriva Uniunii So
vietice.

Puterea Uniunii Sovietice și 
a întregului lagăr socialist a 
crescut atît de mult încît, 
chiar dacă puterile occiden
tale și-ar mobiliza toate for
țele într-o încercare dementă 
de a lichida cuceririle popoa
relor țărilor socialiste, chiar 
și atunci ele ar suferi un eșeo 
total, a subliniat N. S. Hruș
ciov.

In ajunul celui de-al doilea 
război mondial, așa numitele 
democrații occidentale au dua 

comandant al batalionului care 
a participat la asaltul Reich
stagului. Alături de el se aflau 
eroii Uniunii Sovietice, Mihail 
Egorov și Meliton Kantaria, 
care au înălțat steagul victo
riei deasupra Reichstagului.

Raportul la adunare a fost 
prezentat de mareșalul Uniu
nii Sovietice, R. I. Malinovski, 
ministrul Apărării al U.R.S.S.

La adunare au rostit cuvîn- 
tări în care au evocat Marele 
Război pentru Apărarea Pa
triei, mareșalul Ciuikov. fost 
comandant al Armatei a 62-a, 
care a apărat eroic Stalingra- 
dul, amiralul Golovko, fost 
comandant al Flotei nordice, 

o politică fățarnică și guver
nul sovietic s-a convins că 
ele nu vor să-și unească cu 
Uniunea Sovietică eforturile 
împotriva țărilor fasciste. A- 
tunci, guvernului sovietic nu 
i-a rămas altă ieșire decît să 
înceapă tratative cu Hitler, 
fiind conștient că face un tîrg 
cu diavolul însuși.

Evenimentele care au urmat 
au demonstrat miopia poli
ticii guvernelor puterilor oc
cidentale și justețea pozițiilor 
Uniunii Sovietice.

Șeful guvernului U.R.S.S. a 
spus că, după cum se vede, 
cercurile guvernante ale pu
terilor occidentale au tras pu
ține învățăminte din lecțiile 
trecutului. în legătură cu a- 
ceasta, el a relevat că mulți 
criminali de război, printre 
care Heusinger, Speidel, 
Foertsch au reușit să scape 
de pedeapsă. Nu numai că nu 
au mustrări de conștiință 
pentru acțiunile lor mîrșave, 
dar au și obținut recunoaște
rea „meritelor" lor de către 
foștii noștri aliați și dețin 
funcții înalte de comandă în 
N.A.T.O., a arătat N. S. Hruș
ciov.

Subliniind necesitatea în
cheierii cît mai grabnice a 
tratatului de pace cu Germa
nia, N. S. Hrușciov a spus : 
Cercurile guvernante din sta
tele Occidentale se pronunță 
și acum împotriva încheierii 
tratatului de pace cu Germa
nia și ar vrea să facă din 
problema germană o chestiu
ne de încercare a puterilor.

N. S. Hrușciov i-a prevenit 
pe cei; care, asemenea cance
larului Adenauer, ca răspuns 
la propunerile pașnice ale 
Uniunii Sovietice îndeamnă 
la „fermitate" și amenință 
chiar cu o „ripostă".

Am amintit nu o dată con
ducătorilor Republicii Federa
le Germane cît de utilă este 
înțelepciunea. Oare dumnea
voastră, domnilor, ați uitat, ex
periența lipsită de glorie a 
înaintașilor dumneavoastră și 
vreți s-o repetați ? Se înțelege 
că puteți încerca s-o repetați. 
Dar aceasta va fi începutul 
sfîrșitului dumneavoastră. Nu 
mai sînt timpurile de acum 20 
de ani. Acum nu numai revan
șarzii germani, ci și toți cei ce 
ar încerca să-i sprijine într-o 
nouă aventură împotriva 
noastră, vor împărtăși soarta 
lui Hitler.

'Aceste cuvinte să nu fie 
considerate drept o amenința
re. Este o chemare la înțelep
ciune. Trebuie să se înțeleagă 
însfîrșit că țara sovietică a 
devenit acum alta, că lumea a 
devenit alta și că raportul de 
forțe și armamente a devenit 
altul.

