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..Scìnteli tineretului" 
pentru regiunea Galați

laț pe Constructori la fasonarea 
materialului lemnos provenit din 
resurse locale și la alte munci 
necalificate. In felul acesta a 
crescut ritmul construcțiilor.

La gospodăria colectivă din 
Băleni se execută în prezent fi
nisajul unui grajd. Cei 12 colec
tiviști din echipa de construcții 
— aproape toți tineri — mai 
au do ridicat două grajduri (u- 
nul pentru 200 de capete și altul

timp

Vedere parțială a Complexului studențesc Grozăvești din 
Capitală

pentru 60 de capete) și o hală 
pentru 10 000 de păsări. Pe lin
gă ajutorul care îl dau construc
torilor, tinerii de aici au procu
rat, priif muncă patriotică, mari 
cantități de materiale din resur
se locale. Căpriorii pentru aco
periș i-ap confecționat din arbori 
defrișați din terenurile redate 
circuitului agricol, au procurat 
stuf pentru plafoane și acoperi
șurile saivanelor și mari 
lăți de balast și nisip.

La Docani, Gonești, și 
gospodării colective însă Primirea de către Leonid Brejnev

de activiști
Construcții bune și

Muncitor
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La întreprinderea de poduri 
metalice și prefabricate din 
beton, din Pitești, se extinde 
aplicarea procedeelor tehnolo
gice modeme. La confecționa- 

1 rea traverselor din beton pre- 
comprimat se folosește o nouă 
tehnologie de armare, prin 
care transferul de efort se face 
lent, asigurîndu-se astfel o 
mai bună adeziune a metalu
lui în beton. O largă răspîn- 
clire a căpătat și sudarea auto
mată sub strat de flux la con
strucția podurilor metalice, 
metodă care asigură creșterea 
productivității muncii cu 20 
ia sută. Față de anul trecut, 
aceasta a fost extinsă de a- 
proape 2,5 ori.

Aplicarea noilor procedee, 
precum și darea în folosință 
a unei linii tehnologice 
derne, a făcut posibil ca 
prezent, la fiecare 5 zile 
iasă pe porțile întreprinderii 
un pod metalic în greutate 
medie de peste 50 tone.

a sfîrșitul acestui an 
în raionul Bujor, 
regiunea Galați, e- 
fectivul de animale 
proprietate obșteas
că va ajunge la 
peste 19 000 tau

rine, din care aproape 7000 de 
i aci și juninci, 32 000 de porcine, 
din care peste 5 000 de scroafe, 
peste 55000 de ovine, zeci de 
mii de păsări, și altele.

Dezvoltarea șeptelului presu
pune deci, o deosebită grijă pen
tru construirea unor noi adă
posturi pentru animale, lată de 
ce in planurile de producție ale 
celor 38 de gospodării colective 
din raion s-a .prevăzut ca în a- 
eest an să se construiască încă 
78 de obiective zootehnice, din
tre pare 14 grajduri a cite 100 
capete fiecare și unul pentru 200 
d.' capete, 10 maternități pentru 
creșterea in flux continuu a 
porcilor a cile 400 capete fie
care,- 8 îngrășătorii de porci, 20 
de adăposturi pentru păsări din 
care 4 hale de mare capacitate 
si altele. Pentru ca toate aceste 
construcții să fie executate la 
timp se cere un volum mare de 
lucru, asigurarea documentației 
tehnice, procurarea materialelor, 
urgentarea fiecărei lucrări: sînt 
condiții de bază care vor duce la 
realizarea obiectivelor prevăzute. 
Icum este o perioadă relativ 

puțin aglomerată și pot fi mo
bilizați în fiecare gospodărie co
lectivă mai mulți oameni la 
curea acestor construcții. La 
podăria colectivă „Prutul“ 
comuna Oancea, tocmai așa 
lucrurile. Aici construirea 
plexului pentru creșterea a 1000 
de porci în flux continuu și a 
halei de păsări cu o capacitate 
de 5000 capete a început încă 
din luna aprilie. Echipa de con
strucții condusă de brigadierul 
Vasile Crăciun — în care lucrea
ză numeroși tineri, recomandați 
de organizația U.T.M. — a lucrat 
cu spor. Alături de constructori 
au lucrat — în zilele mai puțin 
aglomerate — și alți colectiviști. 
O hună parte din tinerii din bri
găzile de cîmp au participat la 
transportul materialelor, au aju-

Sudorul Iosif Senarth de la
Uzina mecanică din Timișoara
este unul dintre numeroșii
tineri muncitori care se evi

dențiază prin lucrările de bună
calitate
Foto: C. IONEL

In ziua de 26 mai 1963, tova
rășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., a dat o masă în cinstea 
delegației de activiști ai Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice.

La masă au luat parte tova
rășii.N. V. Podgornîi, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Comunist din Ucraina, 
șeful delegației, A. A. Epișev, 
P. V. Kovanov, M. A. Polehin, 
N. A- Kuznețov, M. I. Haldeev, 
A. D. Amirov, A. I. Gorceakov, 
I. A. Vlasova, A. V. Grebnev, 
membri ai delegației, precum 
și I. K. Jegalin, ambasadorul

Uniunii Sovietice în R. P- Po
mină.

Au luat parte tovarășii 
Gheorghe Apostol, Emil Bod- 
năraș. Petre Bonilă, Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ale
xandru Drăghici, Ion Gheorghe 
Mäurer, Alexandru Moghioroș, 
Alexandru Bîrlăideanu, Dumi
tru Coliu, Leonte Răutu. Leon- 
tin Sălaj an, Stefan Voi tec, Mi
hai Dalea. membri ai C.C. al 
P.M.R.

- Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dei și ceilalți con
ducători de partid s-au între- i 
țintit, într-o atmosferă de caldă [ 
prietenie, cu tovarășul N. V.' 
Podgornîi și cu membrii dele-I 
gației.

Cu prilejul celei de-a IlI-a întâlniri a repre
zentanților Comitetelor de Colaborare Balca
nică, transmit tuturor participanților un sa
lut cordial și urări de deplin succes lucrărilor 
conferinței.

îmi exprim satisfacția că Bucureștiul, capi
tala patriei noastre, care în ultimii ani a 
găzduit numeroase reuniuni culturale, științi
fice, de folclor, intilniri ale tineretului și stu
denților din zona Balcanilor și Mării Adria- 
tice, este în acest an locul de întîlnire al repre
zentanților Comitetelor de Colaborare din ță
rile balcanice.

Ideile nobile ale coexistenței pașnice, ale 
dezvoltării multilaterale a colaborării și prie
teniei dintre popoarele din Balcani, care 
călăuzesc activitatea Comitetelor pe care le 
reprezentați, sînt idei scumpe poporului ro- 
mjn.

Guvernul Republicii Populare Romine, ex- 
primînd dorința fierbinte de pace a poporului 
romîn, s-a adresat guvernelor din Balcani, în 
anii 1957 și 1959, cu propuneri care urmă
reau transformarea Balcanilor într-o zonă a 
păcii și colaborării, fără arme nucleare și ra
chete, convins fiind că realizarea acestor 
propuneri ar fi în interesul tuturor popoare
lor din regiunea noastră geografică și ar con
tribui la destinderea internațională.

Ecoul propunerilor Guvernului romin și ale 
altor guverne care urmăresc crearea de zone 
ale păcii fără arme nucleare, in diferite re-

așa stau lucrurile. începerea con
strucțiilor se amină pe. motiv că 
mai e timp pînă la toamnă. Vor 
veni însă perioade cînd lucrările 
în cîmp se aglomerează și nu 
mai pot fi folosite forțe sufici
ente la construcții. Se impune 
deci un mai mare interes în a- 
coastă privință pentru că în ra
ion s-a început lucrul doar la 
16 obiective destinate sectorului 
zootehnic. Din acestea, cinci con
strucții sînt la zidărie, două la 
înveliș și numai una terminată. 
La restul abia se sapă funda? 
țiile.

Organizațiile U.T.M. pot să a- 
jute mult la creșterea ritmului 
de lucru pe șantierele construc
țiilor gospodărești, prin antrena
rea numărului necesar de tineri 
la o serie de munci necalificate 
(săparea fundațiilor, transportul 
și fasonatul materialelor etc). 
Experiența bună a tinerilor co
lectiviști din Băleni, Oancea și 
altele, este bine să fie preluată 
și de alte organizații U.T.M. 
raion.

Delegația de activiști ai 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, în frunte cu 
N. V. Podgornîi, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 

, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Ucraina, a plecat într-o 
călătorie prin tară, împreună 
cu tovarășul Nicolae Ceaușes
cu, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.R.

In regiunea Ploiești, oaspeții, 
însoțiți de tovarășii Dumitru 
Balalia, prim-secretar al Co
mitetului regional Ploiești al 
P.M.R., Gheorghe Stan, pre
ședintele Sfatului popular re
gional, și de . al ti conducători ai 
organelor de partid Și de stat 
din regiune au vizitat rafină
ria Brazi. întâmpinați cu căl
dură de colectivele de munci
tori, tehnicieni și ingineri din 
secțiile vizitate, oaspeții s-au 
interesat îndeaproape de con
strucția instalațiilor și de pro
dusele obținute. Tovarășul Ion 
Stoica, secretarul Comitetului 
de partid al rafinăriei, a răs
puns la întrebările puse de 
membrii delegației. înfăți- 
șîndu-le aspecte ale muncii or
ganizației de partid din rafi
nărie.

în drum spre Valea Praho
vei, delegația s-a oprit la com
plexul zootehnic al gospodăriei 
agricole de stat Băicoi.

In continuarea călătoriei a 
fost vizitat Muzeul Doftana.

Oaspeții au poposit apoi la 
Fabrica de bere din Azuga.

Membrii delegației au nlecat 
mai departe snre regiunea Bra
șov. La Predeal ei au fost în
tîmpinați de tovarășii Aldea 
Militaru. prim-secretar al Co
mitetului regional Brașov al 
P.M.R., Ion Mărcuș, președin
tele Sfatului popular al regiu
nii Brașov, si de alți conducă
tori ai organelor locale de 
partid și de stat.

în după-amiaza zilei a avut 
loc la Brașov o întîlnire a 
membrilor delegației de acti
viști ai P.C.U.S. cu membri ai 
Comitetului regional și Comi
tetului orășenesc de partid 
Brașov.

La întîlnire a luat parte to-
■ varașuf Nicolae Ceaușescu.

Tovarășul Aldea Militaru a 
împărtășit delegației sovietice 
aspecte privind dezvoltarea re
giunii Brașov în anii construc
ției socialiste si din activitatea 
organizației regionale 
partid.

In încheierea întîlnirii, 
varășul N. Podgornîi a mulțu
mit pentru cele aflate și a fe
licitat pe comuniștii din regiu
nea și orașul Brașov pentru 
realizările obținute.

(Agerpres)

giuni ale globului, ne îndreptățesc să credem 
că ideea zonelor denuclearizate vine în întâm
pinarea dorinței popoarelor de destindere 
internațională, apropiere șl înțelegere. .

Popoare și guverne reprezentând țări, în
tinse regiuni geografice, întregi continente, 
s-au declarat în favoarea zonelor denucleari
zate. Aceasta constituie, neîndoielnic, un spri
jin pentru eforturile pe care guvernul țării 
noastre, alături de celelalte guverne iubitoare 
de pace, le depune pentru rezolvarea proble- 
mei-cheie a zilelor noastre — dezarmarea 
generală și totală, soluția sigură pentru con
solidarea păcii în lume.

Comitetele de Colaborare Balcanică, prin 
sprijinul pe care îl acordă acțiunilor îndrep
tate spre dezvoltarea colaborării multilaterale 
a popoarelor din regiunea Balcanilor, aduc 
o importantă contribuție la realizarea propu
nerilor îndreptate spre transformarea acestei 
regiuni într-o zonă a păcii și bunei vecină
tăți.

Vă urez ca lucrările conferinței, precum și 
hotărîrile pe care le veți lua să contribuie la 

promovarea pe mai departe a ideii coexisten
tei pașnice și colaborării prietenești între po
poarele ai căror soli sînteți.

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne
București, mai 1963
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coni-

Po-
Su-

«
In numeroase lo

calități din tară s-au 
desfășurat duminică 
întreceri în cadrul 
fazei raionale și o- 
rășenești a celui 
de-al 7-lea Concurs 
al formațiilor artis
tice de amatori. In 
sala „Ciprian 
rumbescu” din
ceava și-au disputat 
întâietatea formații
le de artiști amatori 
de la Combinatul de 
industrializare a 
lemnului. Combina
tul de 
hîrtie, 
rile de construcții, 
P.T.T.R., de la cămi
nele culturale din 
Bosanci, Mihoveni, 
Adincata etc. La cel 
de-al 7-lea Concurs 
al formațiilor artis
tice de amatori par
ticipă circa 35 000 de 
artiști amatori din 
regiunea Suceava, 
cu peste 7 000 mai

celuloză și 
întreprinde-

multi decît la con
cursul anterior.

★
Echipa fluierași- 

lor din Hîrtoape, cu
noscută dincolo de 
hotarele regiunii 
Iași, a prezentat 10 
cintece din folclorul 
nou, la faza, raională 
a celui de-al 7-lea 
Concurs al artiștilor 
amatori, care s-a 
desfășurat duminică 
la căminul cultural 
din Lespezi. In con
tinuare, brigada ar
tistică din Sirețel a 
înfățișat în cîntec și 
versuri aspecte ale 
transformărilor pe
trecute în ultimul 
timp în comuna lor, 
în cadrul progra
mului intitulat : 
„Viată nouă în Și
retei”.

Sutele de specta
tori. care au urmă
rit concursul, au a- 
plaudat și evoluția 
echipelor de dan-

din Buda, coru- 
din Stolniceni

E-

suri 
rile 
Ghițescu, Fotin 
nescu, pe soliștii vo
cali din Lespezi etc.

In cadrul acestei 
faze, care s-a des
fășurat în șase cen
tre din regiune, 
concurat peste 
de formații de 
dansuri, brigăzi 
tistice de agitație, 
soliști vocali și 
strumentiști.

★
Pe scenele amena

jate în parcurile din 
comunele Sîmbăta, 
Simand și Săcuieni 
clin regiunea Crișa- 
na s-au perindat 
duminică peste 900 
de artiști amatori, 
care au prezentat 
aspecte din viața și 
activitatea oame
nilor muncii de pe 
ogoarele regiunii 
Crișana.

au
150 

cor, 
ar-

in-

(Agerpres)

a delegației Marii Adunări Naționale
a R. P. Romine

MOSCOVA 27 (coresponden
tul Agerpres transmite) : — La 
27 mai, Leonid Brejnev, pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., a primit de
legația Marii Adunări Naționa
le a R. P. Romine condusă de 
acad. Athanase Joja. La primire 
a participat N. Guină, 
sadorul R, P. Romîne 
cova.

