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Pregătiri pentru

cintela

recoltare

(Agerpres)

In regiunea Crișana 
se desfășoară o intensă 
activitate pentru asi
gurarea inmagazinării 
cerealelor din noua re
coltă în cît mai bune 
condiții. Au fost repa
rate, curățate și dezin
fectate mai mult de 70 
la sută din magaziile 
de cereale. De aseme- 
nea, au fost reparate 
selectoarele, benzile 
transportoare au fost 
reparate și revizuite în 
proporție de peste 80 
la sută. Fruntașe în a- 
ceastă acțiune sînt co-

lectivele de la bazele 
de recepționare a pro
duselor agricole din 
Ineu, Sălard și Valea 
lui Mihai, care fac a- 
cum ultimele lucrări de 
pregătire pentru depo
zitarea cerealelor. Cu 
sprijinul tinerilor din 
satele vecine, la bazele 
din Cernei, Marghita, 
Simleu, Ținea, Salonta, 
Chișineu-Criș și Sin ti
na au fost reparate 
toate podurile și dru
murile de acces.

Noî construcții 
la Onești

Acestea se adaugă 
Ia cele aproape 6 000 
de apartamente con
struite în acest im
portant centru al in
dustriei noastre pe- 
tro-chimice. Se află, 
de asemenea, în con
strucție la Onești un 
modern spital cu 420 
de locuri, un cinema
tograf cu 350 de 
locuri și 6 complexe 
comerciale cu mai 
multe unități pentru 
desfacere.

în tînărul oraș din 
Moldova — Onești — 
continuă construcția 
de noi blocuri și clă
diri social-culturale. 
Din cele aproximativ 
1 000 de apartamente 
aflate în prezent în 
construcție aici, și 
care urmează a fi 
date în folosință pînă 
la sfîrșitul anului, 214 
și-au primit recent 
noii locatari •— chi- 
miști de la combina
tul de cauciuc sinte
tic și petroliști de la 
rafinăria din locali
tate. (Agerpres)
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O Imagine obișnuită pe șantierele Oneștiului. Alături de schelele semețe, ex
cavatoare, buldozere, macaralele — într-un cuvînt un grad înalt de mecani
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Pentru șeptelul proprietate obșteasca

îngrijitori bine pregatili
n anul 1956, la în
ființarea gospodă
riei noastre colec
tive din satul Col- 
țu, raionul Cos- 

.tești, tot sectorul 
zootehnic număra

șase boi de muncă. Abia mai 
tîrziu, cu credite avantajoase 
acordate de stat și din fonduri 
proprii am cumpărat vreo 70 
de vaci. De atunci 
prezent n-am mai cumpărat 
altele. Și iată-ne la sfîrșitul 
anului 1962 cu 381 bovine din
tre care 134 vaci cu lapte, 20 
juninci montate, peste 100 vi
țele etc. La începutul acestui 
an aveam 409 bovine.

în anul 1958 am cumpărat 
3 scrofițe. Pe vremea aceea 
nu ne gîndeam să dezvoltăm 
ferma de porci. Le cumpăra
sem așa, să încercăm. Din cele 
3 scrofițe avem astăzi 284 de 
porci, iar la sfîrșitul 
vom avea 652. După 
arătat mai sus, noi 
cumpărat decît vreo 
vaci. Am ajuns 
409 bovine pe 
acum acordînd 
atenție prăsilei 
fiecare an am 
te vițelele. Să 
exemplu. în anul 1962 am a- 
vut 112 fătări, dintre care 57 
numai vițele pe care le-am re
ținut. Aceasta însă nu a fost 
totul. Majoritatea colectiviști
lor au pe lîngă casă cîte o 
vacă cu lapte. Vițelele pe care
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Primirea de către tovarășul

Gheorghe Gheorghiu-Dej

a delegației de activiști

ai P. C. II. S.
Luni după-aimiază tovarășul 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim- 
secretar al C.C. al P.M.R., a 
primit pe membrii delegației 
de activiști ai P.C.U.S., în frun
te cu tovarășul N. V. Podgor
nîi.

La primire au luat parte to
varășii : Ion Gheorghe Mau- 
rer, Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Alexandru Bîrlădeanu, 
Leonte Răutu, Mihai Dalea, 
membri ai C.C. al P.M.R., ac
tiviști de partid.

A fost de față I. K. Jegalin, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
în R. P. Romînă.

Tovarășul N. V. Podgornîi a 
împărtășit impresiile delegației 
din vizita făcută în țară.

Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a vorbit oaspe
ților despre preocupările și ac
tivitatea partidului în 
domenii.

Seara a avut loc 
în cinstea delegației
VÎȘti ai Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice.

Au participat tovarășii : 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Gheorghe Apostol, Emil Bod- 
năraș, Petre Borilă, Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ale
xandru Drăghici, Ion Gheorghe 
Maurer. Alexandru Moghioroș, 
Alexandru Bîrlădeanu, Dumi
tru Coliu, Leonte Răutu, Leon- 
tin Sălăjan, Ștefan Voitec, 
Mihai Dalea, membri ai C-C. al 
P.M.R., activiști de partid.

A luat parte I. K. 
ambasadorul Uniunii 
tice în R. P. Romînă.

Tovarășii Gheorghe
ghiu-Dej și N. V. Podgornîi au 
rostit toasturi în cinstea prie
teniei frățești dintre poporul 
român și poporul sovietic, din
tre Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice.