OAMENII SOVIETICI NU 
VOR RĂZBOI, ȘI TOCMAI 
DE ACEEA UNIUNEA SO
VIETICĂ DOREȘTE SĂ ÎN
LĂTURE CAUZELE CARE 
AR PUTEA PROVOCA DE
CLANȘAREA LUI. TOCMAI 
DE ACEEA NOI, ÎMPREUNĂ 
CU ALTE STATE IUBITOA
RE DE PACE, VOM SEMNA 
LA SFÎRȘITUL ACESTUI 
AN TRATATUL DE PACE 
CU REPUBLICA DEMO
CRATĂ GERMANĂ.

N. S. Hrușciov a declarat că 
guvernele S.U.A., Angliei și 
Franței apără în problema 
Berlinului occidental., ziua de 
ieri.

Chemînd la încheierea tra
tatului de pace nu amenințăm 
cîtuși de puțin Berlinul occi
dental. Am dori sincer să ne 
înțelegem în această problemă 
cu țările împreună cu care am 
luptat " împotriva Germaniei 
hitleriste, a spus el.

Am obținut victoria asupra 
fascismului împreună cu alia- 
ții noștri din coaliția antihitle- 
ristă, a continuat N. S. Hruș
ciov. Poporul sovietic aprecia
ză la justa valoare ajutorul 
care i-a fost acordat în timpul 
războiului de către Statele U- 
nite ale Americii, Anglia, Fran
ța și alte țări. Dar cred că 
foștii noștri aliați își dau și 
singuri seama că contribuția 
hotărîtoare la cauza victoriei 
a fost adusă de poporul sovie
tic și că noi, nu subapreciem 
deloc eforturile și meritele 
lor, cînd amintim despre ab
negația eroică a oamenilor 
sovietici.

Luptăm pentru dezarmare 
tocmai pentru asigurarea unei 
păci trainice, a declarat șeful 
guvernului U.R.S.S. Deși pu
terile occidentale, și în primul 

care în anii războiului a jucat 
un rol important în asigura
rea comunicațiilor în nord, 
generalul de armată Krîlo, 
comandantul trupelor regiunii 
militare Moscova, generalul 
în retragere Saburov, parti
cipant la războiul împotriva 
Germaniei fasciste și Japoniei 
militariste, Mihail Egorov 
Erou al Uniunii Sovietice, care 
a înălțat steagul vitoriei dea
supra Reichstag-ului. Ale- 
xandr Pokrîșkin, de trei ori 
Erou al Uniunii Sovietice, u- 
nul din cei mai remarcabili 
ași ai aviației sovietice, Liu
bov Kosmodemeanskaia, ma
ma tinerei eroine Zoia Kosmo
demeanskaia, executată de 
fasciști în noiembrie 1941 lin
gă Moscova.

Particip an ții la adunare au 
întîmpinat cu căldură cuvân
tarea rostită de N. S. Hrușciov^ 

rind S.U.A., se opun cu indîr- 
jire dezarmării sub un pretext 
sau altul, noi vom insista me
reu asupra propunerilor noas
tre, vom depune eforturi per
severente pentru ca toți oame
nii să înțeleagă necesitatea re
zolvării problemei dezarmării 
întrucît aceasta corespunde 
intereselor popoarelor.

N. S. Hrușciov a arătat că 
reprezentanții țărilor capitalu
lui monopolist vin la tratati
vele de dezarmare cu unicul 
scop de a induce în eroare po
poarele lor, de a le amăgi cu 
speranța că se va realiza un 
acord, dar de a împiedica în 
practică dezarmarea, de a con
tinua cursa turbată a înarmă
rilor. Ei ar vrea să facă acest 
lucru într-un mod atît de in
genios încît să arunce răspun
derea asupra țărilor socialiste.

Tocmai de aceea este răspin- 
dită născocirea că U.R.S.S. ar 
propune dezarmare fără con
trol, torpilînd astfel încheierea 
unui acord de dezarmare.

N. S. Hrușciov a declarat că 
în condițiile în care guvernele 
puterilor occidentale sabotează 
cu încăpăținare dezarmarea, 
rezolvarea acestei probleme de 
importanță vitală, depinde in 
întregime de popoare. Ele tre
buie să facă presiuni asupra 
acestor guverne.