Au fost de față 
ridonov, președintele 
tului Uniunii al
Suprem al U.R.S.S., I. 
președintele Sovietului 1 
nalităților al Sovietului 
prem al U.R.S.S., M. Gheor- 
gadze, secretar al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

între Leonid Brejnev și mem
brii delegației romîne a avut

amba- 
la Mos-

I. Spi-
Sovie- 

Sovietului
Peive,
Națio-

Su-

membri ai comisiilor permanen
te ale Sovietului Uniunii și So
vietului Naționalităților.

Luni după-amiază I. Spirido
nov și I. Peive au oferit o re
cepție in cinstea delegației Ma
rii Adunări Naționale a R. P- 
Romîne.

La recepție au luat parte : I. 
Andropov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., A. Grortiîko, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., 
V. Eliutin, ministrul învățămin- 
tului superior și mediu de spe
cialitate al U.R.S.S., M. Gheor- 
gadze, secretar al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
mareșalul S. Budionnîi, mareșa
lul K. E. Voroșilov, Daria Smir
nova — membri al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
E. Afanasenko, ministrul învăță- 
mîntuluf al R.S.F.S.R., președin
tele consiliului de conducere al

Ziua fio r îl o r

La sfîrșit de săptămînă
Și la sfîrșitul săptămînii trecute mii de oameni ai muncii 

din întreaga țară și-au petrecut timpul liber în excursii.
Aproape 2500 de excursioniști din întreprinderile bucu- 

reștene I.O.R., Donca Simo, întreprinderea Poligrafică nr. 4 
și altele au vizitat cu trenurile și autocarele, Poiana Narci
selor, Văile Prahovei și Oltului. Tușnadul, Lacul Roșu și Bi- 
cazul, Tg. Neamț, Onești, Bacău și alte localități de pe itine- 
rariile oferite de O.N.T.-„Carpați“. Totodată, peste 200 de 
bucureșteni au participat la turul Capitalei, prilej de trecere 
în revistă a noilor realizări arhitectonice moderne.

Sîmbătă și duminică peste 600 de turiști din Galați, Su
ceava, Craiova, Sibiu, Pitești. Constanța și alte orașe ale țării 
au fost oaspeții Bucureștiului.

3000 de iubitori ai drumeției din Baia Mare, Deva, Tg. Mu
reș, Tîrnăveni, Suceava au vizitat Cheile Turzii, Bicazul și 
Lacul Roșu, orașele Brașov, Cluj. Reghin.

B. LATJRENȚIU

Proiecte tipizate
Pe baza studiilor întocmite de 

specialiștii serviciului de concep
ție al Uzinei de mașini din Reșița, 
au fost tipizate proiectele a peste 
1330 de repere, din componenta 
turbinelor cu aburi, precum și a 
unei serii întregi de grupe de 
piese, care compun instalațiile au
xiliare ale acestor agregate. Ti
pizarea acestora a dus la leducerea 
volumuluj de lucrări de proiectare 
în construirea turbinelor cu aburi 
cu aproape 12 000 ore, precum si 
la îmbunătățirea calității pieselor.

(Agerpres)

In minunatul -parc 
al Palatului pionie
rilor. s-a sărbătorit, 
duminică diminea
ța, tradiționala zi a 
florilor. In fața a 
veste 2000 de pio
nieri și școlari din 
Capitală a luat 
cuvîntul asistentul 
universitar Creola 
Mănescu de la In
stitutul agronomic 
„Nicolae Bălcescu”, 
care a participat la 
expoziția interna
țională horticolă de 
la Erfurt (Țara noa
stră a obținut nu
meroase medalii și

diplome la o serie 
de expoziții de a- 
cest gen). Vorbi
toarea a adresat cu
vinte de îndemn 
pionierilor de a cul
tiva și îngriji florile 
căci ele constituie o 
podoabă a patriei, 
înfrumusețează via
ța omului. Apoi, pe 
scena teatrului de 
vară. împrejmuit de 
verdeață, s-a desfă
șurat un original 
spectacol floral: pio
niere, costumate în 
flori multicolore, au 
executat dansuri fe
lurite. Am ascultat

versuri de Topîr- 
ceanu, Otilia Cazi- 
mir și muzică de 
Strauss. După aceas
ta. copiii s-au răspîn. 
dit prin parc unde 
au stropit și sădit 
flori. A fost o săr
bătoare dragă a co
piilor din Capitală 
pe care micii natu
ralisti de la Palatul 
pionierilor au pre
gătit-o cu însufle
țire. Florile patriei 
îngrijesc cu dragos
te florile primă
verii.

I. MIHUȚ

Noi drumuri 
forestiere

în pădurile țării noastre a în
ceput construcția unor noi dru
muri forestiere. Ele vor contri
bui la o mai bună aprovizionare 
cu bușteni a combinate
lor construite în ultimii ani, pre
cum și a celor ce se ridică în 
prezent. Astfel, pe drumurile 
Cheia—Călimănești Voineasa— 
Puru (din bazinul forestier Lo
tru) se va transporta material 
lemnos pentru combinatul de in
dustrializare a lemnului de la 
Rîmnicu Vîlcea, rețelele de 
transport din bazinul Motru-Jiu 
vor deservi combinatul de la 
Tîrgu Jiu etc.

Conform prevederilor de plan, 
în cursul acestui an urmează a 
fi construiți 1 500 kilometri de 
asemenea drumuri, de două ori 
mai mult decit în 1960.

(Agerpres)

loc o convorbire care s-a des
fășurat într-o atmosferă de 
prietenie frățească

★
MOSCOVA 27 (coresponden

tul Agerpres transmite) : —
Membrii delegației Marii A- 
dunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne au făcut luni 
o vizită la Sovietul Suprem al 
U.R.S.S., unde au fost primiți 
de președintele Sovietului Uniu
nii, I. Spiridonov, și de pre
ședintele Sovietului Naționali
tăților, I. Peive. Au fost de față

Asociației de prietenie spvieto- 
romîne, cosmonauții Andrian 
Nikolaev și Pavel Popovici, nu
meroși deputați ai Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., mareșali și 
generali, oameni de știință și de 

■> cultură, ziariști.
Au fost prezenți, de aseme

nea, N. Guină, ambasadorul 
R. P. Romine la Moscova și 
membrii ambasadei.

I. Peive și acad. Athanase 
Joja au rostit toasturi.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Comitelui de Stat pentru Cultură și Artă 
organizează :

• Concurs de creație 
de muzică ușoară romînească

• Festival de muzică ușoară 1963
Citiți amănunte in pagina a IlI-a
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Sp&rtMhmd& de vară a tineretului cucerit „Cupa

Moment din recitalul de sfîrșit de an dat de Școala de core
grafie din Capitala.

Foto: AGERPRES

Din activitatea cercului literar „Al. Sahia" 
din Arad

|| n orașul de pe Mu
reș își desfășoară 
activitatea de mai

I bine de un dece-
■ niu cercpl literar 
' „Al. Sahia". Aici 
și-au făcut uceni

cia/ literară Frâncisc Munteanu, 
Mircea Zaciu, R.usalin Mureșanu 
ș.a. Tineri taientați ca Dim. Ra- 
djfoi 5;i Ion Cocora au debu
tat fiind membri ai acestui cerc. 
In prezent alți și alti începători 
însuflețiți, de dragoste pentru 
creație sporesc numărul mem
brilor cercului arădean. Tineri 
cu cele mai diverse profesii vin 
la ședințele cercului cu ex
periențe de viață și de muncă 
diferite, toți cu aceeași sinceră 
dăruire acestei nobile îndelet
niciri. învățătorul Mircea Micu, 
muncitorii Sava Gligor, Gliepr- 
ghe Arădanu-Bera, Dimitrie 
Sipițeanu, Al. Stepanescu, ingi
nerul Mihai Arcadie-Comănici, 
eleva Florica Meruța Și. mulți 
alții vin. citeva ore pe săptă- 
mină, la ședințele cercului, să 
discute probleme de, iitercuru, 
să' înfățișeze celprlăfți creațiile 
for, așteptînd cu emoție și în
credere cuvîntul colegilor.

Activitatea cercului cunoaște 
acțiuni interesante, cum ar fi 
șezătorile literare organizate la 
Școala medie nr. 2, la clubul

C.F.R., la Uzinele „Strungul”, în 
Sala Studio a Teatrului de stat,, 
la Școala medie nr. 3, ș.a. Ci
tind din creațiile lor, ori propu- 
nind spre lectură opere ale li
teraturii noastre sau univer
sale, membrii cercului sint pro
pagandiști entuziaști ai valorilor 
de preț ale artei.

Acest colectiv de creație a- 
jută, de asemenea, activitatea 
artiștilor amatori prin colabora
re strînsă Ia alcătuirea textelor 
pentru brigăzile artistice de a- 
gitație, precum și a unor pro
grame organizate de aceștia, ba 
clubul C.F.R., tînărul Al. Stepa- 
nescu scrie, împreună cu alții, 
un text de brigadă ; la I.O.I.L. 
„Progresul", Simion Buruiană îi 
ajută de cinci ani pe artiștii a- 
matori. La statia de radio-gm- 
plificare din comuna Șiria în
vățătorul Mircea Micu transmite 
frumoase montaje literare des
pre colectiviști, alcătuite de et.

îmbucurător este faptul Că, în 
ultima vtenic ■ rjrai ales,. cercul 
arădean este sprijinit maj con
sistent de Scriitori, poeți și pro
zatori ca Anghpl Dujubrăveanu, 

;Al. Jebeleanu, Traian Liviu Bi- 
răescu, Marja Nicoară și alții, 
care participă la ședințele cer
cului dîndu-le tinerilor conde
ieri îndrumări prețioase.

DAMIAN URECHE

Plop între blocuri
Arhitecturi înalte țișnind din ghid spre cer, 
intruchipate-n colorate blocuri ;
eu am trăit în vremea cînd pcste-aceste focuri 
se-mprățjtia în vjnt un plop stingher.

Un ciob de lună... Plopul și flașnetarul șchiop... 
și toamnele fluide și bolnave, 
așș s-a mistuit în ritmuri grave 
copilăria mea de iîngă pfop-

Vă mulțumesc, zidari, că l-ați lăsat 
să mai viseze-n liniștea albastră. 
De-aceea rîdp șeara-nfiorat 
și îmi aduce șțele fo fereastra.

Be-aceea rîde-p vînturi risipit 
și dimineața la fereastră-mi bate
Aici în cațițeru-htinerit, 
pieri și trista Iui singurătate.

Moața jucînd
Cînd joacă moața, munții stau cuminți 

și ritmul,trepidant în nori se suie 
și printre ierbi, cu gleznele fierbinți, 
destindere de arc cum alta nu e 
se-avîntă-n jocul dirz și tineresc, 
joc pătimaș și simplu — joc moțesc.

Cînd joacă moața, munții stau cuminți 
și brazii-niiorați de frumusețe 
ii duc în cetini țipica suplețe 
și-o poartă-n virful lor ca pe o torță 
iradiind dîrzenie și forță.

...Cînd joacă moața, munții stau cuminți!

MIRCEA MICU

CINE
CERUL N-ARE GRATII: ru

lează la cinematografele Repu
blica. București, Gh- Doja, Ște
fan cel Mare; — NOAPTEA 
PE AUTOSTRADA: rulează la 
cinematografele Magheru, Ele
na Pavel. Moșilor-grădină, 

. Grădina Progresul. Flacăra, 
G. Coșbuc. Grădina Al- Sahia; 
— ȚARCUL rulează la cinema- 

' togrâfele V. Alecsandri, Cen
trali TINEREȚEA LUI MAIA- 
KOVSKI: rulează la cinemato
grafele Tineretului. Al Sahia, 
CARTAGINA IN FLĂCĂRI 

-(film pentru ecran panoramic): 
Patria; TOATĂ LUMEA E 

«NEVINOVATĂ rulează la cțne- 
-.matografele Alex. Popov (în 
continuare de la orele 13 PÎnă 
la orele 21), 16 Februarie: 
DRUMUL SPRE CHEL Dru
mul Serii: RAIDUL VĂRGAT: 
Cultural; CAMELIA: rulează

M A T O G
la cinematograful C-tin Davjd; 
VIRSTA DRAGOSTEI rulează 
la cinematograful I. C. Frimu 
(seara grădipă); RQCCQ ȘI 
FRAȚII SĂI ambele serii: Vic
toria. Volga. Olga Bancic- grăr

dină, Floreasca. 23 August — 
Seăi’a grădină, Libertății-gră- 
dină; INTRIGĂ ȘI IUBIRE: 
rulează la pinemațograful Ma
xim Gorki; APARTAMEN- 
TUL-cmemascop: Lumina;
CONTELE DE MONTE CRI- 
STQ-cinemascop ambele serii:

■ I pa,rțg.chiad,a do
j vară a tineretului 

dotată la sate cu 
„Cupa agricultu-

i rii” a chemat în 
' acest an pe sta

dioanele și bazele 
sportive simple aproape 11 000 
de tineri din raionul Teleajen, 
care se întrec în etapa I. Co
misia pentru organizarea 
Spartachiadei de vară a tine
retului din raion desfășoară o 
activitate susținută. Zilele a- 
cestea cu prilejul unui raid în 
cadrul cîtorva asociații spor-r 
tive sătești am cunoscut ini
țiative interesante privind 
antrenarea tineretului la spar- 
tachiadă, la care au contribuit 
efectiv peste 60 de instructori 
voluntari și 150 sportivi cla
sificați în ramurile ae sport 
cuprinse în întrecerile acestei 
competiții. In comuna Gorne- 
tu-Cricov, comisia de organi
zare a spartachiadei cunoștea 
un număr redus de tineri care 
practică sportul. De aceea din 
vreme comisia s-a îngrijit ca 
pentru o mai bună cunoaștere 
a disciplinelor spartachiadei 
să participe la întreceri de
monstrative c?i mai valoroși 
sportivi din raion. In tovără
șia lor, tinerii au început să 
îndrăgească ramuri sportive 
ca volei, handbal în 7, atle
tism, gimnastică și orientare 
turistică. Pentru o mai largă 
participare la spartachiadă 
peste 600 de tineri au efec
tuat ore de muncă patriotică 
ce au avut ca obiectiv

najarea, unor terenuri care să 
găzduiască astfel de întreceri. 
Tineri colectiviști entuziaști 
cum sint Constantin Burdu- 
cea, Andrei Nițu, Petre Nico- 
lescu și alții, profesorul de e- 
ducație fizică Constantin Ghi- 
ca și Firan Florin medicul sa
tului, au ajutat organizația 
U.T.M. și asociația spartivă să

chiadei de vară a tineretului 
a analizat și aceste lacune 
pentru remedierea cărora au 
stabilit deplasarea unor echi
pe de volei, handbal din ca
drul asociațiilor sportive ale 
orașului Văleni de Munte cv-m 
sint: „Știința”, „Fructul’^ de la 
Fabrica de conserve alimenta
re „Unirea” de la Intreprin-

întreceri pasionante
in raionul Teleajen
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mobilizeze pe terenurile de 
sport toți tinerii comunei. în
trecerile la noile ramuri șpar- 
tive au scos la iveală pîhă a- 
cum tineri foarte talențați. 
Astjql la probele de atletism: 
100, 400, 1 000 și 5 000 metri 
plat, au obținut rezultate 
foarte bune tinerii colectiviști 
Marin Gheorghe, Ion Cîmpea- 
nu, Eugen Ioniță și alții. Ti
nerii coniunei sint acum deo
sebit de pasionați la jocurile 
de handbal și volei. Aspecte 
asemănătoare se află și în co
muna Apostolache. Puțin cu
noscute în comună, handbalul 
și voleiul aveau in edițiile 
precedente un număr redus de 
participanți. Din această cau
ză la fazele superioare pregă
tirea primilor sportivi clasați 
în această competiție era neco
respunzătoare.