Masa s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate și 
caldă prietenie.

Jegalin, 
Sovie-

Gheor-

diferite

o masă 
de acti-

A

îmbunătățirea alimentării

(Agerpres)

bucurii
ale vacanței

CUM ISI VOR PETRECE VACANTA
ELEVII BUCURESTENI■ re au avut la îndemână nume

roasele propuneri ale elevilor. 
Elevii ne-au cerut să organi
zăm activități în aer liber, 
concursuri din cele mai diver
se : de recitări, cîntece, de 
dans și multe, multe concur
suri sportive. Tot ei au propus 
și locurile pe care vor să le 
viziteze, întreprinderile pe 
care vor să le cunoască ; ne-au 
cerut să organizăm Untîlniri cu 
tineri muncitori, cu tineri ac
tori, cu scriitori și compozitori, 
cercuri de învățare a dansului, 
cercuri de inițiere în diferite 
sporturi, mai ales la înot. Pro
punerile s-au concretizat in 
activitățile care vor fi organi
zate, de trei ori pe săptămână, 
în fiecare club. Cine vor fi or
ganizatorii ? Firește, elevii. 
Doar vacanța este a lor și ei 
și-o pot face cît mai plăcută.

Programele prevăd, în pri
mul rînd, numeroase drumeții 
și excursii în împrejurimile 
Capitalei, ori pe rute mai mari 
și deosebit de frumoase. Peste 
32 000 de elevi vor participa lu 
aceste drumeții și excursii. In 
același timp, se organizează vi
zitarea marilor uzine din Ca
pitală, a muzeelor și parcurilor 
sale, a noilor cartiere și ma
gistrale. Atunci cînd nu sînt 
organizate excursii, clubul le 
va oferi elevilor activități din 
cele mai interesante. Iată o zi 
de activitate la cele 4 cluburi.

4 iunie. La clubul elevilor 
din școlile medii și profesio
nale din raioanele 23 August 
și 1 Mai, care își are sediul la 
Casa de cultură a tineretului 
din raionul 23 August și la 
Baza sportivă „Știința Tei” se 
va inaugura expediția cu tema 
„Pe urmele insurecției armate 
din 23 August 1944” care va fi 
organizată cu sprijinul Muzeu
lui orașului București și al 
unor profesori de istorie, (sînt 
cuprinși elevii școlilor medii 
nr. 13. 15, 12 și 10). care se va 
desfășura pe parcursul mai 
multor zile și se va încheia cu 
un concurs „Cine știe, cîștigă”. 
Elevii din celelalte școli vor 
participa la o excursie organi
zată la Mogoșoaia unde se va 
vizita Muzeul Brîncovenesc, 
iar la club, doritorii vor parti
cipa la un campionat de tenis 
de masă și șah.

Aceeași zi, la clubul elevilor 
din școlile medii, tehnice și 
profesionale din raioanele Gri
vița roșie și 30 Decembrie, 
care va funcționa în Parcul 
Herăstrău și la casa de cultură 
a tineretului din raionul 30 De
cembrie. Elevii vor participa 
la o excursie organizată la Bă- 
neasa. cu prilejul căreia se va 
iniția și un concurs de orien
tare turistică, iar alții vor pu
tea participa la un concurs de 
înot, la ștrand.

Clubul elevilor din raioane
le T. Vladimirescu și N. Băl- 
cescu le va oferi elevilor, în 
aceeași zi, posibilitatea ăe a 
participa la o întîlnire cu un 
scriitor, cu un actor și cu un 
maestru al sportului. După 
aceea, elevii vor fi invitați să 
participe la o reuniune tovără
șească care le va oferi, ca sur
priză, jocuri distractive. Elevii 
din raioanele Benin și 16 Fe
bruarie sînt invitați, la 4 iulie, 
să participe la întrecerile spor
tive la volei și la un concurs 
de canotaj. Doritorii vor putea 
viziona, seara, filmul artistic 
„Cerul n-are gratii”, după care 
vor ■ putea purta discuții cu 
cițiva din realizatorii acestui 
film. In cele 24 de zile de club 
din această vacanță, elevii vor 
găsi, de asemenea, numeroase 
posibilități să petreacă clipe

CECILIA STAN 
secretar al Comitetului 

orășenesc U.T.M.
București

(Continuare în pag. a IlI-a)

levilor bucureș- 
teni, ca în fiecare 
an, vacanța le va 
aduce multe sur
prize și bucurii. 
Iată, spre exem
plu, ce posibilități

le oferă cluburile și taberele 
acelor elevi și pionieri care 
rămân în Capitală.

Folosind experiența anului 
trecut, am organizat în anul 
acesta numai patru cluburi 
pentru elevi. Aceasta, pentru 
a putea concentra în 
lor cele mai bune forțe 
nizatorice, pentru a le 
dota cu material bogat, 
sar pentru activitatea cultural- 
artistică Și sportivă. Ele vor 
funcționa la casele de cultură 
ale tineretului și la principale
le baze sportive. Așa, de pildă, 
pentru elevii din raioanele 

. „Grivița roșie’-’ și „30 Decem
brie”, clubul va funcționa la 
casa de cultură a tineretului 
din raionul „30 Decembrie” și 
la parcul Herăstrău, putîndu-se 
astfel organiza simultan atît 
activități in aer liber cît și 
manifestări care necesită săli 
speciale. Același principiu 
stă la baza organizării clubu
rilor elevilor și din celelalte 
raioane.