Sîntem gata să semnăm 
chiar și mîine un acord cu 
privire Ia dezarmarea gene
rală și totală, concomitent cu 
stabilirea oricărui control in
ternațional, oricit de sever, a 
declarat N. S. Hrușciov.

Șeful guvernului sovietic a 
amintit că, in recentul său 
memorandum, U.R.S.S. a pro
pus rezolvarea simultană a 
problemei încetării experien
țelor cu arma nucleară și 
problemei dezarmării gene
rale și totale. Guvernul S.U.A. 
respinge această propunere. 
Vom răspunde la nota memo
rials a Casei Albe, a spus 
N. S. Hrușciov. Dar pot să 
declar de pe acum că rămî- 
nem ferm la punctele de ve
dere expuse.

Referindu-se la cererile u- 
nor oameni politici americani 
ca guvernul S.U.A. să reia 
experiențele cu arma nuclea
ră dacă U.R.S.S. nu va ac
cepta cererile puterilor occi
dentale, N. S. Hrușciov a de
clarat : Dacă Statele Unite 
vor relua exploziile nucleare, 
Uniunea Sovietică va proceda 
imediat la experimentarea 
armei sale nucleare. în Uni
unea Sovietică au fost elabo
rate destule instalații care 
necesită verificarea lor prac
tică. întreaga răspundere 
pentru reluarea experiențelor 
cu arma nucleară va reveni 
guvernelor puterilor occiden
tale, a subliniat șeful guver
nului U.R.S.S.

N. S. Hrușciov a spus în 
continuare : Politica externă 
sovietică a cucerit aprecierile 
și încrederea popoarelor și 
noi sîntem mîndri de aceasta. 
Uniunea Sovietică, țările so
cialismului, depun eforturi 
uriașe pentru menținerea 
păcii în lumea întreagă, se 
străduiesc pentru reglemen
tarea pașnică a problemelor 
litigioase sau nesoluționate în 
relațiile dintre state.

U.R.S.S., care dispune de o 
uriașă putere economică și 
militară, n-a folosit și nu va 
folosi niciodată forțele sale în 
scopuri agresive. Dimpotrivă, 
U.R.S.S. își îndreaptă toate 
eforturile în direcția asigu
rării păcii.

Viața arată că pentru cu
cerirea păcii în întreaga lume, 
nu sînt suficiente eforturile 
unei singure țări. Nu este su
ficient să se găsească „eroi” 
și să se creadă că ei vor asi
gura pacea. Pentru a se asi
gura o pace trainică pe pă- 
mînt este necesar ca popoare
le de pe întreaga noastră pla
netă să depună maximum de 
eforturi pentru întărirea păcii. 
Popoarele și numai popoarele 
pot determina guvernele care 
se împotrivesc dezarmării și 
acumulează arme pentru dez
lănțuirea unui război, să în
ceteze această politică peri
culoasă și nesăbuită.

Pacea poate fi asigurată 
numai atunci cînd popoarele 
fiecărei țări nu se vor lăsa 
pe seama celorlalte țări, ci 
vor desfășura înăuntrul țării 
lor o luptă intransigentă îm
potriva forțelor care vor răz
boi, vor depune maximum de 
eforturi pentru asigurarea 
păcii. 

prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. 
în anii războiului, N. S. 
Hrușciov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.(b) al 
U.R.S.S. a fost membru al 
Consiliului Militar al mai 
multor fronturi. N. S. Hrușciov 
a venit la adunare în unifor
ma de general-locotenent. Leo
nid Brejnev purta de aseme
nea uniforma de general-loco
tenent.

La propunerea lui N. S. 
Hrușciov, participanții la a- 
dunare au păstrat un moment 
de reculegere în memoria e- 
roilor războiului.

Reprezentanții vieții publi
ce din Moscova, care au par
ticipat la adunare au adresat 
un mesaj de salut Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice.