Membrii comisiei Sparta-

Vă-derea industrială locală 
leni de Munte. Astfel, tinerii 
din comuna Apostolache au 
fost ajutați să se pregătească 
mai bine la aceste ramuri 
sportive. Duminică în cadrul 
organizării unor acțiuni cultu
ral sportive au participat pe
ste 2 200 de tineri din această 
comună și altele învecinate. 
Și rezultatele nu s-au lăsat 
așteptate: 42 de fete din co
muna Apostolache printre 
care Vișan Victoria, Maria 
Moraru, Vișan Maria au deve
nit membre ale Asociației spor
tive „Tinerețea” din cadrul 
comunei și s-au înscris ca 
participante la întrecerile 
spartachiadei. Luni 
primului la Consiliul raional 

JJ.C.F.S. Teleajen s-au primit 
vești asemănătoare și din co
munele Sîngeru, Mehedința, 
Gheojdeanca și altele. Numă-

rul fetelor 
spartachiadă 
nică era de 
5 150. Astfel 
sportive vor 
te și în duminicile viitoare în 
comuna Ogretin la care vor 
participa și tineri din comune
le vecine, Rîncezi, Drajna de 
Sus, Posești și altele. De ase
menea, la unele ramuri spor
tive < 
trintă, 
cuprind cu fiecare 
sionați în 
sportive.

ION TEOHARIDE 
corespondentul 

„Scinteii tineretului” 
pentru regiunea Ploiești

participante 
care ppiă dumi- 

4 429 a ajuns la 
de demonstrații 
mai fi organiza-

ca atletism, 
întrecerile

toate

ciclism și 
din jaza l 
zi noi pa- 
asociațiile

la ora
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La inlrecen'le etapei I a spartachiadei de vară participă peste 10.000 tineri din Roșiori de 
Vede. 2 000 dintre aceștia sint prezenji lp startul probelor de atletism. Vă prezentăm o ima
gine din proba de 400 m. băieți, disputată recent cu participarea tinerilor de la asociația spor

tivă „Mecanizatorul".

La
edgctorului, ia reve
nit o sarcină destul de 
grea ; pe culuoarele 
ceior mai multe din 
făpultătile ieșene șînt 
așezate panourile Irun- 
lașilor ; iar pe pano-

uri, numeroși studenti își pot In
timi cu tnindrig iuățllissță 
gratiile — semn, între multe al
tele, al prețuirii de care se bucură 
cei dinții la învățătură. Redactorul 
a trebuit să aleagă dpaț cifiva. 
lată-i :

MANOLESCU ION, din anul 11, 
agricultura : a «rmaț «coaja me
die tehnică agricolă din Orăștie, a 
lucrat ca tehnician agronom la 
G.A.S. Orăștie iar apoi la sfatul 
popular of. coniunei Beriu <țin pce- 
lași raioii ; in' 1961 â căpătai bur
sa sfatului popular pe care a dove, 
dii că o merita încă de Ia exame
nul de admitere dal — fo mpd il
lese ' la inslifutul pgrppouiic. 
Cind în fgfa comisiei de fxqmepa 
și-q puș Inlrebarpa : qg.re mi-am a- 
les~ bing profesiunea'f i-a" revenii 
în amintire întregul drum de viată 
străbătut pină atunci dar mai cu .. . . „„ . . p 
contribuii SÌ el în mpd apliv ca în- 
neaga sa comună să pornească pe 
drumul colectivizării, încă de a- 
tpnei rășjianșul fusese

seama, zilele anului' 1952 cirul

dat ■' Șția

t.

MANOLFSCU ion
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RAFE
8 Martie-grădiriă; CUMPÂ- 
RĂ-ȚI UN BALON; 30 Decem
brie, B. Delavrancea ; RÎUL ȘI 
MOARTEA rulează la cinema
tograful llie Pintilțe-grădină ; 
CABOTINUL rulează la cine
matografele M. FMINESCU, 
1 Mai; MONGOLII: Popular; 
HAIDUCII DIN HIO FRIO: 
Muncp. Grădina T. Vladimi- 
rescu; FLOAREA DE FIER: 
Miorița. înfrățirea între po
poare; MAMELUCUL: Qiu- 
lești; SALUT VIAȚĂ: Gî’ivița; 
UMBRE ALBE-cinemascop: 16 
Februarie; DIVORȚ ITALIAN 
rulează la cinematograful T. 
Vladimirescu; CĂPITANUL 
LAGUNEI ALBASTRE: Lucea
fărul; FATA CU ULCIORUL: 
grădina Unirea; MARILE SPE
RANȚE rulează lg cinemato
graful Aurel Vlaicu.

campionilor
Duminică seara în 

sala Floreasca eclii- 
na de volei Rapid 
București a repurtat 
o victorie de presti
giu. învingînd cu 3-0 
(15-7: 15-4: 15-7)
echipa Ț.S.K.A. 
Moscova fo meci re
tur Dentru finala 
..Cupei campionilor 
euroDeni”. Voleiba
liștii romîni au des
fășurat un joc va
riat. tehnic și spec
taculos. Ei au obți
nut un succes greu 
de Drevăzut dacă ti* 
nem seama că nri-

ioc desfășuratmul . ,
la Moscova revenise 
cu 3-1 echipei sovie
tice. In urma acestei

victorii echina Ra- 
pițj a recucerit tro
feul „Cupa cam
pionilor europeni” 
pe care-I pierduse 
acum doi ani în fata

valoroasei echipe a 
clubului Ț.S.K.A. A 
arbitrat maghiarul 
Szelle Denes, căruia 
i s-au aljpiat urmă
toarele fopmații :

Rapid București: 
Nicolau, Drăgan, 
Plocon. Gtigorovicj, 
Bărbuță, Mincev.

Ț.S.K.A. Moscova: 
Mondzelevski. Ces- 
nokov, Kovalenko, 
Burobin. Fasahgy, 
Iakovlev. Venghe- 
rovski, Liugalio.
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1118 puncte lată învingătorii pe poziții: culcat > 
I. Sîrbu 394 puncte picioare l V. Enea 362 punc
te ; genunchi . Vicenzj Piava (Italia) — 382 puncte.

In clasamentul general pe națiuni, echipa R. P. 
Romlne a ocupat primul loc cu 4 puncte. Ap ut mat 
în clasament Italia — 0 puncte Franța — 11 puncte, 
Portugalia — 16 puncte și Monaco — 18 puncte.

• Pmitru a cipeea oară consecu- 
tiv, echipa selecționată de rugbi a 
R. P. Romlne a cucerit „Cupa Pă
cii“, invinglnd Duminică pe sta
dionul Dinamo din Capitală, în fi
nală, cu «corul de 23—3 (6—0) 
echipa R. S. Cehoslovace. Wusek, 
cel mai eiicgce jucător al echipei, 
a marcat 9 puncte. Au mai înscris

Preda (6), Rusu (3), Rahlopol (3) și Matecscu (2).
Pentru locurile 3—4, la Pitești s-au întîlnit echi

pele R.D. Germane și R.P. Polone. Au cîștigat cu 
11—6 (6—0) rugbișlii germani. Locul 5 a revenit 
echipei R.P. Bulgaria. In meciul amical desfășurat 
la Giurgiu, echina de tineret a R.P. Romîne a în
vins cu scorul de 29—11 (15—8) echipa R. P. Bul
garia.

Fîtzi Balaș a stabilit an nou rpcprd 
mondial de juniori la haltere

® In sala Universiada din Sofia a copiipuat com
petiția internațională do haltere „Cupa Dunării“. La 
cat. ușoară, pe primul loc s-a clasat cehoslovacul 
Zdenek Otagal — 370 kg. Locul doi a fost ocupat 
d.e concurentul roniîn Fitzi Balaș — 362,5 kg (nou 
record mondial de juniori), urmat de Probst (R.F.G.) 
cu 350 kg. In afară de concurs, Fitzi Balaș a stabilit 
un al doilea record mondial de juniori la stilul a- 
runcat cu 140 kg (v.r. era de 146 kg și aparținea lui 
Babaiev — U.R.S.S.). La cat. semimijlocie a cîștigat 
maghiarul Hoiiszka cu 415 kg. Lisias foncscu s-a 
clasat al treilea cu 377 kg. După această categorie, 
îu clasamentul pe echipe conduce R.P. Untjară. ur. 
mată de R.P. Romină. Astăzi au loc ultimele între
ceri

0 Campionatele europene de box au continuat 
luni in Palatul Sporturilor din Moscova cu desfășu
rarea unei reuniuni în care au evoluat pugiliști de 
categoriile panâ și mijlocie. Boxerii romîni au ob
ținui două aplaudate victorii. Campionul nostru 
Andrei Olteanu (pană), a'avut ca adversar pe elve
țianul Ernpsl Chervet. Reprezentantul nostru a con
trolat în permanentă lupta lovind cu largi croșeuri 
la figură, fo rundul trei elvețianul epuizat a obslruc- 
tionat deseori, evitind lupta. El a fost descalilicat. 
O prețioasă victorie a repurtat Ion Monea (mijlocie), 
care l-a eliminat din competiție pe vicecampionul 
european de la Lucerna, polonezul Henri Dampc. In 
schimbul de directe care a avut Ioc In tot cursul 
meciului Monea s-a dovedit mai precis obfinînd o 
meritată victorie la puncte.

0 în ultima zi a concursului internațional de că
lărie de la Neapole, sportivul romîn V. Pinciu a re- 
purteft un frumos succes cucerind premiul hipodro
mului „Agnana". Pincjg a terminat parcursul' fără 
nici-o penalizare realizînd timpul de l'06"4/10. La 
probă au participat 34 de concurent!. Premiul „Mar- 
celto Orilia“ a revenit italianului d'lnzeo. Pe locul 
doi s-a clasat Gh. Langa (R.P. Romlnăț.

N. Marinescu (Steaua) campion 
republican la pentatlon modern

Țintașii romîni au cuceriț 
ce-a de-a 7-a ediție 

a „Cupei Țărilor latine”
0 Cea de-a 7-a édifié a „Cupei Țărilor latine“ la 

tir a luat sfirșii duminică la poligonul Tunari cu 
un frumos succes al finfașilor romini, care au cu
cerit victoria la toate probele incluse în program. 
Proba de pistol viteză a revenit lui Ștefan Petrescu, 
care a totalizat în cele două manșe 587 puncte. El 
a fost urmat în clasament de Ion Tripșa — 586 
puncte și Mihai Dumilriu — 583 puncte. Francezul 
Jean Rénaux s-a clasat pe locul 5 cu 581 puncte.

Ioșif Sîrbu și-a adjudecat proba de armă liberă 
calibru redus 3 x 40 focuri ob/inind la totalul celor 
3 pozifii 1 134 puncte. Pe locurile următoare s-flti 
clasat Tr. Cogut — 1 122 puncte și N. Rotaru — 

llllllllllIHilIlllllllilWIIUlIlllllllllip

• Campionatul republican de pentatlon modern 
din acest ap a fost cîștigat de N. Marinescu (Steaua) 
cu 4 416 puncte, urmgt de C. Țintea (Știința) — 
4 208 puncte și D. Țintea (Steaua) — 4 079 puncte. 
Pe echipe victoria a revenit sportivilor de la Steaua
— 12 535 puncte, urmați de cei de la Stiinta — 
12 203 ppnete.

Ultima pțobă — crosul — desfășurată, la Călună- 
reni, s-a încheiat cu victoria lui Gh. Tomiuc (Steaua)
— 910 puncte

• Turul ciclist al Austriei de sud s-ș încheiat ieri 
la Viena cu victoria austriacului Adolf Chtistian — 
15h 03’36", urmat de Wiedemann (R.D. Germană) la 
8 secunde. Gabriel Moiceanu a ocupat locul 14 la 
6'10". Ultima etapă, un circuit de 90 km în Fraier, 
3 revenit austriacului Posti în 2h 06'28”. Moiceanu 
s-a clasat pe locul 6, în același timp cu învingă
torul.

Pe echipe, competiția a fost cîștjgată de R. D, Ger
mană.

că trebuie sq-ți însușească o pre
gătire cit mai înalta peptru a con- 
tirbui cu puterea silinței la înllo- 
rirea ggricțțltițrii socialiste. Din 
primul an de iacultate a obținui 
note bune. La ultima sesiune de e- 
xatllflie, la disciplina tractoare a 
huit 10. Desiășoară totodată'o sus- 
țiiiuță activitate obștească : e mem
bru în Consiliul U.A.S.R., răspunde 
de activitatea profesională pe cen
trul universitar, este unul din cei 
mai activi studenji din Institutul ■ 
agronomic „Ion lonescu de la 
Brad“.

ILIE V1ORIPA, anul IV, Facul
tatea de istoria-iilozolic, Universi
tatea „Al, 1. Cuza“, este o studen
tă Iruntașă, pasionată pentru pro- 
iesia alegsă : în toii anii de studiu 
a luat un singur 7-, în anul ii a 
avut media 10, Ultima sesiune a 
absolvit-o cu npte de 9 și 10. Dis
ciplina și stăruința în muncă le-a 
deprins de mult, din anii școlii pe
dagogice șt apoi din munca de în
vățătoare și instructoare de pio
nieri pe care le-a dus îri comu
nele Moroieni și Măgura și la 
școala medie din Puciogsa. Iar pa- . 
siqpea pentru șțudiUl istoriei re- 
țeșe nu numai din situația exame
nelor, ci și din todnica ei petivi- 
tatț de cercetare științifică : a stu
diat și fișat un bogat ma'erial bi-

. .;

<
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ILIE VIORICA

I
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M. FLORIAN

( Agerpres)

jy f 
M .* •

„Dinamoviada" de volei

.

cu scorul de 4—0

• In cel de-91 doilea iop al turneului, echipa da 
fotbal Mannheim (R.F. Germană) a jucat duminică 
la Galați cu Siderurgistui. Oaspeții au obținut vic
toria

pentru lucrarea despre 
progresist al reformelor 
Cuza;

bliografic 
caracterul 
lui Al, 1.