Răspunderea pentru coordo
narea activității acestor clu
buri o are comitetul orășenesc 
U-T.M. în colaborare cu secția 
de învățământ a Sfatului popu
lar al orașului București. Tot
odată, cele opt comitete raio
nale U.T.M. vor răspunde de 
îndrumarea zilnică a acțiuni
lor ce se vor desfășura. In a- 
ceastă etapă s-au luat toate 
măsurile pregătitoare pentru 
ca din primele zile de vacanță 
cluburile să-și desfășoare acti
vitatea în condițiile cele mai 
bune. Au fost formate colecti
vele de conducere ale cluburi
lor, pe serii. Ele sînt alcătuite 
din directori de școli, secretari 
U.T.M., profesori (de științe 
naturale, limba romînă, muzi
că. educație fizică, lucrări 
practice) cu experiență în or
ganizarea vacanțelor și elevi 
dintre cei mai buni. Aceste 
colective au lucrat de pe acum 
la alcătuirea programelor clu
burilor. Faptul acesta ne-a 
permis să vedem din timp pro
gramele, să dăm îndrumări 
pentru a fi refăcute acolo unde 
am constatat o oarecare sără
cie în programarea activități
lor de vacanță. Ce s-a urmărit, 
în primul rînd. atunci cînd s-a. 
trecut la alcătuirea planului ? 
Să placă elevilor, să răspundă 
diversității lor de preocupări 
In acest scop, s-a luat o iniția
tivă bună. Cu cîtăva vreme în 
urmă, s-a organizat o consul
tare largă a elevilor, la nivelul 
anilor de studiu. Atunci cînd 
au lucrat la întocmirea progra
melor, colectivele de conduce

jurul 
orga- 
putea 
nece-

cu apă
decît prevedeîn numeroase unități agricole 

socialiste din regiunea Iași so 
fac lucrări pentru îmbunătățirea 
alimentării cu apă a unor sec
toare de producție. Prin folosi
rea materialelor din resurse lo
cale colectiviștii din Mogoșești, 
Tomești și Tanacu 
pentru lucrările de 
apelor la grajduri

sută mai puțin 
devizul.

Piuă acum în 
cut studii și proiecte pentru ali
mentarea cu apă a sectoarelor de 
producție pentru 246 de gospo
dării colective din care mai mult 
de jumătate vor executa lucrările 
de alimentare cu apă pînă la 
sfîrșitul anului.

regiune s-au fă-

cu carele-au obținut de la vacile lor, 
le-au contractat cu statul. în 
această situație noi am schim
bat cu colectiviștii tăurașii 
gospodăriei.

Tot la fel am procedat și cu 
berbecuții.

Fără îndoială însă că rezul
tatele bune despre care am a- 
mintit nu puteau fi obținute 
fără concursul celor cărora 
le-au fost date în grijă ani
malele proprietate obștească, 
în privința îngrijitorilor, 
noi am aplicat principiul ur
mător. Am repartizat în sec
torul zootehnic familii de co
lectiviști, adică soțul și soția. 
Ținînd seama că ei sînt retri- 
buiți după producția pe care 
o obțin, sînt cointeresați în a 
lucra cît mai bine. Ne-am 
preocupat în mod deosebit de 
calificarea lor profesională. 
Astfel, în iarna care a trecut 
toți îngrijitorii au frecventat 
cursurile zootehnice, iar în a- 
ceastă perioadă specialiștii no
ștri organizează cu regularita
te diferite discuții cu ei. Ab
solut toți au fost trimiși la 
G.A.S. Izvoru unde au lucrat 
practic alături de muncitorii 
de acolo cîte 6 zile. Cunoștin
țele acumulate au fost de în
dată aplicate și la fermele 
noastre de animale. De pildă, 
pînă atunci, noi adăpam ani
malele numai de două ori pe 
zi. Acum le adăpăm ori de cîte 
ori este nevoie. Așa procedea
ză muncitorii de la G.A.S. și

ne-am convins că această 
practică are o deosebită influ
ență dsupra producției de lapte 
a vacilor. De asemenea, hră- 
nirea cu furaje tocate, masa
jul, igiena mulsului și a fă- 
tării, alăptatul la biberon sînt 
lucruri noi, învățate de colec
tiviștii noștri la gospodăria de 
stat.

Aș vrea să mă ocup în mod 
deosebit de tinerii îngrijitori 
de animale, care reprezintă 
majoritatea celor ce lucrează 
în sectorul zootehnic deoarece 
ei sînt aceia care au răspuns 
cu mult entuziasm la chemă
rile gospodăriei și obțin cele 
mai bune rezultate. în primul 
rînd țin să apreciez atenția 
deosebită cu care organizația 
U.T.M. se ocupă de recoman
darea și pregătirea tinerilor 
pentru a munci în acest sec
tor. Toți cei 25 de tineri reco
mandați de organizația U.T.M., 
au lucrat neîntrerupt în acest 
loc de muncă și își practică 
meseria cu multă pasiune. De 
curînd și alți tineri au cerut 
să lucreze ca îngrijitori de a- 
nimale.