Nici un popor, dacă dorește 
într-adevăr ca pe pămint să 
nu se aprindă focul înspăi- 
mîntător al celui mai pustii
tor război, nu poate să stea 
deoparte de lupta generală 
pentru pace. POPOARELE 
TREBUIE SA ÎNȚELEAGĂ 
CA NUMAI ELE POT ȘI 
TREBUIE SĂ-ȘI SILEASCĂ 
GUVERNELE SĂ RENUNȚE 
LA ORIENTAREA PERICU
LOASĂ SPRE AȚ1TAREA 
PASIUNILOR RĂZBOINICE 
ȘI A CURSEI ÎNARMĂRI
LOR, CĂ ELE POT SI TRE
BUIE SĂ-I FACĂ INOFEN
SIVI PE CEI CE DUC O PO
LITICA DE PREGĂTIRE A 
RĂZBOIULUI

N. S. Hrușciov a subliniat 
că. în timp ce U.RHB. și-a 
lichidat bazele militare din 
străinătate și a redus în re
petate lînduri în mod unila
teral efectivul forțelor sale 
armate, S.U.A. sporesc aloca
țiile pentru armament cu a- 
proape 2,5 miliarde de dolari 
în comparație cu anul prece
dent. In S.UA se discută pro
blema sporirii efectivului for
țelor armate. Cancelarul Ade
nauer cere să se dea Bundes- 
wehrului arme atomice pen
tru aventurile revanșarde ur
zite împotriva U.R.S.S. și a 
altor state.

Aceste acțiuni ale puterilor 
occidentale urmăresc agrava
rea relațiilor dintre state, a 
declarat N. S. Hrușciov. El a 
cerut să se aprecieze în med 
lucid situația și a chemat la 
vigilență ..pentru ca dușma
nii socialismului, cercurile 
militariste agresive. să nu ne 
găsească nepregăuț.*.

Subliniind ci din păcate, la 
chemarea lansată de U.R.S.S. 
în vederea unei întreceri în 
producția de valori materiale 
și spirituale, puterile imperia
liste răspund prin sporirea 
cheltuielilor militare, prin 
creșterea efectivului forțelor 
lor armate, N. S. Hrușciov a 
spus: Acest lucru poate pune 
Uniunea Sovietică în fața ne
cesității de a spori de aseme
nea alocațiile pentru arma
ment, pentru a întări și a per
fecționa apărarea noastră, și 
dacă va fi nevoie, de a spori 
și efectivul forțelor noastre 
armate, pentru ca, bizuin- 
du-ne pe puterea noastră, să 
asigurăm pacea și coexisten
ța pașnică.

Adresînd cuvinte de salut 
vitezelor forțe armate care o- 
crotesc munca creatoare a oa
menilor sovietici, N. S. 
Hrușciov a spus :

întărirea apărării Uniunii 
Sovietice depinde de perfec
ționarea tuturor genurilor de 
trupe ale forțelor noastre ar
mate. în timpurile noastre o 
răspundere excepțional de 
mare revine trupelor de ra
chete.

Puterea lor nimicitoare este 
aceea care reține în primul 
rînd pe orice agresor poten
țial de la un atac împotriva 
noastră și a aliaților noștri. 
Capacitatea lor de a da o 
contralovitură este forța care 
va pedepsi cu strășnicie pe a- 
gresor dacă el se va decide 
totuși să săvîrșească un act 
de nebunie și va dezlănțui un 
nou război.

Asțăzi, cu prilejul împlini
rii a 20 de ani de la atacul 
mișelesc săvîrșit de Germania 
hitleristă împotriva Uniunii 
Sovietice, gîndurile noastre se 
îndreaptă către cei care și-au 
dat viața pentru libertatea și 
independența marii. patrii so
vietice.

Poporul nostru — a spus 
N. S. Hrușciov — a adus jertfe 
uriașe apărînd libertatea și 
independența patriei noastre. 
Aceste jertfe au fost aduse în 
numele unei cauze mărețe, no
bile. Și acum, după 20 de ani 
de la începerea Marelui Război 
pentru Apărarea Patriei, după 
16 ani de la terminarea lui, 
țara noastră a atins culmi ne- 
mai întîlnite în dezvoltarea e- 
conomiei, culturii, științei, teh
nicii sale și pășește ferm îna
inte spre noi victorii.