Studentă fruntașă, activistă a or
ganizației U.T.M. și a asociației 
studenților, candidată de partid — 
llie Viorica va ii, iiirâ îndoială, o 
adevărată profesoară de istorie 
care va ști să-și pună cunoștin
țele In slujba educării patriotice a 
elevilor. Pentru aceasta muncește 
fără răgaz pregătind noua sesiune 
de examene pentru care, materia 
însușită lecție de lecjie, aprofun
dată printr-un studiu individual 
bine organizat, maj trebuie acum 
doar repetată și sintetizată.

DASCALU VASILE, anul V con
strucții, Institutul politehnic. Nu 
peste mult timp, Vasile Dașcălu se 
va prezenta in lata comisiei exa
menului de stat și-și va susfine 
proiectul de diplomă. Va expune 
problemele, va da răspunsurile cu 
siguranța omului care in anii de 
(acuitate a iăcut totul pentru a 
ubjipe cele maj bune rezultate (din 
anpl li a luat la toate examenele. 
și la 'oale proiectele numai 
tiolq 10), bqxindu-șe pe temeinica 
sa pregătire de specialitate cu cal
mul și pasiunea studentului frun
taș care, pe lingă pregătirea exem
plară 
«oară

u materiî’or de curs, desia- 
o vie aci.'''itale științifică.

/

DASCÄLU VASILE BĂRBULESCU 
LUCIA

Dascălu Vasile a iăcițt parte din 
colectivul de studenfi cate au ob
ținut ptemiul 1 la a X-a Coiileriută 
a cercurilor științifice din instifot 
politia lucrarea prezentată în cer
cul- de Statica. Proiectul său 
de diplomă, avlnd ca temă ac
țiunea și răspunsul constiuc- 
tiilgr la acțiunea seismică — 
problemă izvoiîtă din practica 
construcțiilor din regiune — va ii 
astfel o sinteza a întregii sale ac
tivități din anii de facultate, o 
mărturie convingătoare a calității 
de fruntaș in studiu a autorului 
său. viitor destoinic inginer con
structor.

BARBULESCU LUCIA, anul I, 
Institutul pedagogic de 3 ani. Deși 
studenta in primul an, despre Lu
cia Bărbulescu s-ar putea spune 
multe lucruri bune in legătură cu 
activitatea sa profesională ■ la pri
mul examen și la cele trei coloc
vii date q luat numai note de 10 
Și acum se pregătește eu seriozi
tate pentru noua sesiune de exa
mene : e nelipsită de la cursuri, o 
găsești ore in șir în bibliotecă, 
hecventează consultațiile. Dar, a- 
minlind despre Lucia ljărbuleșcu, 
nu poți treee peste lin alt aspect 
caracteristic al uclivitujii sqfo : pa
siunea pentru tcațru, pentrq cul
tură. li) comiina Valea Sălciei din 
laionul Rimnicul Sărat, unde a 
muncit ca învățătoare, a activat 
intens tu căminul cultural și in 
echipa de teatru, și în brigadă, și 
la dansuri. Iar acum, în /acuitate, 
activcgză în iormalia ele teatru q 
institutului ■■ joacă rolul principal 
din pieșa „In căutarea bucuriei“ 
de V. Rozov. E cititoare pasionată 
(dintre scriitorii noștri îi preicră 
pe Creangă, Coșbuc, Argliezi, Be- 
niuc, M. Preda), frecventează cu 
regularitate spectacolele de teatru, 
operă, concertele, a expus nu de 
mult un referat despre oglindirea 
în literatură a luptelor din 1933, 
iar acum un altul despre Eminescu. 
Colaborează la gazeta satirică, ia 
parte Ia acțiunile de muncă 
trioțică. i

Tuturor le dorim șa rămină 
panoul fruntașilor și după sesiunea 
de examene.

• Competiția internațională de volei „Dinamo
viada“ desfășurată timp de maj multe zile la Mos
cova, s-a încheiat cu victoria echipelor sovietice. în 
ultima zi a competiției feminine, Dinamo Moscova 
a învins pe Gwardia Varșovia cp 3—0. La masculin, 
Dinqțno Moscova a cîștigat cu același scor în fața 
echipei poloneze.

Clasamentele finale : feminin : 1. Dinamo Mos
cova 12 puncte ; 2. Gwardia 11 puncte ; 3. Dinamo 
Berlin 10 puncte. Dinamo București a ocupat locul 
6 cu 7 puncte ; masculin t 1. Dinamo Moscova 12 
ppncțg ț ?• Ruda Hvezda Praga 10 puncte ; 3. Dozsa 
Budapesta 9 puncte , 4. Dinamo București 8 puncte.

V Dinamo București și Steaua și-au 
împărțit punctele în derbiul celei de-a 
2'S-a qtapp a campionatului cal. A de 
fotbal desfășurat duminjeq pe stadie- 
mu „23 August“ în prețegia a peste 
50 000 de spectatori. Rezultatul este 
echitabil. Steaua a atacat mai mult 
însă dmflmoviștii cu o apărare fermă 
au știut să facă fală incursiunilor lui

Cremiceanu. Constantin sau Tătaru. Ambele echipe 
au avut două ocazii clare de a marca dar balonul 
a înțilpil barele. în deschidere Progresul a conlirmat 
revenirea de formă intreclnd cu 2—1 (0—0) pe
Rapid-

Alte rezultate înregistrate ■ Crișana-Oradea~-Mi- 
nerul Lupeni f—0: Petrolul Plojpșțt—Steagul Roșu 
Brașov 0—0; Dinamo Bacău—Știința Timișoara 3—0; 
C-S-M.S. lași—(J.T. Arad 3—0 Jocul Farul Constan
ta—Stiinta Clui a fost amînat.

în clqsațnpnt Dinamo București are acum 34 de 
puncte fiind urmată de Steaua cu 29 puncte si Sti
inta Clpi cu 25 puncte.

0 Echipa șud-americană de fotbal Cervo Monte
video și-a continuat turneul in tara noastră, iucînd 
duminică Ia Cluj cu Stiinta.

Fotbaliștii uruguayepi, învinși in pțimpl meci cu 
4—1 de Progresul București, au practicat de data 
aceasta un joc mult mai bun, la capătul căruia au 
obținut victoria cu scorul de 2—0 (1—Q).

încheierea lucrărilor Conferinței pe țară 
a Asociației generale a vînătorilor 

și pescarilor sportivi
Duminică la amiază, au luat 

sfîrșit lucrările Conferinței pe 
țară a Asociației generale a 
visătorilor și pescarilor spor
tivi din R. P. Romînă, care 
s-au desfășurat în Capitală în 
zilele de 25 și 26 mai în sala 
Teatrului Consiliului Central 
al Sindicatelor-

Delegații la conferință au a- 
probat în unanimitate statu
tul asociației.

A fost ales noul Consiliu al 
Asociației generale a vînăto
rilor și pescarilor sportivi din 
R.P.R. Președinte al Consiliu
lui A.G.V.P.S. a fost ales tov. 
Tiță Florea, vicepreședinți to-

varășii Rodea Mihai și Con- 
stantinescu Vasile. iar secretar 
tov. Pasat Gheorghe.

A fost aleasă, de așerțieneă, 
Comisia de cenzori. Președin
te a fost ales tov. Fărșeratu 
Mihai.

în încheierea lucrărilor, în- 
tr-o atmosferă de entuziasm, 
delegații la Conferința pe țară 
a vînătorilor și pescarilor 
sportivi au adresat o telegra
mă Comitetului Central 
Partidului Muncitoresc 
mîn, Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne. O fază de la meciul de iotbal ; Dinanio-Steaua, susținui duminică pe stadionul 2'3 August.
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Uniunii Compozi-

Uniunii Scritto-

a munca

Comitetului de
curs o clipă de repaus cu elevii de la Grupul școlar petrol-chimie din Brăila.

Foto : S. VIOREL

cutaiziastăartîcîpare

Pa linig realizării recoman
dărilor adoptate de Consiliul 
muzicii din Comitetul de Stat 
peptru Cultură și Artă, în șe
dința lărgită din 22 februarie 
1963, în scopul stimulării crea
ției originale de muzică ușoară 
romînească și activității inter
pretative din domeniul acestui 
gen, Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă organizează :

1. Concursul de creație 
de muzică ușoară romî
nească

zentate. Cele reținute de juriu 
vor fi programate în concer
tele publice din cadrul festiva
lului de muzică ușoară ce va 
avea loc în luna august a.c. pe 
litoral.

— Etapa a II-a se va desfă
șura în cadrul festivalului și 
va consta din prezentarea lu
crărilor selecționate la etapa I, 
în concerte publice. In aprecie
rile lucrărilor de concurs juriul 
va folosi și diferite forme de 
consultare a publicului auditor.

între popoarele balcanice

La aeest concurs pot par
ticipa compozitori și autori de 
texte, membri și nemembri ai 
uniunilor de creație, precum și 
amatori, indiferent de vîrstă.

In cadrul marii varietăți a 
formelor genului, concurențij 
vor putea aborda o tematică 
largă, inspirată din realitatea 
nouă a tării, din relațiile noi 
existente între oameni, din bo
gata lor viată sufletească, vor 
putea să cînte optimismul și 
dragostea de viață a poporului 
nostru, frumusețile patriei so
cialiste, munca, tinerețea, iubi
rea, prietenia. întreaga gamă a 
sentimentelor omului nou, con
structor al socialismului.

Lucrările vor fi prezentate 
la concurs în aranjament pen
tru solo voce, cu acompania
ment de pian sau în aranja
ment pentru grup vocal, cu a- 
companiament de pian.

Lucrările, purtînd un moțțo 
și fiind însoțite de un plic în
chis în care se vor indica nu
mele și adresa autorilor, vor fi 
trimise pe adresa : „Consiliul 
muzicii, Casa Scînteii, bucu
rești”, pînă la data de 15 iulie 
a.c., cu mențiunea „Pentru con
curs”.

Se va anexa la lucrări textul 
dactilografiat, iar pe fiecare 
partitură se vor indica trei in- 
terpreți preferați de compozi
tor.

Vor fi admise în concurs nu
mai lucrările — muzică și text 
— noi, care nu au mai fost 
popularizate sau prezentate la 
alte comisii sgu concursuri-

Lucrările trimise la concurs 
vor "fi analizate de un juriu 
format din personalități arti
stice de specialitate, reprezen
tanți ai Consiliului muzicii, 
Uniunii compozitorilor, Uniunii 
Scriitorilor, Radioteleviziunii, 
Uniunii Tineretului Muncitor 
ety-

Concuyșul se va desfășura 
în două etape :

, — Etapa I va
București și va consta dințr-o 
primă selecție a lucrurilor pre-

SE VOR ACORDA URMĂ
TOARELE PREMII:

1. Marele premiu al con
cursului de muzică ușoară, în 
valoare de 14 090 lei. acordat 
de Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă pentru lucra
rea cea mai valoroasă din 
punct de vedere al muzicii și 
textului, repartizat astfel:

lei 8 0Q0 pentru muzică
Iei 6 090 pentru text.
‘I, Premiul Uniunii Tineretu

lui Muncitor.
3. Premiul 

torilor.
4. Premiul 

-rilor.
5. Premiul

Radiodifuziune și Televiziune.
6. „Premiul litoralului”, a- 

cordaț de Comitetul Executiv 
al Sfatului Popular al orașului 
Constanța.

Valoarea ficăruia dintre a- 
ceste premii va fi 10 000 lei re
partizată astfel :

lei 6 000 pentru muzică 
lei 4 000 pentru text.
Toate celelalte lucrări apre

ciate- de juriu- ca bune vor fi 
achiziționate de către Consiliul 
muzicii din C.S.C.A.

Juriul va acorda premii pen
tru cele mai bune interpretări 
ale soliștilor și orchestrelor 
care vor participa Ia concer
tele festivalului.

IL Festivalul de muzicii 
ușpayâ Î003

avea loc la

Primirea de către vice- 
președintele ConsiJîului 

de Miniștri 
si R. P. Rossisne, 

Gheorghe Gaston Marin, 
a ambasadorului R. D. 

Vietnam

Lupi 27 mai 1963, vicepre
ședintele Consiliului de Mini
ștri al Republicii Populare Ro
mîne, Gheorghe Gașton Marin, 
a primit în audiență protoco
lară pe ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Re
publicii Democrate Vietnam, 
Dinh Van Dpc.

Festivalul va constitui o 
trecere în revistă a forțelor 
componistice și interpretative 
ale genultji și va reprezenta o 
confruntare nemijlocită a ace
stora cu publicul larg, ajutînd 
la ridicarea niyelului ideologic 
și artistic al creației și la îm
bunătățirea interpretării mu
zicii noastre ușoare.

Festivalul de muzică ușoară 
va avea loc în perioada 25—30 
august a.c. și 
tr-un ciclu de 
la care își vor 
mai valoroși 
instrumentali, 
chestrele .de 
ale Radioteleviziunii, Electre- 
cordului, Teațrului „C. Tă- 
nase” și ale altor teatre de 
estrațla din țară.

Fiecare formație va prezenta 
în cadrul festivalului pn pro
gram egre va cuprinde lucrări 
de muzică ușoara rominegșcă 
în prima awdiție. deșemnațe de 
către juriul concursului de 
creație, precum și alte piese de 
muzică ușoară romînească va
loroase. create în ultimul an și 
un număr dintre cele mai bune 
lucrări străine.

Festivalul se va încheia cu 
un concert cuprinzînd lucrările 
distinse cu premii.

_—s—_

va consta din- 
cinci concerte, 

da concursul cei 
soliști vocali și 
precum și or- 

muzică ușoară

iOir"

La Casa oamenilor de știin
ță din Capitală s-a deschis 
luni cea de-a III-a întîlnire ă 
reprezentanților Comitetelor 
pentru colaborare și înțelege
re reciprocă între popoarele 
balcanice.

La întîlnire participă mem
bri ai Comitetului romîn pen
tru colaborare și înțelegere re
ciprocă între popoarele din 
Balcani, delegații ale comite
telor de colaborare balca
nică, conduse de acad, Sava 
Ganovski, (R.P. Bulgaria), Șta- 
matiș Merkouris (Grecia), La- 
zar Mojsov (R.S,F. Iugoslavia), 
observatori din partea mișcă
rilor pentru pace și prietenie 
între popoare din Italia și Ci
pru.