Acum cîteva zile am fost 
invitat, ca și în alte dăți, la o 
adunare generală U.T.M. Sco
pul adunării: analiza activității 
tinerilor îngrijitori de anima
le, generalizarea experienței 
fruntașilor, stabilirea unor 
măsuri concrete pentru ajuto
rarea celor mai noi, cu o ca
lificare mai slabă. Am apre-

ciat mult seriozitatea 
s-au purtat discuțiile, precum 
și măsurile bune pe care le-a 
luat organizația de 
.U.T.M.

Dar oricît de buni ar fi în
grijitorii și oricîtă atenție a-i 
acorda selecției animalelor, nu 
poți obține producții mari 
dacă nu asiguri cantități în
destulătoare de furaje cu o 
ridicată valoare nutritivă. A- 
nul trecut nu ne-am creat re
zerve suficiente, din care cau
ză la sfîrșitul iernii și începu
tul primăverii ne-am descur
cat mai greu. Pentru anul a- 
cesta însă am pregătit o bază 
furajeră abundentă, avînd în 
vedere și necesitatea creării 
unor importante rezerve pen
tru anul următor. Am însă
mânțat 255 de hectare cu fa
sole (care pe lîngă boabe vor 
produce o mare cantitate de 
vreji), 150 hectare cu dovleci, 
40 hectare cu porumb siloz, 28 
cu ovăz, 43 cu mazăre, 8 ha 
cu porumb măsă verde, seca
ră și multe altele.

Și pe viitor vom continua 
să dezvoltăm acest sector deo
sebit de rentabil, învățînd ne
contenit din experiența boga
tă a gospodăriilor agricole de 
stat și a gospodăriilor colec
tive fruntașe în creșterea ani
malelor.

FLOREA BARBU 
președintele G. A. C. 

„16 Februarie“ 
din satul Colțu, raionul Costești

bază
au cheltuft 
aducțiune a 
cu 40-45 la (Agerpres)

la cinematograful
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Ecran panoramic
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Concurs pe țară al elevilor din școlile profesionale

din industria metalurgică și constructoare de mașini

Aplauze pentru artiștii amatori
costume nationa- 
multicolore (con-pescari s-au deplasat la 

de pescuit avînd toate 
și ambarcațiunile pregă- 
vreme. Un număr mare
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In excursie

La centrul de raion Gura 
Humorului a avut loc „Ziua spe
cialistului din agricultură”, ac
țiune organizată de consiliul a- 
gricol raional. Au luat parte pe
ste 30 de ingineri agronomi și 
zootehniști, medici veterinari 
care lucrează în gospodăriile 
colective din raion. Medicul ve
terinar Alexandru Deac de la cir
cumscripția veterinară Iliești a 
prezentat referatul „Metode folo
site în combaterea sterilității 
vacilor de lapte la G. A. C. și 
G. A. S. din Iliești” iar ingine
rul agronom Corneliu Ulian de 
Ia G.A.C. Botoșana a vorbit des
pre : „Măsurile luate pentru asi
gurarea bazei furajere”. Au mai 
luat cuvîntul Ion Marinescu, șe
ful subcentrului de însămînțări 
artificiale Gura Humorului, in
ginerul Ion Popescu, șeful secției
hortiviticultură de Ia consiliul 
agricol raional.

„Ziua specialistului din agri
cultură” contribuie la generali
zarea experienței înaintate.

La cinematograful „Repu
blica” din orașul Constanța a 
fost prezentat luni' primul 
spectacol pe ecran panoramic 
cu filmul sovietic „Povestea 
anilor înflăcărați”. Pentru ast
fel de proiecții cinematograful

A început 
pescuitul de vară

fost înzestrat cu un ecrana
din material plastic lat de 18 
m și înalt de 8,5 m, cu două 
aparate de proiecție și insta
lații stereofonice cuprinzînd 30 
de difuzoare.

(Agerpres)

Ajutați de mecanizatori, colectiviștii din comuna Romos, raionul Orăștie, combat cu substan
țe chimice dăunătorii din culturile de cartoii.

Duminică dimineața, aproa
pe 3 000 de oameni ai muncii 
din orașele Baia Mare, Baia 
Sprie, Sighet și alte localități 
maramureșene au plecat în ex
cursie la lacul Bodi, din apro
pierea orașului Baia Sprie, în 
acest loc pitoresc ei au luat 
parte la o frumoasă serbare 
cîmpenească la care și-au dat 
concursul ansamblul de cîntece 
și dansuri al Sfatului popular 
regional Maramureș, formații 
de artiști amatori din orașele 
Baia Sprie Și Baia Mare.

(Agerpres)
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Maistrul principal Apetrei Ioan 
de la secția gaze compresoare 
a schelei de extracție II-Moi- 
nești, explică tinerilor procesul 
de comprimare a gazelor și in

tervenția la separatoare

A. CÄRUNTU Foto : S. VIOREL

De cîteva zile a început campa- 
nia pescuitului de vară în Deltă și 
la gurile Dunării. Colectivul între
prinderii piscicole Tulcea — care 
de la începutul anului a depășit 
planul cu peste 120 000 kg de pește 
— s-a pregătit temeinic pentru 
noua campanie. Brigăzile și echi
pele de 
locurile 
uneltele 
tite din 
de bărci, echipate pentru pescui
tul la mare, au fost repartizate în 
dreptul gurilor Dunării unde pes- 

Icuitul de coastă se arată a fi 
abundent. S-a acordat atenție dotă- 

Irii cu unelte și ambarcațiuni a 
brigăzilor de pescari din G.A.C. 
situate în zona Deltei.