în încheiere, N. S. Hrușciov 
a spus : Proiectul de program 
al partidului nostru, pe care 
I-a aprobat zilele trecute Ple
nara Comitetului Central al 
partidului și care va fi publi
cat spre a fi discutat de că
tre întregul popor, prevede un 
front larg al luptei desfășurate 
pentru construirea comunis
mului, pentru realizarea visu
lui secular al întregii omeniri.

(Sublinierile aparțin redacției)

Expoziție 
de artă populară 

romînească 
la Geneva

GENEVA 21 Trimisul spe
cial Agerpres transmite : La 
muzeul de etnografie din Ge
neva s-a deschis Expoziția 
de artă populară romînească. 
In expoziție sînt prezentate 
obiecte donate muzeului de 
către Institutul romîn pentru 
relațiile culturale cu străi
nătatea.

După cuvintarea directoa
rei muzeului, Lobsiger-Delen- 
bach, care a dat o înaltă a- 
preciere folclorului românesc, 
însărcinatul cu afaceri a. i. 
al R.P. Romine la Berna. D. 
Bircea, a citit scrisoarea a- 
dresată muzeului de către 
acad. Mihail Ralea, președin
tele I.R.R.C.S.

La deschiderea expoziției 
au fost de față Grigore Gea- 
mânu. membru al delegației 
R.P. Romine la Conferința 
Organizației Internaționale a i 
Muncii, membri ai corpului I 
diplomatic precum și oameni 
de artă și cultură din Ge- ; 
neva

PARIS 21. — Coresponden
tul Agerpres transmite: Lup
ta țărănimii franceze a luat o 
amploare sporită datorită spri
jinului clasei muncitoare. La 
chemarea sindicatelor con
structorilor de nave și a al
tor întreprinderi, muncitorii 
din marele centru industrial 
Saint-Nazaire au întrerupt 
marți lucrul in semn de soli
daritate cu mișcările țără
nești.

Neținînd seama de impor
tantele forțe de poliție și jan
darmerie care au primit întă
riri din Paris, muncitorii au 
demonstrat pe străzile orașu
lui. In întimpinarea lor au 
venit coloane de țărani din
întregul departament. Umăr 
la umăr, aproximativ 10.000 
de muncitori și țărani au por
nit spre una din piețele ora
șului cintind „Internaționala"
și purtind pancarte pe care 
era scris : .Muncitorii și ță
ranii luptă împotriva politicii 
economice a guvernului". Ma
nifestanții au participat apoi 
la un miting la care au luat 
cuvîntul reprezentanții fede
rațiilor sindicale C.G.T„ 
CT.T.C. și Force Ouvriere. în 
cuvântările lor, aceștia au a- 
rătat că toți oamenii muncii 
francez: suferă din cauza do
minației monopolurilor, din 
cauza cznuruiz.: riz::----
din Algeria care apasă ca o 
grea povară ce aproape șapte 
ani pe umerii oamenilor 
muncii- Vorbitorii au cerut să 
se pună friu marilor trusturi 
care achiziționează produse 
de la țărani la prețuri mici, 
vinzindu-le muncitorilor de la 
oraș cu prețuri triple.

Tot în cursul zilei de marți 
manifestații țărănești au avut, 
de asemenea, loc Ia Vannes, 
unde 600 de țărani au defilat 
purtind o lozincă pe care era 
scris: „Nu vrem să fim

-----•-----

FORT LAMY. — Agenția 
France Presse relatează că gu
vernul Republicii Ciad a ho- 
tărit „să rupă toate legăturile 
cu reprezentanța Franței la 
Fort Lamy”.

După cum se știe, fosta co
lonie franceză Ciad a fost 
proclamată la 11 august 1960 
republică independentă. Cu 
toate acestea, guvernul Fran
ței nu și-a numit pînă în pre
zent un ambasador, ci a con-

Cînd Departamentul 
de Stat ai S. U. A. 

se autodemască
DJAKARTA 21 (Agerpres). 