în cadrul întîlnirii se .vor 
dezbate probleme privind dez- 
voltațeg- colaborării și priete
niei între popoarele balcanice, 
transformarea Balcanilor în- 
tr-o zonă a păcii și bunei ve
cinătăți.

în deschiderea lucrărilor în
tîlnirii, prof. univ. Mihail 
Ghelmegeanu, președintele 
Comitetului romîn pentru co
laborare și înțelegere reci
procă între popoarele din Bal
cani, a rostit un cuvînt de sa
lut. In continuare a dat citire 
mesajului adresat întîlnirii de 
președintele Consiliului de

Miniștri al R P. Romîne, Io« 
Gheorghe Maurer.

Prof. univ. M. Ghelmegea- 
nu a prezentat apoi referatul 
„Colaborarea și prietenia din
tre popoarele din Balcani, fac
tor important pentru menți
nerea și apărarea păcii, pen
tru transformarea Balcanilor 
într-o zonă a păcii și bunei 
vecinătăți".

în cadrul aceleiași ședințe, 
șeful delegației grecești, Ș. 
Merkouris, a dat citire unei 
scrisori de salut din partea 
președintelui partidului pro
gresist d'n Grecia, ș. Marke» 
zinis, care urează succes in- 
tîlnirii de la București, exprl- 
mîndu-și totodată dorința de 
a se dezvolta și adinei tot mai 
mulț colaborarea între 
balcanice.

Secretara Comitetului 
țional pentru Apărarea 
din R.P. Romînă, Sanda 
ghet, a dat citire unul

țările

I ÎM PÄ DURI

Na- 
Păcji 
Ran- 
ăMut 

adresat întîlnirii din partea 
mișcării pentru pace din țara 
noastră.

Șefii delegațiilor din R. P. 
Bulgaria, Grecia și R.S.F. Iu
goslavia, au prezentat, în con
tinuare. informări asupra ac? 
țiunilor multilaterale desfășu
rate de Comitetele Balcanice 
respective în vederea • promo
vării ideilor de înțelegere și 
coexistență pașnică în Bal
cani și au făcut propuneri cu 
privire la activitățile de viitor.

Participanții la întîlnire au 
adoptat apoi textul unei tele
grame adresate Mișcării elene 
pentru înțelegere balcanică și 
Comitetului elen pentru des
tindere internațională și pace, 
_  ‘________exprimă regretul 
lor profund pentru pierderea 
eminentului militant Grigore 
...___.„Jis, vice-președinte al
Comitetului elen pentru des-

“1
I prin care

I BACĂU (de la coresponden
tul nostru). —

Mii de tineri din orașele și I satele regiunii Bacău partici
pă cu însuflețire la acțiunile 
de muncă patriotică. La Ro- 

» man, sute de tineri, -elevi ai 
| Școlii profesionale a între- 
■prinderii mecanice, ai școlii 
o de meserii, școlii profesionale 
| a Fabricii de zahăr, ai liceu- 
“ lui mixt s-au îndreptat încă 
Sin zorii zilei spre cel mai im

portant obiectiv al muncii pa
triotice — lacul de agrement. 

»Lung de circa 3 km, înconju- 
H rat de alei, lacul va da, la 

terminarea sa, o nouă înfăți- 
jj șare împrejurimilor orașului 

" Roman.
Cu același entuziasm au 

muncit și tinerii din raionul 
Moipești. Ei au colectat pentru 
oțelării peste 600 de tone de 
metale vechi, au curățat 1 800 
ha de izlaz. Și la împăduriri 
tinerii dip acest raion au fost 
în primele rînduri. într-o sin

gură duminică, de exemplu, 
tineri mobilizați de 

' i U.T.M. au împă
durit aproape 30 de ha.

Bilanțul succeselor tinerilor 
din raionul Piatra Neamț a 

devenit mai bogat. Pînă acum 
ei au împădurit prin muncă 

J patriotică 180 de ha. Din acea- 
« stă suprafață 40 de 

! au fost împădurite în

duminică 19 mai de către ti
nerii din comunele Galu, Po
iana Teiului și Fărcașe.

★
SUCEAVA (de la corespon

dentul nostru). —
Tinerii din regiunea Sucea

va participă în număr tot mai 
mare la acțiunile de muncă 
patriotică. Anul acesta ei au 
împădurit peste 1 000 ha. Cei 
din raionul Cîmpulung, de e- 
xemplu, au planțat 1(15 ha, 
cei din Fălticeni 185 ha, iar 
cei din Vatra Dornei 145 ha. 
De asemenea, tinerii colecti
viști participă la lucrările de 
întreținere a izlazurilor.

In întreaga regiune a fost 
curățată suprafața de pesțp 
100 000 de hectare de izlaz. în 
raionul Săveni s-au terminat 
de curățat, în prima etapă, 
cele 18 000 ha izlaz, 
du-se la lucrările de

trecîn-
întreți-

nere curentă; în raionul Do- 
rohoi, s-au curățat 13 000 ha, 
iar în Rădăuți 11 000 ha. In a- 
tenția tinerilor sînt și 
țiuni: înfrumusețarea 
întreținerea șoselelor, 
rilor, a spațiilor verzi

patriotică
J ' ' L-ț tînâere internațională și paceÎnfrumusețează ■S1 “'”bra “’ ■ / !

I 

m. I. șanț între satele Trifeștia 
și Pietriș șl la. defrișarea mă-1 
răcinișurilor pe o suprafață de® 
12 ha. izlaz: ceilalți au țrans-n 
portat apă cu butoaiele și aua. 
udat plopii plantați tot de ti-9 
ne-ri cu .cîtva timn în urmăpea 
marginea drumurilor . dintre | 
comune. .

Intr-o singură zi, 80 de tineri ■ 
colecțivișți din comunele Moț- S 
cq și Cozmești, raionul Pașcani, 
au curățat mărăcinii de pe 451 
hq izlaz.

comuna
IAȘI (de la corespondentul 

nostru). ' ' '
La G.A.C. Pribești. raionul. 

Iași, sînt multe de făcut în a- 
cesțe zile. Se lucrează intens 
la întreținerea culturilor, în 
grădina de legume. Tinerii sînt 
prez?nți pretutindeni. Ei își 
găsesc însă Și timp pentru a 
participa la acțiunile de muncă 
patriotică inițiate de organiza
ția U.T.M.

50 de tineri, de exemplu, or
ganizați în. două echipe aii, lu-. 
crat, unii la curățitul a I 4Q.0

Iior proru: 
eminente 
Lambrâki

I Executiv al Mișcării .elene
[ pentru înțelegere balcanică, 

căzut victima ungi atentat 
condamnabil, cu ocazia unui 
miting pentru pace care a a- 
vut loc la Salonic.

înțr-una din pauzele ședin
ței, oaspeții au asistat la pre
zentarea unui scurț program 
de filme 
hești.

Seara, 
megeanu 
rantul „Pescăruș”, e 
cinstea delegațiilor 
pante }a întîlnire.

(Agerpres)

documentare romî-

prof. univ. M- Ghel- 
a oferit, la rçstau- 

masă în 
partici-

alte ac- 
satelor, 
parcu- 

etc.

Duminică in

I......
14 000 de țipe 

organizațiile

5

e

hectare 
ziua de

CLUJ (de la corespondentul 
nostru).

Tinerii din raionul Zalău au 
participat și participă în conti
nuare la numeroase acțiuni de 
muncă patriotică. Unui dintre 
cele mai importante obiective 
îl constituie întreținerea pășu
nilor. Tinerii din raion au exe
cutat lucrări de întreținere pe 
întreaga suprafață ocupată de

pășuni, dintre care,- prin muncă 
patriotică au curățel aproape 
6 000 de ha pășune. Printre alte 
acțiuni lâ care -aceștia ,ău parti
cipat cu mult entuziasm sînt: 
plantările de puieți, împăduri
rile, colectarea fierului vechi. 
Astfel în ultimul, timp, au fost 
împădurite 35 ha și au fost co
lectate 146 tone fier vechi.

O duminică de primăvară în 
satul lui George Coșbuc. 
Iată apa Sălăuței, plopii, pei
sajul cîntgt de Coșbuc în poe
ziile sale.,: Același și altul. Ve
chiului Hgrdău, peisajului știut 
de poet, i s-au adăugat și i se 
adaugă, noi frumuseți, noi con
strucții. Se ridică o școală 
nouă- Privești fotografia școlii 
în care a învățat poetul: mă
runtă, prin nimic deosebită de 
casele sărăcuțe ale vechiului 
sat. Privești planurile noiț con
strucții : școală .cu etaj, 8 
clase, bibliotecă. camera pio
nierului...

I
.. . Ä.I ,

{ie duminică, tindrij^

JVwm wfl Delega!ia s"’rein’nterțiîști' neute-a- ‘

satul Coșbuc
De la începutul primăverii, 

dunșinică { 
din comuna 
nieri vînă^ Jg .. .., 
din sat “ "uteri^iști -- - --- -- 
miști — au venit să ajute con
structorilor la săparea funda
țiilor si turnarea temeliei' ?co-_ 
Iii, au ' făcut ' diferite' lucrări | 
■dentru înfrumusețarea comu
nei, a casei mimoriale. sa'u la I 
cifrățitul d 150 Ița. pășuni. | 
S-ar putea vorbi de acum, des- . 
m'c o adevărată tradiție a a-1 
cestor duminici de muncă pa- ■ 
triotică ......... ..

In drum spre Mosgova

f ;-s-tc
R. P. Bulgaria,

a trecut prin Capitală
26 mai a.c. a trecut prin

Combinatul siderurgic Hunedoara. Un grup de tineri o/elari ieșind din schimb
Foto t O. PLECAM

Pi imirea de către vice- 
președinleie Consiliului 

de Miniștri 
ai R. P. Romine, 

Gheorghe Gaston RLuitii 
a ambasadorului R. U. 

Germane

Luni 27 mai 1963, vicepre
ședintele Consiliului de Mini
ștri al Republicii Populare Ro
mîne, Gheorghe Gaston Marin, 
a primit" țn audiență de pre
zentare pe noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Democrate Ger
mane, Anton Ruh.

Sesiune ștlintlflGB
Luni s-au deschis în Capita

lă Jucrările sesiunii de refe
rate și comunicări științifice 
în probleme de silvicultură a 
Institutului de Cercetări Fo
restiere.

Participă, în afară de cerce
tători ai institutului, ingineri 
din direcții regionale de eco
nomie forestieră și de la unele 
întreprinderi forestiere _ din 
țară, reprezentanți ai Ministe
rului Economiei Forestiere, 
precum și cadre didactice din 
învătamîntul tehnic superior 
de specialitate.

Lucrările sesiunii au fost 
deschise de tov. Mihai Suder, 
ministrul economiei forestiere.

Lg sesiune ■— care durează 
3 zile — participanții dezbat 
referate și comunicări știin
țifico privind mărirea produc
tivității pădurilor și valorifi
carea superioară a acestora. 
O parte din aceste comunicări 
vor fi expuse la pepiniera 
centrală , a Ocolului Silvic Plo
iești, Stațiunea experimentală 
forestieră Snagov și la Stați
unea pentru cultura plopului 
de la Cornetu.

(Agerpres)

Sosirea colectivului Teatrului

Duminică seara s-a înapoiat 
în Capitală colectivul Teatru
lui de Operă și Balet al R. P. 
Romîne, care a întreprins un 
țurneu de o săptămână în capi
tala Franței.

Spectacolele cu opera „Oe- 
dip” de George Enescu. pe sce
na Teatrului Național de Operă 
din Paris și cele cu operele 
„Bărbierul din Sevilla” de Ros- 
sini și „Cavalerul rozelor1’ de 
Rlchard Strauss prezentate în 
cadrul ‘ manifestărilor prile
juite de semicentenarul Tea
trului „Champș Elyseeș”, . au 
constituit, după relatările pre
sei și ale criticii muzicale 
franceze, un eveniment remar
cabil al întregii sțagiuni muzi
cale pariziene.

La sosire, artiștii Teatrului 
de Operă și Balet au fost în
tâmpinați de Dumitru Popescu, 
vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pențru Cultură și Artă, 
de reprezentanți ai conducerii 
O.S.T.A., de oameni de artă și 
cultură.

★
Iată cîteva declarații făcute 

la sosire unui redactor al A-

în țdKura pglitiță
A apărut :

Lupta

P 
f f 
i
i 
j

I dintre materialism
f ( 
i f 
( ( ( i 
( f

șș idealism 
în istoria filozofiei 

din Romînia
96 pag.

și Balet al R. P. Romîne
■. .• ' "■ ,e '■ ’.. z ?*
Artistul edierlț Nflh<țț Bre- 

diceanu,' conducătorul colecti
vului, a spuș: Colectivul ' no-, 
ștru 'u manifestat b vi? dorin
ță de ' a af irma atît aria ihțer- 

.pretativă- romîneaseă, cit și 
creația rommeașcă, fapt care 
s-a dbVediț prin succesul ope
rei marelui noștiU compozitor i 
Enescu, prin interpretarea pe 
care au dat-o ' operelor lui 
Roșsini și Strauss., Direcția 
Operei Mqji (țin Paris și cea a 
Teatrului „Champș; Elyșeeșl’ 

' ne-du Creat 'toate ' condițiile 
pentru ca turneul nostfu să se 
desfășoare în cele mai bune 

, cmjdjții. "... ..

genției Romîne de Presă „A- 
gerpres”.
. Artista poporului. Zenaida 
Pally a declarat: „Căldura cu 
care am fost întîmpinați de 
exigentul public france? a fast 
de-a dreptul' impresionantă. 
In această căldură am simțit 
aprecierea dată artei romînești 
șj. manifestarea sentimentelor 
d? prietenie al? poporului 
francez față de poporul no
stru, ai cărui reprezentanți am 
fost”. '

< ■ „încă din prima seară a 
spectacolului cu „Oedip”,a spus 
artista ’ emerită Magda Iancit- 
lescu, primirea publicului a fost 
extrem de călduroasă, con- 
tinuînd să meargă în crescendo 
la „Cavalerul rozelor" și sg cul
mineze la ultima reprezentație 
cu „Bărbierul din Savilla”, 
cînd Nicolae Herlea a fost pri
mit cu ovații încă de la apari, 

. ția în scenă, iar la sfîrșit a- 
plauzele nu mai conteneau și 
n-am mai putut , număra ieși
rile la rampă".

(Agerpres)

Da _
București, în drum spre Mos
cova, delegația Sovietului Su
prem al U.R.S.S., condusă de 
P. N. Demicev, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., care a vizitat 
R. P, Bulgaria.

La sosire, pe aeroportul Bă
neasa, delegația a fost salu
tată de aqad. Șt. Nțcolgu, vice
președinte al Marii Adunări 
Naționale a R.R.R., și de un 
grup de deputați.