I (Agerpres)

(PLOIEȘTI —de 
la corespondentul 
nostru).

Elevii Scolii me
dii nr. 1 „I. L. Ca- 
ragiale” din Ploiești, 
au prezentat pe 
scena Teatrului de 
stat din localitate 
un program artistic. 
El a cuprins, printre 
altele, cîntece închi
nate partidului și

patriei noastre, in
terpretate de corul 
școlii format din 150 
de persoane. Spec
tatorii au aplaudat 
îndelung suita de 
dansuri intitulată 
„înflorește țara 
mea” prezentată 
de elevii claselor 
V—VII. 85 de artiști 
amatori îmbrăcați

în 
le 
fecționate de elevele 
școlii, sub conduce
rea cadrelor didac
tice și a unor pă
rinți) au interpretat 
cîntece și dansuri.

în încheiere elevii 
claselor a X-a au 
prezentat piesa „în- 
tr-un ceas bun".

în zilele de 1 și 2 iunie s-a 
desfășurat în 8 centre indus
triale faza a doua a celui de-al 
Vl-lea Concurs anual al elevi
lor din școlile profesionale din 
industria metalurgică și con
structoare de mașini. Au con
curat cu acest prilej cei mai 
buni elevi clasați pe primele 
locuri la faza pe școli, la care 
au luat parte mai mult de 
30 000 de elevi.

Față de anul trecut, acest 
concurs, devenit tradițional în

rîndurile elevilor din școlile 
care pregătesc cadre pentru 
această importantă ramură in
dustrială, a antrenat cu circa 
8 000 mai mulți concurenți. 
Numărul de meserii la care se 
desfășoară concursul, a crescut, 
de asemenea, la aproximativ 
47, aceasta oglindind varie
tatea domeniilor în care se 
pregătesc în țara noastră ca
dre pentru industria grea.

Nivelul tehnic ridicat și ca
litatea deosebită a lucrărilor

I
pregătirii | 
și utilă- g 

_ ... ateiierelor-școală» 
se pregătesc acești I

clasați pe primele I 
această a doua fază”

I
I
I

practice executate de concu
renți sînt un rezultat direct al 
grijii ce se acordă i 
cadrelor, dezvoltării și 
rii școlilor și atelierelor-școală 
în care 
elevi.

Elevii 
locuri la 
a concursului vor concura la 
faza finală pe țară care va a- 
vea loc la sfîrșitul acestei luni.

(Agerpres)
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Spartachiada de vară a tineretului
Stadionul brașovean „Trac

torul“. O zi obișnuită de în
treceri ale etapei întiia a 
Spartachiadei de vară a tine
retului. La groapa de sărituri 
in lungime, sau la cercul 
aruncarea greutății și-au 
întilnire tineri muncitori 
secțiile șasiu și matrițe, 
preajma lor antrenorii și 
bitrii urmăresc evoluția 
căruia. Trei dintre săritorii de 
la matrițe — Constantin Io- 
nescu, Nicolae Lupu, Zigmar 
Tisz au trecut peste 5,15 m. 
Un rezultat valoros !

L-am cunoscut in această 
după amiază pe tovarășul an
trenor Constantin Birleanu.

„La începutul lui aprilie — 
ne spurțea dinsul — in prima 
ședință a comisiei de organi
zare a spartachiadei, consiliul 
clubului sportiv al uzinei a 
chemat antrenorii să urmă
rească atent tinerii talentați 
în sport. Cîțiva antrenori nu 
s-au arătat însă prea îneîntați. 
De unde talente ? Etapa iu
tii le-a spulberat însă re
pede neîncrederea recoman- 
dindu-l pe Vasile Cerchez (o- 
țelărie), Ion Motoc (montaj ge
neral) ca handbaliști de reale 
perspective.
Gyula Barta (oțelărie), Gheor- 
ghe Coman (transporturi) at- 
leți talentați și mulți alți înce
pători își vor face debutul în 
această vară in secțiile sporti
ve de performanțe ale clubu
lui“.

Spartachiada de vară 
Uzina „Tractorul” 
ganizată cu grijă, 
liul clubului sportiv, comite
tul U.T.M. al uzinei au pregă
tit din vreme antrenarea ti
neretului la spartachiadă prin 
eficiente acțiuni propagandis
tice. Ziarul uzinei, stația de 
radioamplificare au populari
zat pe larg disciplinele spar
tachiadei, regulamentul. Au 
mai fost difuzate afișe, pro
grame ale întrecerii.