- Ministrul Afacerilor Exter
ne al Indoneziei, Subandrio, 
înapoindu-se dintr-o călătorie 
în mai multe țări: ale lumii, 
unde l-a însoțit pe președin
tele Sukarno, a declarat pe 
aeroportul Djakarta că după 
tratativele pe care le-a avut 
cu reprezentanți ai S.U.A. el 
are impresia că Statele Unite 
nu se opun retrocedării Iria
nului de vest, Indoneziei. De
clarația lui Subandrio a pro
vocat o puternică derută la 
Washington. A doua zi după 
declarația lui Subandrio, De
partamentul de Stat al Ș-U.A. 
a dat o „corectură", din care 
reiese că Statele Unite nu 
s-ar opune unei soluționări a 
problemei Irianului de vest 
doar dacă ea ar fi acceptabi
lă atît pentru Indonezia cît și 
pentru Olanda.

în timp ce președintele Su
karno a obținut un sprijin ho- 
tărît în problema Irianului de 
vest din partea guvernelor 
U.R.S.S., R. P. Chineze, R. P. 
Romîne, R. S. Cehoslovace, 
R. P. Ungare și altor țări, un
chiul Sam a socotit necesar 
să declare că nu dorește de 
fel lichidarea jugului Olandei 
impus Irianului de vest, scrie 
la 20 iunie într-un articol de 
fond ziarul „Suluh Indonezia". 
Declarația, referitoare la pre
tinsa „neutralitate" a S.U.A. 
în această problemă, înseam
nă de fapt că S.U.A. nu au 
nimic împotriva ocupării Iri- 
anului de vest de către O- 
landa.

Greva docherilor 
din New York

NEW YORK 21 Agerpres). 
— Agenția Reuter anunță că la 
21 iunie 25.000 de docheri din 
New York au început o grevă 
de 24 de ore în semn de soli
daritate cu cei 85.000 de mari
nari care de Ia 16 iunie sînt 
în grevă împotriva refuzului 
companiilor de navigație ame
ricane de a încheia un nou 
contract colectiv. De aseme
nea, ei au cerut ca marinarii 
de pe navele americane de 
sub pavilioanele altor țări să 
fie supuși legislației america
ne.

ÎN URMA GREVEI DO
CHERILOR, POTRIVIT DE
CLARAȚIILOR AUTORITĂ
ȚILOR PORTULUI NEW 
YORK, ÎNTREAGA ACTIVI
TATE, ATÎT DE PE NAVE
LE AMERICANE CÎT ȘI DE 
PE CELE STRĂINE, VA ÎN
CETA.

Pe de altă parte, anunță a- 
genția United Press Interna
tional, tratativele între repre
zentanții celor 85.000 de gre-

j
sclavi”. în departamentul 
Cote de Nord, țăranii au bari
cadat mai multe șosele, pentru 
a împiedica sosirea unor noi 
unități de poliție și jandar
merie.

Presa franceză consacră un 
loc important marilor acțiuni 
de marți.

„Les Echos”, organul cercu
rilor de afaceri, recunoscînd 
caracterul de masă al mani
festațiilor de la Saint-Nazaire, 
scrie că „o asemenea mani
festație a muncitorilor și ță
ranilor este fără precedent în 
Franța*1.

Studenții sud - africani 
condamna dezmățul rasist

Represiuni contra 
unor tineri 

intelectuali spanioli

Regimul franchist continuă 
să însceneze noi repre
siuni împotriva elemente

lor democratice. După cum 
erxr^ă ziarul „L'Humanrte”. la 
Mod'id c început procesul ci- 
torva tineri scriitori ș poeți a- 
cuzcți ce o fi încercat să or
ganizeze in 1956 un congres a| 
personalităților universitare. 
Printre acuzați figurează poeții 
Julan Marcos, Fernando San
ches Drago, Julian Maestro și 
scriitorul Jesus Lopez Pacheco. 

Trebuie menționat că noile 
represiuni împotriva democra
ților din Spania coincid cu 
intensa activitate diplomatică 
occidentală care urmărește să 
sporească rolul Spaniei fran- 
chiste în oiianțele imperialiste 
agresive.

tinuat să-l mențină la Fort 
Lamy pe fostul său înalt co
misar care avea înainte drep
turi nelimitate.

LONDRA. Presa engleză 
scoate în evidență în ultimul 
timp greutățile pe care Anglia 
le întimpină în domeniul eco
nomie și financiar. Potrivit 
datelor oficiale în primul tri
mestru al anului 1961 deficitul 
balanței de plăți se cifrează la 
54 milioane lire sterline, față 
de 37 milioane lire sterline în 
primul trimestru al anului 
1960.