Au fost de față I. K. Jegalin, 
ambasadorul U.R.S.S., și Ivan 
țftnov, ambasădorul R. P. 
Bulgaria în R. P. Rommă.

Cu prilejul trecerii prin 
București, membrii delegației 
Sțtyi^țului Suprem §u făcut o 
scurtă plimhare prin oraș, vi- 
zitînd unele din noile con- 
sțrucții și cartiere de locuit 
{il? Capitalei R,P;R. ........

(Agerpres)

Lucrări de dezvoltare
a portului Constanța
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Plecarea delegației
U* T, M.

la Congresul 
Tineretului Liber 

German
Duminică a părăsit Capitala 

îndreptîndu-se spre Berlin o 
delegație a Uniunii Tineretului 
Muncitor, care va participa la 
lucrările celui de-al VlI-lea 
Congres al Tineretului Liber 
German.

După Congres, delegația 
U.T.M- va face o vizită de răs
puns în R-D.G. la invitația 
Consiliului Centra] al Tinere
tului Liber German. Delegația 
este condusă de tov. Tudor 
Postelnicu, membru al Birou
lui C.C. al U.T.M.

• Luni după 
sit în Capitală, 
Universității București, prof, 
dr. Peter 8. Noble, vicecance
larul Universității din Lon
dra, cu soția, și prof. dr. G. 
H. Bolsover, directorul Școlii 
de studii slavonice și esteuro- 
pene din Londra.

La sosire, pe aeroportul Bă
neasa, oaspeții au fosț salutați 
de academicienii Miltiade Fi- 
lipescu, prorector al Universi
tății București, Alexandru 
Graur și Nicolae Teodorescu, 
de funcționari superiori din 
Ministerul Invățămînțului și 
cadre didactice ale Universi
tății.

amiază, au so
la invitația

pe aeroportul Băneasa, au fost 
prezenți Ludovic Negrea, ad
junct al ministrului economiei 
forestiere, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe și 
Comitetului național pentru 
F.A.O.

•k
Duminică a sosit în țară, la 

invitația Ministerului econo
miei forestiere, P. Sartorjus, 
directorul Diviziei lemnului 
(F.A.O. — C.E.E.), din cadrul 
Comisiei economice europene 
cu sediul la Geneva-

In întîmpinarea oaspetelui,

• Universitatea „Karl Marx” 
din Leipzig a acordat recent 
titlul de „doctor honoris ca- 
usa” profesorului Vasile Ghe- 
ție, membru corespondent al 
Academiei R. P. Romîne, șeful 
catedrei de anatomie compa
rată de la Facultatea de me
dicină veterinară din Bucu
rești.

Exprimîndu-și satisfacția de
osebită pentru titlul primit, 
prof. dr. Vasile Gheție a ară
tat într-o convorbire cu un 
redactor al Agenției Romîne 
de Presă — Agerpres — că îl 
consideră drept o prețuire a 
științei romînești.

• La institutul de fizică al

Academiei R. P. Romîne s-au 
desfășurat în cursul zilei de 
luni lucrările colocviului cu 
tema „Proprietățile fizico-chi- 
mice ale germaniului și dispo
zitive cu germaniu", organizat 
de comisia de coordonare a 
cercetărilor din domeniul semi- 
conductorilor.

Concluziile pe marginea lu
crărilor au fost expuse de acad. 
Eugen Bădărău, președintele 
Comisiei de coordonare a cer
cetărilor din domeniul semi- 
conductorilor de pe lîngă Aca
demia R. P. Romîne și directo
rul Institutului de fizică.

*
Consiliul național al femei

lor, în colaborare cu Comite
tul național pentru apărarea 
păcii din R.P. Romînă, a or
ganizat lțmi după-amiază, în 
sala „Filimon Sîrbu” 4>n Ca
pitală, un simpozion cu tema 
„în lupta pentru pace și de
zarmare’’ — în iptîmpinarca 
Congresului mondial al fe-

meilor de la Moscova, convo
cat de Federația Democrată 
Internațională a Femeilor.

Simpozionul a fost prezidat 
de prof. univ. Suzana Gîdea, 
președinta Consiliului națio
nal al femeilor din R.P. Ro
mînă.

Au luat cuvîntul prof. univ. 
dr. Stanciu Stoian, membru 
corespondent al Academiei 
R.P. Romîne, membru al Co
mitetului național pentru apă
rarea păcii, Ecaterina Staricu, 
director al Uzinelor textile 
„7 Noembrie" din București și 
Stela - Moghioroș, director ge
neral adjunct al Agenției Ro
mîne de Presă „Agerpres”.

Hella Melti, președinta Li
gii femeilor democrate finlan
deze, care se află în țara noa
stră la invitația Comitetului 
național pentru apărarea 
păcii, a adresat un salut fe
meilor din R.P. Romînă.

htîmpinarea 
idial i ‘ (Agerpres)

în ultimii ani, potrivit Di- Pat de tranzit pentru mărfu-
rectivelor Congresului al IÏÎ- rile altor țări.
lea al P.M.R., s-a dat o atenție 
deosebită .sistematizării și dez
voltării portului Constanța. 
Cele peste 70 macarale portal 
de cheu de 3—15 tone, 4 ma
carale plutitoare de 15—100 
tobei 25 000 m.p. magazii, 
120 000 m.p. platforme, 10 km 
drumuri, aproximativ 20 km 
rețele de cale ferată și alte 
lucrări prevăzute a se realiza 
sînț în mare parte terminale, 
astfel ca portul Constanta va 
deyepi' în scurt timp unul din 
porturile Mării Negre cu cel 
mai înalt grad, de înzestrare 
tehnică. ?

Concomitent cu aceste inve
stiții s-a trecut .la realizarea 
lucrărilor pregătitoare pentru 
construcția noului port, la 
care se vor folosi c6|p' mai 
avansate metode de execuție 
și cele mai moderne utilaje, 
ceea ce va permite ca într-o 
perioadă relativ scurtă Con
stanța să devină un port ma
ritim de mare capacitate, care 
pe lîngă exportul și importul 
de mărfuri ale R. P. Romîne 
să asigure și un volum însem-

Concepția tehnică, precum 
și toațe lucrările, de proiectare 
și de execuție, au fost reali
zate de institutele și întreprin
derile romînești de speciali
tate.

Construcția și adînclreă ba- 
zirieloi? portului, proiectate să 
primească nave cu pescaje ad
misibile în viitor pe Canalul 
Suez. necesită cea 5 milioane 
m.p. dragaje, în efectuarea că
rora R. P. Romîpă a acumulat 
o mare experiență, 
volumului însemnat de astfel 
de operațiuni (cea 1 milion 
m.c) pe care specialiștii noștri 
îl realizează anual pentru în
treținerea porturilor maritime 
șj pentru menținerea adânci
milor de navigație la bara și 
pe canalul Sulina.

îh scopul urgentării termi
nării lucrărilor de adțncira în 
portul Constanța, recent s-a 
încheiat, pentru executarea 
unui volum de dvagaje,. un 
acbrd cu întreprinderea polo
neză „Polservice”.

datorită

(Agerpres)



Viiita delegației 
Marii Adunări 

Naționale 
a R. P. Romine 

la Paris
PARIS 27 (Agerpres) —- Dele

gația Marii Adunări Naționale a 
R.P. Romîne, condusă de Roman 
Moldovan, membru în Consiliul 
de . Stat, aflîndu-se în trecere Ia 
Paris, venind din Anglia, a vizi
tat Adunarea Națională France
ză, la invitația președintelui gru. 
pului parlamentar de prietenie 
franco-romînă, Pierre Comte-Of- 
fenbach.

La cuvîntarea dc salut, rostită 
de. Pierre Comte-Offenbach, a 
răspuns deputatul Barbn S'olo- 
mon, secretar al grupului parla
mentar pentru relații de priete
nie Romînia—Franța.

An fost de față deputatul Ed— 
mond Bricout, chestor al Adună
rii Naționale Franceze, și func
ționari superiori ai Adunării 
Naționale Franceze.

Delegația romînă a fost înso
țită de Cornel Burtică, consilier 
Jă Legația R.P. Romîne. din Paris, 
deputat în Marea Adunare Na
țională.

Cu același prilej, președintele 
Comitetului Executiv al Sfatului 
Popular al Capitalei* Ion Coz- 
nia, însoțit de ministrul R. P. 
.Romîne la Paris, dr. Victor Di- 
mitriu, a făcut o vizită de curtoa
zie primarului orașului Paris, 
dl. Christian Taittinger.
: Întîlnirea a decurs într-o at
mosferă cordială.

Succesul filarmonicii „George Enescu“ 
la

VIENA 27 — Coresponden
tul Agerpres transmite : Presa 
austriacă consacră numeroa
se cronici concertelor date de 
Filarmonica de stat „George 
Enescu”. Ziarul „Wiener Zei- 
țung” scrie că „orchestra cîn- 
tă cu strălucire Și cu expresi
vitate melodică. Mînuitorii 
arcușului, reușesc să redea un 
sunet cald, plin de armonie, 
după cum reușesc să fie con
vingători și în părțile lirice. 
Suflătorii în instrumentele de 
lemn sînt abili și au un ton 
melancolic. Buna execuție, ca
re se exprimă printr-o preci
zie deosebită, se datorește, 
fără îndoială, orchestrei și în 
mod deosebit dirijorului Geor
ge Georgescu, legat de mulți 
ani de ea. Ziarul subliniază că 
George Georgescu „întrunește 
rutina si personalitatea artis
tică într-o combinație atît de 
excelentă, îneît rezultă o co
laborare artistică armonioasă”. 
„Georgescu, arată în încheiere 
ziarul, a condus primul con
cert al orchestrei oaspete de 
înaltă'valoare din București, 
cu o forță inspiratoare la un 
succes răsunător”.

Sub titlul „Aplauze 
George Georgescu și 
nica bucureșteană”.

. „Volksștimme”; scrie:
Georgescu, un adevărat mare 
maestru ăl baghetei, a făcut, 

’ așa cum s-a putut Constata în 
timpul ‘■concertului, din filar
monica . • din București o or

Ministrul R.P.Romîne 
in Austria și-a prezentat 
scrisorile de acreditare

După Conferința de Ia Addis Abeba unor

pentru 
filarmo- 

ziarül 
„George

Marea Mediterană să devină o zonă
fără arma racheto-nucleară

NICOSIA 26 (Agerpres). — 
Poporul Ciprului condamnă 
pregătirile militare ale S.U.A. 
în regiunea Mării Mediterane 
.și cere evacuarea submarine
lor atomice din această regi
une.

La 25 mai. ziarul „Haravghi” 
a publicat pe prima pagină de
clarații ale unor oameni poli
tici de seamă din Republica 
Cipru, cu privire Ig necesitatea 
transformării Mării Mediterane 
hitr-o zonă fără arma racheto- 
nucleară. Președintele Comite
tului pentru apărarea păcii din 
Cipru, Potamidis, deputat, al 
parlamentului, a subliniat că 
„prezența în Marea Mediterană 
a submarinelor atomice înze
strate cu rachete „Polaris” im
plică o primejdie de moarte în 
această regiune”.

„Poporul cipriot nu-și va 
precupeți forțele în luptă pen-

tru pace, pentru îndepărtarea 
submarinelor atomice din regi
unea Mării Mediterane, subli
niază lonnidis, deputat al par
lamentului cipriot.

Fostul primar al orașului 
Famagusta, Andreas Pughiu- 
ros, a declarat: „Sînt sigur că 
guvernul Republicii Cipru, toa
te guvernele țărilor din regiu
nea- Mării Mediterane vor în
treprinde măsuri necesare pen
tru a desfășura Pe un front 
larg lupta în vederea transfor
mării Mării Mediterane într-o 
zonă lipsită de arma racheto- 
nucleară”.

Ziarul publică o fotografie 
înfățișînd un submarin atomic 
american intrînd intr-un port 
mediteranean. Sub fotografie 
este scris : „Să fie curățată Ma
rea Mediterană de asemenea 
monstruozități”.

chestră desăvîrșită cu o înaltă 
cultură a sunetului, care pose
dă toate atributele unui an
samblu precis și expresiv”^ 
Referindu-se la solistul concer
tului, ziarul scrie că „Ion Voicu 
este un violonist sensibil, care 
convinge concomitent prin su
net și tehnică”.

La rîndul său, ziarul „Volks- 
blatt” subliniază că „filarmoni
ca bucureșteană a folosit toate 
posibilitățile armoniei muzicii 
iui Prokofiev. în fruntea ei se 
află un muzician de cea mai 
înaltă valoare — George Geor
gescu. El nu face nici un gest 
în plus, dar nici în minus. To
tul slujește operei”. Despre so
listul concertului, ziarul scrie ; 
„Pe violonistul Ion Voicu l-am 
mai auzit la Viena. Buna im
presie pe care ne-a lăsat-o a- 
tunci s-a întărit si mai mult de 
această dată. în concertul lui 
Prokofiev el a fost un maestru 
pe Stradivarius-ul său, un teh
nician perfect și un vrăjitor al 
înfloritoarei melodii, al tonu
lui său plin de savoare”.

„Oesterreichische Neues Ta
geszeitung”, după ce arată că 
..filarmonica bucureșteană este 

• din - nou oaspete al Viepei”, 
subliniază în legătură cu diri- 
jorul George Georgescu ; „Este 
unul din reprezentanții marii 

■ tradiții muzicale, care adaugă 
experienței carierei sale in
ternaționale maturitatea unei 
vieți întregi. Pe George Geor
gescu îl admirăm la pupitru 
de fiecare dată cu dragoste și 
stimă”. în legătură cu orches
tra, ziarul arată că „calitățile 
orchestrei le apreciem de mult, 
înainte de toate prin neobiș
nuita sa prospețime, datorită 
sunetului delicat și clar”. Des
pre Ion Voicu ziarul arată: 
..Mult talentatul tînăr violonist 
bucureștean a dat muzicii lui 
Prokofiev un profil nobil, teh
nic și muzical”.

VIENA. 27 — (Coresponden- 
dentul Agerpres transmite) : 
Mircea Ocheană, trimis extra
ordinar și ministru plenipo
tențiar al R.P. Romîne în Au
stria, a prezentat Ia 27 mai 
scrisorile de acreditare preșe
dintelui Republicii 
dr. Adolf Schărf.

La prezentarea 
de acreditare au 
din partea austriacă : dr. Bru
no Kreiski, ministrul de ex
terne, precum și demnitari și 
funcționari superiori de la 
Președinția Republicii și Mi
nisterul de Externe.

Ministrul R.P. Romîne a fost 
însoțit de membri ai legației

După înmînarea scrisorilor 
de acreditare, președintele dr. 
Schărf a avut cu ministrul 
R. P. Romîne, Mircea Ochea
nă, o convorbire cordială.