Noi secții pe ramuri 
de sport

A doua zi în continuarea 
raidului nostru prin orașul 
Brașov am cunoscut activita
tea asociației sportive „Tor
pedo“.

de 
dat 
din

In 
ar- 
jie-

Asemenea lor,

la
este or- 

Consi-

„Primăvara a găsit în aso
ciația noastră foarte puține 
secții pe ramură de sport, 
ne-a informat tovarășul Gh. 
Popocea, din consiliul asocia
ției sportive. Aceasta a necesi
tat o discuție a consiliului a- 
sociației sportive la care 
fost invitați și membri ai 
mitetului U.T.M. Și cum 
firesc de altfel, începutul 
constituit Spartachiada de
ră a tineretului. Deși încă foar

au 
co
era 
l-a 

va-

ședințele asociației sportive, și 
Florica Nicolau. secretar al co
mitetului organizației U.T.M.) 
și-au —retras mîinile în apăra
rea propriilor „argumente”. 
Meciul începe prin schimburi 
de reproșuri. Treptat, ambele 
formații adoptă sistemul după 
care cea mai bună apărare este 
atacul. In aceste momente a- 
tacă formația consiliului a- 
sociației sportive.

— Spartachiada de vară este

ia, 
comitetului U.T.M. și ai 
siliului asociației sportive ca 
fiind, altădată, organizatori 
pricepuți, cu experiență, în an
trenarea tineretului la o inte
resantă viață sportivă.

Comisia de organizare a 
spartachiadei din orașul Bra
șov trebuie să cunoască mai 
îndeaproape stadiul de desfă
șurare a competiției. Și acum 
mai sînt unele asociații sporti-

cunoscîndu-i pe membrii 
con-

Prin asociațiile sportive brașovene

în strînsă colaborare cu con
siliul clubului sportiv al ora
șului are datoria să ia cele mai 
eficiente măsuri pentru desfă
șurarea întrecerilor spartachia
dei și în asociațiile sportive 
unde n-au început încă, sau 
acolo unde se desfășoară, dar 
cu participarea unui număr 
redus de tineri.

O atenție deosebită trebuie 
acordată întrecerilor de atle
tism unde se constată o par
ticipare sub posibilități. Etapa 
de masă a spartachiadei nu se 
bucură încă de o participare 
mai amplă a fetelor din acest 
oraș. Si aici se cuvine a fi 
luate în cel mai scurt timp mă
suri menite să antreneze
număr cît mai mare de fete 
în competițiile sportive și mai 
ales să organizeze etapa I 
asociațiile unde există 
mare număr de fete.

O preocupare sporită în 
ceste zile pentru desfășurarea 
întrecerilor spartachiadei va 
asigura larga participare a ti
neretului brașovean la întrece
rile acestei tradiționale com
petiții.

atle- 
de 
se 
In

I

te tînără, asociația noastră, în 
strînsă colaborare cu comite
tul U.T.M. a reușit să mobili
zeze la startul întrecerilor de 
ciclism, handbal, volei, 
tism, moto, peste 2 000
tineri. Aceste sporturi nu 
bucură încă de tradiție, 
primele zile ale etapei 
am invitat sportivi fruntași 
care ne-au prezentat demon
strații foarte interesante“.

Primele întreceri ale tineri
lor membri ai asociației spor
tive „Torpedo“ au descoperit 
și primele talente. Ziarul 
„Drum nou“ releva într-o cro
nică sportivă publicată în lu
na aprilie rezultatele primu
lui concurs ciclist cu partici
parea sportivilor de la „Tor
pedo“. In proba de 5 km fete 
ciclistele Maria Pomană, So
fia Olaru, Georgeta Boja au e- 
voluat meritoriu. Aceleași a- 
precieri elogioase și pentru 
primii clasați în proba de 10 
km băieți: cicliștii Viorel 
Radu, I. Ion, D. Nistoroiu. A- 
cum spartachiada se desfă
șoară aproape zilnic.

Start... greșit
Odată cu sosirea primelor 

zile de 'primăvară s-au pre
zentat la startul întrecerilor 
în aer liber și sportivii aso
ciației de la Fabrica „Partiza
nul roșu“. Prima întrecere cu
prinde însă în program o pro
bă de... dexteritate. La startul 
disputei: membrii consiliului 
asociației sportive și cei 
comitetului U.T.M.
de echipă (Ana Berceanu, pre-

ai
Căpitanii

competiția tineretului de a că
rei organizare trebuie să se 
ocupe comitetul U.T.M.

Spectatorii, tineri pasionați 
ai sportului din fabrică nu a- 
plaudă.

Iată acum un contraatac al 
celeilalte formații.

— Spartachiada de iarnă 
organizată în fabrică doar de 
comitetul U.T.M. a cuprins la 
întreceri peste 1300 de tineri 
și asociația sportivă n-a miș
cat un deget. N-are decît a- 
cum, in zilele întrecerii Spar
tachiadei de vară, să se des
curce cum poate.

După cum se observă ambe
le formații schimbă argumen
te „convingătoare“.

Spectatorii care stau de mai 
bine de două luni pe tușă 
asistă la înscrierea unui... gol 
regretabil în activitatea spor
tivă a fabricii. Autorul golu
lui : lipsa de colaborare în
tre membrii asociației sportive 
și ai comitetelor U.T.M.

Acum cînd au mai rămas 
cîteva zile pînă la sfirșitul e- 
tapei întiia scorul continuă să 
rămînă alb.

Pauză... Și totuși asistăm la 
o fază de mult așteptată : cei 
doi căpitani de echipă își 
strîng mîinile și hotărăsc îm
preună organizarea etapei de 
masă a Spartachiadei de vară 
a tineretului.

Spectatorii din tribune 
plaudă la scenă deschisă.