WASHINGTON. La 20 iu
nie purtătorul de cuvînt al 
Casei Albe, Lincoln White, a 
anunțat că guvernele S.U.A. 
și U.R.S.S. au căzut de acord 
să reia tratativele întrerupte 
în luna iulie anul trecut cu 
privire la stabilirea de comu
nicații aeriene directe între 
cele două țări. 

----- •-----
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viști și reprezentanții compa
niilor se află in impas și pină 
în prezent nu a fost fixată 
vreo dată pentru reînceperea 
lor. În porturile de pe coas
ta Atlanticului și cea a Paci
ficului precum și din Golful 
Mexic continuă să sosească 
nave care nu sînt descărcate. 
Multe uzine și fabrici și-au 
încetat activitatea în urma 
faptului că muncitorii acesto
ra s-au solidarizat cu greviș
tii refuzînd să execute ordi
nele administrațiilor de a în
lătura picheteie greviștilor 
pentru a descărca navele cu 
mărfuri.

Greva marinarilor, anunță 
agenția UPI, a afectat activi
tatea companiilor de distri
buție a derivatelor petrolului 
din estul statului Massachu
setts și New Hampshire, care 
din lipsă de combustibil vor 
fi nevoite să închidă multe 
stații de distribuție. De ase
menea, multe petroliere care 
aveau destinația New York 
au fost nevoite să-și schimbe 
rutele și să se îndrepte spre 
alte porturi. Șapte rafinării, 
relevă agenția Reuter, din gol
ful Mexic și o rafinărie de 
pe coasta de est a S.U.A. vor 
trebui în curînd să-și întreru
pă activitatea dacă greva ma
rinarilor nu va lua sfîrșit în 
curînd.

Agenția United Press Inter
national anunță că „se întă
rește speculația potrivit că
reia președintele Kennedy va 
invoca în curînd legea Taft- 
Hartley care va forța greviș
tii să-și reia lucrul pe o pe
rioadă de 80 de zile”.

După cum se știe, aceeași 
lege reacționară, antimuncito- 
rească, Taft-Hartley, a fost in
vocată și de fostul președinte 
al S.U.A., Eisenhower, în 
timpul marii greve a celor 
500.000 de oțeluri care a avut 
loc în anul 1959 și a durat j 
116 zile.

Ziarul vest-ger- 
man „SUD- 
DEUTSCHE

ZEITUNG" publică 
un articol al cores
pondentului său 
din Capetown con
sacrat opoziției pe 
care politica rasistă 
a guvernului Ver- 
woerd o întîmpină 
in rîndul studen
ților sud-africani.

Corespondentul re
latează că în ur
mă cu cîteva zile 
autoritățile au în
chis colegiul din 
Fort Hare pină la

18 iulie deoarece 
studenții negri ai 
acestui colegiu au 
declarat o grevă 
de două zile în 
semn de protest 
împotriva practi
cilor rasiste. Este 
semnificativ faptul 
că studenții albi 
de la universitatea 
Rhodes din Gra- 
hamstown au or
ganizat o ma
nifestație de soli
daritate cu colegii 
lor de culoare. De 
asemenea Uniunea 
națională a studen
ților sud-africani,

Manifestațiile studenților columbieni
împotriva lui Stevenson

Călătoria lui Adlai Ste
venson, trimisul special 
al președintelui Statelor 

Unite în țările Americii La
tine, se apropie de sfîrșjt.