Austriece,

scrisorilor 
participat

Semnarea protocolului 
de schimburi culturale

ANKARA 26 (Agerpres). — La 
24’ mâi, la Ankara s-a semnat 
protocolul de schimburi cultu
rale între R. P. Romînă și Tur
cia. Protocolul prevede schim
buri de dirijori, artiști de operă, 
organizarea de expoziții, tradu
ceri de opere literare și punerea 
în scenă a unor piese de teatru. 
Schimburile culturale între, cele 
două țări se vor efectua pe bază 
de reciprocitate.

Protocolul a fost semnat din 
partea romînă de Ion Drîncea- 
nu, ambasadorul R. P. Romîne la 
Ankara, iar din partea turcă de 
Hamid Bătu, director general al 
Departamentului cultural din 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Turciei.

SESIUNEA CONSFĂTUIRII MINIȘTRILOR ȚĂRILOR
SOCIALISTE MEMBRE ALE ORGANIZAȚIEI INTERNAȚIONALE 

DE COLABORARE ÎN DOMENIUL CĂILOR FERATE

I

ADDIS ABEBA 27 Trimisul 
special Agerpres Al. Gheorghiu, 
transmite : După cum s-a anun
țat, la 25 mai au luat sfîrșit lu
crările Conferinței de la Addis 
Abeba a șefilor statelor și gu
vernelor africane. în cadrul 
dezbaterilor care au durat patru 
zile, șefii statelor africane au a- 
dus în centrul atenției mondia
le probleme vitale ale popoare
lor africane care năzuiesc 6pre o 
unitate reală în vederea conti
nuării luptei împotriva rămășițe
lor colonialismului în Africa, 
pentru întărirea independenței 
politice și economice, pentru 
dezvoltarea colaborării multila
terale între state, pentru dezar
mare și pace.

în centrul discuțiilor a stal, 
după cum se știe, problema mult 
discutată referitoare la făurirea 
unității africane. Judecind după 
pozițiile adoptate de diferitele 
delegații participante la confe
rință, această problemă nu poa
te fi realizată chiar atît de ușor, 
date fiind condițiile și deosebi
rile existente între țările africa
ne. Un pas înainte pe calea uni
tății Africii a fost însă adop
tarea Cartei Africii în care una 
din cele mai importante preve
deri e.sțe crearea unei organiza
ții a Statelor Africane cu un se
cretariat permanent. Ea consfin
țește necesitatea respectării li
bertății, egalității și demnității 
popoarelor africane, dreptul de 
a dispune de propria lor soartă, 
necesitatea lichidării definitive a 
colonialismului sub toate forme
le și a punerii resurselor conti
nentului african la dispoziția po
poarelor africane, 
neaderării la blocuri și 
mestecului în treburile 
ale altor țări, fidelitatea 
principiile Cartei O.N.U. 
Declarației cu privire la

cane și a eliberării de sub depen
dența economică în care se mai 
află multe dintre ele. în rezo
luția referitoare la problemele 
economice se stipulează crearea 
unui comitet economic care este 
însărcinat cu rezolvarea unor 
probleme ca : crearea unei zone 
a liberului schimb african, fixa
rea unor tarife vamale comune 
țărilor africane și altele.

O problemă de mare impor
tanță dezbătută la conferință a 
fost cea a dezarmării și păcii. 
Declarațiile în favoarea dezar
mării făcute de toți șefii de sta
te și guverne africane, cererea 
formulată de ei cu privire la re
tragerea tuturor bazelor militare 
străine de pe continentul afri
can, interzicerea experiențelor 
nucleare, denuclearizarea Africii 
și afirmarea cît mai puternică a 
continentului african ca un fac
tor internațional în favoarea pă
cii, au demonstrat îngrijorarea 
profundă a popoarelor Africii 
față de pericolul cursei înarmă
rilor. Firește succesul conferin
ței va fi verificat, în primul 
rînd, prin felul în care statele 
africane vor transpune în viață 
hotărîrile și recomandările con
ferinței.

Aspectul cel mai important și 
mai pozitiv al conferinței îl con
stituie, după părerea delegaților, 
acordul comun al statelor afri
cane de a acorda un ajutor ma
terial important luptei de elibe-

rare națională din teritoriile a- 
flate încă sub dominația colonia, 
listă care reprezintă încă o cin
cime din continentul african. Ei 
au hotărît acordarea unui ase
menea ajutor, mergînd pînă Ia 
acordarea de fonduri și volun
tari.

Pronunțîndu-se categoric 
potriva colonialismului și 
colonialismului, conferința, 
glasul reprezentanților mișcărilor 
de eliberare și multor șefi de 
state, a fost o puternică con
damnare și un adevărat rechizi
toriu la adresa rămășițelor colo
nialismului. Critici din cele mai 
vehemente au fost formulate și 
împotriva regimului de segrega
ție rasială sud-african împotri
va căruia s-a cerut adoptarea 
imediată a unor severe măsuri.

După cum apreciază observa
torii politici și corespondenții de 
presă, ceea ce a caracterizat în 
mod special conferința de la 
Addis Abeba, a fost caracterul ei 
reprezentativ. Ea a prilejuit 
pentru prima dată o întîlnire a 
conducătorilor statelor și guver
nelor a peste 30 de țări africa
ne. Această primă întîlnire este 
un pas important pe calea în
cercărilor de rezolvare în comun 
a problemelor de interes funda
mental ale Africii și deschide 
largi posibilități pentru o colabo
rare multilaterală și sistematică 
între statele de pe acest conti
nent.

îm- 
nco- 
prin

personalități din S.U.A.
NEW YORK 27 (Agerpres). — 

'Agenția Associated Press rela
tează că la 26 mai un grup for
mat din 103 persoane — repre
zentanți ai artei și științei din 
S.U.A. — au adresat președinte
lui Kennedy un apel prin care 
îi cer să-și aducă contribuția în 
vederea asigurării încheierii 
unui tratat cu privire la interzi
cerea experiențelor nucleare. In 
apel se subliniază că eșecul în
cheierii unui tratat „ar reduce 
la zero orice fel de șanse exi
stente în prezent pentru preve
nirea răspîndirii armelor nucle
are de la o (ară la alta, cu pe
ricolul corespunzător al 
reacțiuni în lanț".

Potrivit agenției, apelul 
semnat de 11 laureați ai 
miului Nobel pentru fizică, 
mie, medicină și literatură 
cum și de 39 de scriitori,
pictori și sculptori, 11 muzi
cieni, 12 oameni de teatru și ci
neaști, 11 arhitecți ele. Printre 
laureații Premiului Nobel care 
au semnat apelul se numără 
prof. Owen Chamberlain, (fizi
că) dr. James Franck (fizică), dr. 
Hermann J. Muller (medicină și 
fiziologie), John Steinbeck (lite
ratură).

unei

este 
pre- 
chi- 
pre-
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Congresul tinerilor antifasciști
30? din tarile vest-europene

27 (Aaernresl.i — In DuDă cum se aratăROMĂ 27 (Agerpres). 
orașul Genova a avut loc un 
congres al tinerilor antifasciști 
din Italia, Spania, Portugalia, 
Grecia și Germania occidentală. 
Participanții la congres au hotă- 
rît să creeze o Federație euro
peană a noii mișcări de rezi
stență. Această nouă organizație 
democratică a tineretului din 
Europa occidentală se proclamă 
urmașa idealurilor mișcării de 
rezistență împotriva fascismului, 
mișcare care a adus o mare con
tribuție la victoria popoarelor 
împotriva hitlerișmului în 
de-al doilea război mondial.

După cum se arată în rezolu- 
, ția adoptată de participanții la 

congresul de la'Genova, Fede
rația europeană a noii mișcări 
db rezistență își va concentra 
eforturile în lupta împotriva 
fascismului oriunde s-ar găsi el 
și sub orice formă ar încerca să 
iasă Ia suprafață. Noua organi
zație intenționează să acorde O 
deosebită atenție apărării și dez
voltării instituțiilor democratice 
din țările Europei occidentale.

VARȘOVIA 27 (Agerpres). 
— După cum transmite agen
ția P.A.P., între 20 și 24 mai, 
la Varșovia a avut loc cea 
de-a 8-a sesiune a consfătuirii 
miniștrilor țărilor socialiste 
membre ale Organizației in
ternaționale de colaborare 
în domeniul căilor ferate. 
La lucrările sesiunii au luat 
parte delegații din transportul 
feroviar și auto din : R.P. Al
bania, R.P. Bulgaria, R.P. 
Chineză, R.S. Cehoslovacă, 
R.P.D. Coreeană, R.P. Mon
golă, R.D. Germană, R.P. Po
lonă, R.P. Romînă, R.P. Un
gară, R. D. Vietnam, U.R.S.S.

Delegația R.P. Romîne a fost 
condusă de Aron Dudaș, ad
junct al ministrului transpor
turilor și telecomunicațiilor.

La sesiune au asistat ca in
vitați reprezentanți ai secto
rului de transporturi al Secre
tariatului C.A.E.R,

Participanții la sesiune au 
discutat o serie de probleme 
privind lărgirea colaborării 
între țările socialiste în dome
niul transporturilor și au

doptat în unanimitate o serie 
de hotărîri îndreptate spre îm
bunătățirea transportului de 
călători și de mărfuri, extin
derea colaborării tehnico-ști- 
ințifice.

Lucrările sesiunii s-au des
fășurat într-o atmosferă de 
strînsă colaborare.------ ---- «----

Pe scurt
HAVANA. — La 23 mai a 

avut loc la Santiago de Cuba, 
în sala Iulian Grimau, inau
gurarea expoziției de afișe ro- 
mînești. Expoziția este prezen- 

culturătata de Consiliul de 
din Provincia Oriente.
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Noi incidente 
in Kenya

NAIROBI 27 (Agerpres).— 
Corespondentul agenției Reu- 
ter anunță că la 26 mai, în lo
calitatea Nakuru, din Kenya, 
au, avut loc noi incidente între 
poliție și grupuri de partici- 
panți la mitingurile organizate 
de partidele africane, cu prile
jul alegerilor ce au loc în ve
derea proclamării autoadmi-. 
nistrării interne a acestei colo
nii engleze.

Cei 1 000 de demonstranți, re
latează corespondentul, au fost 
atacați de poliția colonialista 
cu gaze lacrimogene Și ba
stoane de cauciuc. Au fost ope
rate arestări în rUndul membri
lor partidului Uniunea Națio
nală Africană din Kenya.

Deși rezultatele alegerilor 
din Kenya nu sînt date publi
cității, în cercurile politice de 
la Nairobi se crede că învingă
tor în alegeri este partidul Uni
unea Națională Africană din 
Kenya.

Evenimentele din Irak
BAGDAD 27 (Agerpres). — 

Agenția France Presse, citind 
postul de radio Bagdad, anun
ță că aproximativ 50 de mi
litari și 4 civili au fost ares
tați.în urma descoperirii pre
gătirilor de răsturnare a ac
tualului guvern al Irakului. 
Radio Bagdad a dat publici
tății lista persoanelor impli
cate în aceste acțiuni. „Aceste 
persoane — scrie agenția — 
sînt cunoscute pentru poziția 
lor în favoarea unei uniuni i- 
mediate cu Egiptul“.

După cum transmite agen
ția France Presse, imediat du
pă aflarea evenimentelor de 
la Bagdad, în Siria au avut 
loc manifestații de solidaritate 
cu Irakul. Postul de radio Da
masc a transmis numeroase 
mesaje de solidaritate cu gu
vernul irakian din-partea dife
ritelor organizații siriene. Radio 
Bagdad a anunțat că președin
tele Consiliului paț-ional al re-

voluției siriene, generalul 
Attasi, a adresat o telegramă 
Consiliului revoluției irakiene,' 
în care anunță că Siria își pu
ne toate forțele sale la dispo
ziția Irakului.

După cum transmite agenția 
Associated Press, conducătorii 
guvernului sirian au purtat 
lungi convorbiri cu o delegație 
militară irakiană, alcătuită 
din nouă ofițeri, care au 
sit pe neașteptate la
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Situația din den
ADEN 27 (Agerpres). — La 26 activitatea partidelor, sindicule- 

mai, a sosit la Cairo misiuned ' 
specială a O.N.U., însărcinată de 
Comitetul Special al O.N.U; pen
tru examinarea problemei apli
cării Declarației cu privire la 
acordarea independenței țărilor 
și popoarelor coloniale, cu stu
dierea actualei situații din Aden, 
urntind ca pînă la 10 iunie si 
prezinte un raport amănunțit in 
acest sens.

intrucît, după cum se știe, li 
s-a interzis pătrunderea pe teri
toriul Adenului și al Federa
ției Arabici de Sud, membrii 
misiunii O.N.U. vor întreprinde 
o- vizită în R.A.U., Irak, Arabia 
Saudită și Yemen, unde se vor 
intîlni cu lideri ai diverselor or
ganizații și partide politice din 
Aden pentru a discuta actuala 
stare de lucruri din acest teri
toriu.

Corespondentul agenției Reu
ter relatează că autoritățile din 
Aden continuă să supravegheze

lor și a tuturor organizațiilor 
progresiste, îngereînd să prevină 
organizarea de demonstrații.

într-o declarație dată publici
tății la 26 mai, conducerea 
Partidului Popular Socialist d,in 
Aderi a condamnat măsura, gu
vernului de a interzice membri
lor misiunii ON.U. să pătrundă 
pe teritoriul Adenului. în decla
rație se spune că Partidul Popu
lar Socialist și Congresul Sin
dicatelor. din Aden cheamă 
populația la „demonstrații în 
sprijinul independenței, pentru 
a atrage atenția misiunii O.N.U. 
asupra adevăratelor aspirații ale. 
populației din. Aden’’.

Agenția Reuter relatează, 
asemenea, 
lui au apărut în ultimele 
manifeste răspîndite de autori
tăți, în care muncitorii sînt a- 
menințați cu concedierea și de
portarea în ' caz că vor participa 
la asemenea demonstrații.

I 
I
I
I
I
I
I
I
I

e țărmurile furtu
nosului golf al Gui
neei, aproape că nu 
există porturi con
fortabile. Complica
ta luptă ce se dă 
între torente flu

viale adverse, a dat naștere pe 
țărm unor lungi fîșii. de nisip, 
care au închis lagune enorme ce 
se întind din Liberia și pînă în 
Camerun. în asemenea locuri 
s-au stabilit negustorii europeni 
care încă de la sfîrșitul secolu
lui al XV-lea au început jefui
rea Africii.

Lagosul a fost unul din aceste 
locuri și un centru al comerțu
lui cu sclavi. Rada lui este bine 
apărată de furtuni, 
lagunele, fîșiile de nisip, 
flau ascunzișul piraților 
sie mări.