...Metamorfoza acestui meci 
nu s-a petrecut întocmai ți în 
realitate. O dorim. Avem con
vingerea în înfăptuirea acestu-

ve ca cea de la Fabrica „Par
tizanul roșu’ unde n-au în
ceput încă întrecerile. De 
asemenea, necorespunzător se 
desfășoară etapa de masă a 
spartachiadei la Uzina „Rul
mentul”. Aici asociația sportivă 
a înlocuit întrecerile etapei I 
prin „concursuri de selecție”. 
O asemenea... inițiativă (ce tre
buie grabnic îndepărtată) limi
tează participarea tineretului 
la întrecerile spartachiadei.

Comitetul orășenesc U.T.M.,

un

în 
un

a-

BAIA MARE (de la cores
pondentul nostru). — In sala 
de spectacole a casei raionale 
de cultură din Sighet a avut 
loc un interesant concurs „Cine 
știe, cîștigă” intitulat: Crește
rea animalelor izvor de bună
stare în gospodăria colectivă", 
organizat de biblioteca raiona
lă din Sighet Si consiliul agri
col raional. Invitații, colecti
viști din satele Săpînța, Vad, 
Sărăsău și Sighet au aplaudat 
răspunsurile date de colecti
viștii Grigore Stan, Ioan Fe- 
her, Maria Pop. Ileana Pop și 
Ion Mihai. Pe locul I s-au cla
sat concurentii Stan Grigore și 
Ioan Feher.

In aceeași zi au fost sărbă
toriți colectiviștii fruntași în 
campania agricolă de primă
vară printre care Florea Bra- 
nic, Stan Sechei. Petru Tibil, 
Ana Paulenschi din gospodăria 
colectivă „Viata liberă”-Sighet 
și alții. Brigada artistică de 
agitație și formația de dansuri 
de la Fabrica „Unitatea” au 
prezentat un frumos program 
artistic.

de B. ELVIN

DUMINICA
Start în proba de 100 m plat.

•
O fază mult aplaudată din me
ciul de handbal în 7 al sporti
vilor din secțiile șasiu și matrile.

PORTIVÀ Foto : V. RANGA

VASILE RANGA

După întîlnirea Romînia-Anglia (tineret)La Chorzow: R. P. R. • R. P- Polonă 1-1 (0-0)
Duminică, la Chorzow, peste 60 000 de specta

tori au urmărit pe stadionul „Slanski" cea de-a 
17-a întilnire internațională de fotbal dintre echi
pele selecționate ale R.P. Polone și R.P. Romîne. 
Jocul s-a terminat cu un rezultat de egalitate: 1—1 
(0—0). Fotbaliștii romîni au condus cu 1—0 pînă 
în minutul 89. Jocul a avut o desfășurare intere
santă, mai ales în repriza a doua, cînd echipa

noastră a dominat insistent.
Comentatorul sportiv al agenției poloneze de presă PAP sub

liniază în cronica sa că jucătorii romîni au fost mai iuți, iar 
apărarea a fost în formă bună. Dintre jucători remarcă pe cei 
doi mijlocași Petru Emil și Koszka și pe Pîrcălab. Arbitrul Berg- 
man (R.D. Germană) a condus următoarele formații: R.P. Romînă : 
Datcu, Greavu, Nunweiller III, Ivan, Petru, Koszka, Pîrcălab, 
Varga, Pavlovici, Constantin, Hajdu. R.P. Polonă: Kornek, Ba- 
zan, Osliszlo, Spiewak, Nieroba, Blaut, Polok (Kasprzyk), Ga- 
leczka, Musialek, Brychczy, Faber.

In meciul de juniori de la Bialistok, echipa țării noastre a în
vins cu 1—0 (1—0) echipa R.P. Polone. Comentatorul agenției 
PAP scrie că juniorii romîni au fost superiori din punct de ve
dere tehnic și tactic, o impresie deosebită Iăsînd Mureșan și M. 
Constantinescu, care s-au dovedit cei mai buni jucători ai meciu
lui. Unicul punct al jocului a fost realizat în minutul 10 de Mu
reșan.

Duminică seara, la lumina reflectoarelor, s-a disputat la Oradea 
jocul internațional de fotbal dintre echipele Crișana și Marek 
Stanke Dimitrovo (R.P. Bulgaria). Fotbaliștii orădeni au terminat 
învingători cu scorul de 3—2.

Boxerii romîni au cucerit o medalie de argint 
și 4 de bronz

Boxerii sovietici au dominat categoric cea de-a 15-a ediție a 
campionatelor europene, încheiate duminică seara pe ringul Pala
tului Sporturilor din Moscova, în prezența a 15 000 de spectatori. 
Din cele 10 titluri de campioni europeni puse în joc, reprezentanții 