în după-amiaza zilei de 20 
iunie Stevenson a sosit la Bo
gota (Columbia) — ultima eta
pă a turneului său în țările 
Americii Latine. După cum 
relatează agenția UNITED 
PRESS INTERNATIONAL; 
autoritățile columbiene au 
fost nevoite să recurgă la di
ferite subterfugii pentru a 
face față manifestațiilor de 
protest pregătite de studenții 
columbieni în vederea sosirii 
lui Stevenson. Grupuri de 
studenți așteptau de-a lun
gul traseului pe care urma 
să-l parcurgă Stevenson și în 
fața Universității din Bogota 
scandînd lozinci antiameri- 
cane. în această situație au
toritățile au schimbat în ulti
mul moment în secret locul 
de aterizare a avionului lui 
Stevenson de la un aeroport 
civil la un aerodrom militar 
bine păzit. Pentru a da im
presia că totuși aterizarea va 
avea loc pe aeroportul civil 
autoritățile columbiene au

Conferhtd 
O. I. IM.
Cuvintarea 

reprezentantului 
R. P. Romîne

GENEVA 21 (Agerpres). — 
în ședința din 19 iunie a 
Conferinței Organizației Inter* 
naționale a Muncii de la Ge
neva a luat cuvîntul. Costică 
Alecu, secretar al Consiliului 
Central al Sindicatelor din 
R. P. Romînă.

Vorbitorul a subliniat im
portanța conținutului social 
al relațiilor de muncă și a 
criticat raportul prezentat de 
secretarul general al O.I.M. 
pentru faptul că ignorează a- 
ceastă problemă.

Referindu-se la consecințe
le relațiilor de muncă exis
tente în capitalism, el a ară
tat că acestea nu pot să-și 
găsească o reglementare în 
„politica colaborării de clasă“ 
după cum susțin reprezentan
ții patronilor și a subliniat 
necesitatea ca organizațiile 
sindicale să acționeze inde
pendent ca organizații ale 
muncitorilor, și să nu fie su
puse controlului legislației 
burgheze și persecuțiilor pen
tru activitatea lor. De aseme
nea, el a arătat că necesita
tea apărării intereselor oa
menilor muncii pune impera
tiv problema întăririi sindi
catelor, asigurarea desfășură
rii libere și nestingherite a ac
tivității lor la locul de muncă.

Delegatul muncitorilor din 
U.R.S.S. și delegatul munci
torilor din R.P.R. au supus 
dezbaterii conferinței o rezo
luție asupra garantării libe
rei exercitări a funcțiilor și 
apărării delegaților aleși sau 
desemnați de către oamenii 
muncii.

Subliniind rolul nefast al 
colonialismului asupra condi
țiilor de muncă și de trai ale 
oamenilor muncii, reprezen
tantul romîn a cerut O.I.M. să 
se ridice viguros împotriva 
muncii forțate, a represiuni
lor și lipsei de drepturi a oa
menilor muncii din țările a- 
flate încă sub jugul colonial.

în încheiere, el și-a expri
mat speranța că organizația 
O.I.M. va acționa în sprijinul 
eforturilor făcute de forțele 
progresiste din lume pentru 
triumful păcii și al coexisten
ței pașnice.

care cuprinde pe 
studenții de limbă 
engleză, s-a decla
rat solidară cu 
greviștii și a cerut 
guvernului să con
voace neintîrziat un 
congres național al 
tuturor raselor. A- 
ceastă revendicare, 
subliniază cores
pondentul, și-o în
sușesc tot mai 
multe organizații 
din Africa de sud. 
Guvernul Verwoerd 
continuă însă cu 
îndîrjire politica sa 
de persecuție ra
sială.

recurs la o jalnică înscenare 
trimițînd un grup de persoa
ne oficiale și aproximativ 300 
de ofițeri pe aeroportul inter
național.

Subterfugiile de acest fel 
nu au fost însă în stare să 
zădărnicească acțiunile de 
protest împotriva vizitei lui 
Stevenson. în diverse puncte 
din centrul Bogotei au avut 
loc manifestații antiamerica- 
ne. Poliția a intervenit cu 
brutalitate pentru a le îm
prăștia. Manifestanții au ata
cat cu pietre centrul cultural 
și de propagandă al Statelor 
Unite din Bogota.

Ziarul conservator „La Re
publica" a consacrat sosirii 
lui Stevenson în Columbia un 
articol în care arată prin
tre altele că Stevenson ar 
trebui să înțeleagă din vizita 
sa în America Latină că ^re
voluția cubană, eșecul inva
ziei din Cuba, slaba dezvol
tare a popoarelor noastre, 
constituie elemente care se 
îmbină în așa fel, încît stîr- 
nesc în rîndul maselor senti
mente ostile față de Statele 
Unite**.
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