în secolul trecut, pe
acesta au sosit noi jefuitori. Ei 
aveau nevoie nu de sclavi pen
tru export, ci de țara întreagă, 
cu toți oamenii ei, cu minerale
le, pădurile și apele ei. Așa a 
început procesul — continuat 
timp de decenii — al acapară
rii treptate și împărțirii între. 
Anglia. Franța și Germania a 
bogatelor păminturi din Africa 
occidentală. Una din „bucățile” 
cele mai atrăgătoare ale acestei 
prăzi o constituiau regiunile su- 

ice ale Nigeriei de astăzi cu o 
populație densă și o floră bo
gată avînd un sol roditor și o- 
rașe mari. Cucerirea Lagosului în 
1861 a dat în mîinile englezilor 

/si lor în 
continentului.

Mlaștinile, 
contun
de po

țărmul

I
a Reuter relatează, de _ pr 
i, că pe străzile Adenu- H di 
părut în ultimele zile pc

I
I cheia întăririi dominației 

această regiune a conții

GENEVA. — Cea de 
ședință a Comitetului 
state pentru dezarmare, care a 
avut loc luni, a fost prezidată de 
reprezentantul Braziliei, Josue 
de Castro, fiind consacrată dis
cutării problemei interzicerii ex
periențelor cu arma nucleară. 
Au luat cuvîntul reprezentanții 
S.U.A., U.R.S.S., Bulgariei, Marii 
Britanii, Italiei, Romîniei, Ceho
slovaciei și Braziliei.

'ADDIS ABEBA. — Conferința șe
filor de state și guverne ale țări
lor africane independente a hotă- 
rit ca 25 mai.— ziua încheierii 
conferinței — să 
acum înainte ca 
fricii.

TUNIS. — La 
tat în mod oficial că între Tunisia 
și Algeria au fost restabilite legă
turile diplomatice normale, între
rupte Ia începutul anului curent 
din cauza încordării relațiilor din
tre cele două țări, în urma des
coperirii complotului antiguverna
mental din Tunisia.

fie sărbătorită de 
Zi a eliberării A-

Tunis s-a anun-

Lagosul neguțătorilor de sclavi a 
devenit punctul de sprijin al co
lonialiștilor.

a un secol după 
venirea 
în Lagps, orașul 
intrat într-o 
etapă a 
sale. La 1 
brie 1960,

principinl 
al nea- 
interne 
față de 

și ale 
acorda

rea independenței popoarelor și 
țărilor coloniale. Apare deci lim
pede că adoptarea Cartei Africii 
este un aspect deosebit de im
portant al luptei pentru unitate, 
dar în același timp, după cum 
au subliniat mai mulți delegați 
africani, sînt necesare eforturi 
serioase pentru ca această unita
te să corespundă realmente nă
zuințelor și intereselor popoare
lor africane în ansamblu, pentru 
a putea împiedica orice acțiune 
a imperialiștilor care, sub masca'., 
ajutorului economic și al investi
țiilor, încearcă să-și dezvolte din 
uou influența în Africa.

Dezbaterile conferinței au scos 
puternic în relief problemele și 
nevoile economice acute ale ță
rilor africane. A fost subliniată 
necesitatea unei strînse colabo
rări economice între țările afri-

VEȘTI DIN UNIUNEA SOVIETICĂ
Un mare combinat 

pentru industrializarea lemnului
In Siberia, pe malul mării 

Angara, care s-a format 
prin construirea pe acest 

fluviu a hidrocentralei cu ace
lași nume, se construiește un 
mare combinat 
trializarea 
vor putea 
4 000 000 mc 
lemnos.

Combinatul 
dintr-o fabrică 
hîrtie, o fabrică de cherestea și 
una de mobilă, o fabrică de 
carton și de prelucrare a deșeu
rilor de material lemnos în 
produse chimice.
■ Inginerii din Leningrad au și 
proiectat utilajul pentru acest 
combinat. Automatizarea inte
grală a tuturor operațiilor, în- 
cepînd cu parchetul de pădure 
destinat tăierii și terminînd cu 
prelucrarea materialului lem
nos în secții, va permite, după 
părerea specialiștilor,

pentru indus- 
lemnului, unde se 

prelucra anual 
de material

va fi alcătuit 
de celuloză și

realizeze aici cea mai înaltă 
productivitate a muncii din in
dustria forestieră mondială.

în sectorul de sortare al com
binatului, automate speciale 
vor măsura volumul trunchiu
lui copacilor și vor hotărî pen
tru care producție sînt mai 
adecvate — celuloză-hîrtie sau 
cherestea.

Operatori instalați la pupitre 
speciale vor dirija mașinile, 
care vor demonta plutele, ca 
și transportoarele și alte meca
nisme. Macaralele care vor a- 
duce lemnul la mașinile de 
fasonat vor fi utilate cu insta
lații de televiziune.

in preajma 
vacantei

nul acesta peste 4 300 000 
de copii ai muncitorilor și 
funcționarilor din Uniunea 

Sovietică își vor petrece vacanța 
în cele 6 500 tabere de pionieri.

Pentru copiii care vor rămîne 
în timpul verii la orașe, comite
tele sindicale, împreună cu orga
nele învățămîntului public vor 
deschide peste 3 000 tabere oră
șenești, organizate în cadrul ce
lor mai bune școli-internate.

130 000 elevi din clasele mai 
mari își vor petrece vacanța în 
taberele speciale care vor fi or
ganizate în diferite regiuni bal- 
neo-climaterice.

Intrarea m funcțiune a unei instalații

Pe șantierul de construcții al hidrocentralei de la Krasnoiarskg

struia cîteva căsuțe sau colibe. 
Treptat, familiile se fărîmițau și 
se iveau alte căsuțe. Rudele și 
cei din același trib veniți să-și 
găsească norocul în marele oraș, 
se adăposteau în aceleași cartiere 
supraaglomerate.

In Lagos aceste „aglomerări” 
au devenit și un fel de magazine 
universale. Toate zidurile caselor 
care dau spre stradă și străzile 
înseși sînt transformate în du
ghene situate una lingă alta,

englezilor 
a 

nouă 
istoriei 
decenț
ii fost 

coborît steagul Marii Britanii și 
deasupra capitalei Federației J\'i-
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In fața vechiului Lagos, de 
partea cealaltă o golfului, se mai 
găsește încă un cartier al orașu
lui, Apapa. Acesta este raionul 
industrial și portuar.

La fel ca în toate marile orașe 
ale Africii există și un cartier 
elegant, de vile, situat pe insula 
llcoya. Aici locuiesc funcționarii 
și oamenii de afaceri albi, vîr- 
furile administrației nigeriene, 
diplomații străini, capitaliștii lo-

de cracare catalitică
ii Bașhiria, Uralul de sud, 

a intrat în funcțiune o 
foarte puternică instalație 

de cracare catalitică, care va pro. 
duce benzină cu cifra octanică 
ridicată pentru noile tipuri de 
automobile sovietice și materie 
primă pentru industria petrochi
mică.

Aceasta este cea mai mare in
stalație de acest fel din U.R.S.S. 
Producția ei Va fi egală aproxi-

motiv cu producția a trei insta
lații obișnuite.

Noua instalație de cracare ca
talitică se distinge printr-un 
înalt grad de automatizare a 
proceselor de producție.

Republica Autonomă Bașkiră. 
care face parte din R.S.F.S.R., 
este una dintre cele mai mari 
regiuni petrolifere din U.R.S.S. 
In ultimii patru ani producția 
rafinărilor ei a crescut de 1,5 ori.

Carieră pentru extragerea huilei
n partea de nord-est a 
Kazahstanului va apare 
în viitorul apropiat o de

presiune cu o suprafață de câți
va kilometri pătrați și cu o 
adîncime de sute de metri. Aici 
va lua ființă cea mai mare 
barieră din lume pentru extrac
ția huilei din zăcămîntul de la 
Ekibastuz, ale cărui rezerve 
totale se ridica la peste 9 mili
arde tone. Noua carieră va pu
tea da anual aproximativ de 
1,5 ori mai mult cărbune decît 
se extrage în prezent din toate
minele bazinului Karaganda.

Pentru exploatarea acestei 
cariere se proiectează în pre
zent o serie de mașini, printre 
care un excavator care va 
putea să scoată și să deplaseze 
2 500 tone de cărbuni și rocă 
pe oră.

în carieră vor funcționa 8 
excavtoare cu roată portcupe, 
precum și un mare număr de 
lopeți mecanice cu o capacitate 
a cupei de circa 15 m cubi.

Specialiștii sînt de părere că 
la noua carieră de la Ekibastuz 
se va realiza cea mai înaltă 
productivitate a muncii din 
practica mondială.

geriei care abia se născuse, a în
ceput să fîlfîie stindardul alb- 
verde al celui mai mare stat din 
Africa tropicală.

Cum urată astăzi acest oraș a- 
șezat pe lagune ?

în primul rînd el crește foarte 
rapid. 1959 — 400 000 de locui
tori; 1962 — 660 000!

Ziua și seara mulțimea densă 
formează o barieră vie în cartie
rele centrale ale orașului. Pe doi 
sau trei kilometri patrați din ju
mătatea occidentală a insulei La
gos trăiesc peste 100 mii de lo
cuitori, și ei trăiesc nu în 
cu multe etaje, ci în 
mici, construite în mare 
din lut. Curți nu există, 
nit din satele tribului 
(principala naționalitate a locui
torilor Lagosului și a 
Nigeria occidentală din apropie
rea capitalei) obiceiul de a lo
cui împreună în familii mari, a 
dus la îngrămădirea haotică și 
fără intervale a construcțiilor din 
vechile cartiere ale orașului. Un 
grup de rude ocupa o parcelă 
de pămînt, o îngrădea și con-

case 
clădiri 

parte 
Prove- 
Yoruba

regiunii

pline de legături cu combustibil, 
alimente, tutun, țesături, îmbră
căminte. Mărfurile sînt etalate 
pe mese, făcute din scinduri și 
lăzi vechi, precum și in dughene. 
O putură veche alcătuiește de 
regulă cortina care desparte 
„magazinele” de camerele de lo
cuit. Cumpărători sînt puțini, 
iar micii vînzători cu mult mai 
mulți.

Dar 
ceasta 
pestriț și cu fețe multiple. Ora
șul a 
rele insuliței plate de nisip care 
i-a dat numele. Lagosul a pășit 
pe continent. Podul principal al 
orașului, larg ,și pe pilon din 
metal, Carler-bridge, străbate la
guna care unește vechiul Lagos 
cu mica insulă Iddo. Pe aceasta 
se află gara, centrala electrică 
cea mai mare a orașului și che
iurile de descărcare a cărbune
lui. Pe continent se află situate 
de asemenea, două cartiere foarte 
mari, Metta și Yaba — cartierele 
de locuit ale africanilor.

nu întregul Lagos are a- 
înjafișare. El este joartc

depășit de. mult frontie-

denței. Timp de zece zile, cheiu
rile Apapei au fost pustii. Măr
furile perisabile erau încărcate și 
descărcate de brigăzi formate din 
spărgătorii de grevă, aduse în 
port sub controlul întărit al po
litiei. La porțile și în curțile in
terioare ale portului aveau loc 
zi și noapte mitinguri, erau pla
sate pichete ale greviștilor. 16 000 
de docheri cereau să li se duble
ze salariile. Ei primeau 6 șilingi 
pe zi. Pentru suma aceasta se

W
rincipala faleză 
Lagosului, 
mărginită 
mieri splendizi ce-și 
înclină trunchiurile 
spre mare, ar pu
tea împodobi orice 

localitate balneară de pe Riviera 
mediteraneană. Pe băncile și pe 
•povîrnișurile falezei stau sau 
dormitează însă oameni care, nici 
pe departe nu au înfățișarea 
unor persoane venite să se odih
nească. Pe laguna liniștită plu
tesc pirogi antice ale pescarilor. 
Ei își transportă peștele direct 
pînă la dughenele negustoreselor 
și imediat își usucă plasele tot 
aici.

In zilele cînd m-am găsit la 
Lagos vasele din radă erau deo
sebit de înghesuite și oamenii 
care se îngrămădeau pe faleză 
erau foarte numeroși.

Exista o cauză importantă 
pentru aceasta, in oraș se dez
lănțuite cea mai importantă gre
vă de după obținerea indepen-

Marina, 
cu pal-

pot cumpăra doar două sticle de 
bere, tu afară de aceasta doche
rii cereau să li se garanteze lu
crul — nu mai puțin de 21 de 
zile pe lună, îmbunătățirea con
dițiilor de muncă.

Greva s-a terminat fără suc
ces. Salariile au rămas neschim
bate.

Totuși, această acțiune a mun
citorilor n-a rămas fără urme. 
Liderii sindicali, conducători ai 
grevei au subliniat că pentru 
prima oară docherii s-au unit și 
au creat un organ propriu pen
tru
„prin 
tinua

tralative cu patronii și că 
canalul acesta ei vor con- 
lupta pentru drepturile

n ce privește eco
nomia, rolul prin
cipal îl joacă ca și 
pînă acum vechile 

I firme, rechinii ex
perimentați ai colo
nialismului : „Bar-

clay Bank”, „United Africa”, 
„Shell”. Au apărut și „binefăcă-

tori" noi, care au înălțat pe prin
cipalele străzi ale Lagosului bi
rouri elegante și confortabile: 
„Bank of America”, (cu centrala 
la San Francisco, California și 
filiala pe Broad Street), „Chase 
Manhattan Bank” (aceasta di
rect. de la Wall Street!), și altele.

Firmele nigeriene ocupă pînă 
în ziua de astăzi poziții secun
dare în domeniile hotărîtoare ale 
economiei.

Elementele progresiste din 
țară, tineretul, și puternica lui 
organizație — Congresul nigerian 
al tineretului, au subliniat în re
petate rînduri pericolul neocolo- 
nialismului pentru o țară tînără. 
Și pericolul acesta este cit se 
poate de palpabil.

Guvernul se străduiește să re
glementeze într-o oarecare mă
sură dezvoltarea economiei, să 
îndrepte capitalurile spre obiec
tivele cele mai importante pen
tru Nigeria. Încercarea cea mai 
importantă de a introduce un în
ceput de planificare în econo
mie o constituie proiectul de 
dezvoltare națională a țării pen
tru perioada 1962-1968. Partea 
cea mai impresionantă a planu
lui este proiectul unei puternice 
hidrocentrale electrice pe rîul 
Niger. Construcția acestei hidro
centrale în valoare de 68 milioa
ne de lire sterline urmează să se 
facă în două etape.

Lucrări mari sînt planificate 
și în capitală. Se va lărgi portul. 
Noile cheiuri din Apapa vor pu
tea deservi suplimentar încă 
vase. Anul acesta va începe 
funcționeze 
versitate.

Nigeria este imensă. Dimensi
unile, resursele ei naturale, bo
gatele tradiții culturale îi făgă
duiesc un viitor mare.
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