U.R.S.S. au cucerit 6, dovedind o superioritate evidentă în ce pri
vește stilul de luptă și condiția fizică. Bîstrov (muscă), Grigoriev 
(cocoș), Stepaskin (pană), Tamulis (semimijlocie), Lagutin (mijlo
cie mică) și Popencenko (mijlocie) au fost cei 6 pugiliști sovietici 
distinși cu medaliile de aur. Dintre ei o adevărată demonstrație de 
box clasic a oferit cocoșul Grigoriev care l-a învins înainte de 
limită, în rundul 3, pe iugoslavul Petrici. Bîstrov a obținut decizia 
la puncte în fața lui Panaiotov (R.P.B.), Stepaskin l-a învins la 
puncte pe italianul Girgenti, Tamulis l-a întrecut la puncte pe 
Bertini (Italia), Lagutin l-a învins prin k. o. tehnic pe scoțianul 
Wyper, iar Popencenko a obținut rapid victoria în prima repriză 
în fața lui Ion Monea. Două titluri au fost cucerite de boxerii 
polonezi. La cat. ușoară Kulej l-a învins la puncte pe Tuminș, iar 
la cat. semigrea Pietrzykowski (R. P. Polonă) a cucerit 
a 4-a centură de campion european, cîștigînd prin abandonul lui 
Pozniak. Boxerul maghiar Kajdi este noul campion european la 
cat. semiușoară prin victoria obținută la puncte în fața lui Nika- 
norov. O mare surpriză a fost înregistrată la cat. grea de către 
cehoslovacul Nemek, învingătorul la puncte al lui Abramov, de 
trei ori campion european.

La această ediție a campionatelor boxerii romîni au cucerit o 
medalie de argint prin Ion Monea și 4 medalii de bronz (Ciucă, 
Puiu, Olteanu șl Badea).

J. ROBINSON. membru al Fe
derației engleze, conducător al 
delegației:

„Felicit echipa de tineret a Ro- 
mîniei pentru jocul său și pentru 
victoria obținută. Cred că echipa 
engleză merita un rezultat de 
egalitate, pentru că a dominat 
mai mult în repriza a doua. Nu 

e mai puțin adevărat însă că ro
mînii, fără să domine, au avut 
ei ocaziile cele mai mari de gol ! 
în orice caz, duminică pe stadio
nul „23 August” s-a confirmat 
tradiția întîlnirilor viu disputate, 
terminate la scoruri strînse, din
tre echipele de tineret ale celor 
două țări. Noi am cîștigat pînă 
acum de două ori, cu 1—0 
3—2, acum a fost rîndul dv. 
obțineți victoria. Mărturisesc 
nu ne așteptam să pierdem la 
București dar, după ce am văzut 
echipa dv., nu ne mai mirăm... 
Ați prezentat un „unsprezece” 
bine pregătit, compus din jucă
tori cu talent. Cîțiva dintre ei ca 
portarul Suciu, stoperul Petcscu, 
extremul dreapta Matei și halful 
Neșu sînt jucători de clasă. Ie
șind puțin din cadrul strict al 
jocului, țin să mulțumesc în nu
mele întregii delgații pentru pri
mirea prietenească ce ni s-a făcut 
în Romînia, pentru ospitalitatea 
dovedită de Federația romînă, 
pentru zilele frumoase pe care 
le-am petrecut aici. Vom reveni 
cu plăcere în Romînia și vă aș
teptăm cu toată prietenia la jocul 
viitor, în Anglia”.

dar n-am fost 
la poartă cum 
piu, jucătorii 
dreaptă. Aveți 
ret bună, care știe ce vrea și care 
poate crește continuu. Fotbalul 
romînesc nu mi-e complet necu
noscut, deoarece acum doi ani, 
în turneul de la New-York, unde 
a participat și echipa mea, Ever- 
ton, campioana Angliei, am jucat 
împreună 
care mi-a 
presie. în 
un fotbal 
mai auzim

«i 
să 
că

BRIAN LABONE, căpitanul 
echipei Angliei:

„Romînii au cîștigat pe merit. 
Noi am dominat ceva mai mult,

periculoși 
de exem- 

de pe aripa 
o echipă de tine-

atît de 
au fost, 
dv.

cu Dinamo-București 
lăsat o frumoasă im- 

Roinînia se practică 
bun și cred că o să 
despre performanțele

lacune, pentru remedierea cărora 
va trebui să lucrăm în conti
nuare, dar în partida de ieri ei 
au reușit să le suplinească prin- 
tr-o admirabilă putere de luptă, 
printr-o nestăvilită dorință de a 
învinge. Una din armele noastre 
principale a fost jocul colectiv : 
jucătorii s-au ajutat nnul pe al
tul, mai ales în apărare, ei con
stituind cu adevărat 0 ECHI

PĂ. Toți au merite mari în ob
ținerea victoriei, totuși aș putea 
remarca îndeosebi pe Suciu, 

Petescu, Neșu, Matei. Ei s-au 
detașat prin jocul atent, prin ri-

ROBINSON, conducătorulîși spun impresiile : J. 
delegației engleze ; B. LABONE, căpitanul echipei 
engleze ; B, MARIAN, antrenorul echipei romîne ; 
V. PETESCU, căpitanul echipei romlne.

mai mult. Sînt bucuros 
reușit să terminăm cu 
(două victorii și un meci 
deplasare) prima parte a sezonu
lui 1963. Sper că în jocurile din 
toamnă, cu Turcia și Polonia, 
echipa noastră de tineret se va 
prezenta la un nivel și mai ri
dicat.

în legătură cu echipa engleză, 
țin să subliniez calitățile atletice 
ale fotbaliștilor britanici. Ei sînt 
bine clădiți, joacă în viteză, nu 
țin balonul, șutează mult și din 
mișcare la poartă. O impresie 
foarte bună mi-au lăsat-o La- 
bone, Dobson. Hinton, Cross, 
ultimul fiind un half ofensiv de 
clasă europeană”.

că am 
succes 
egal în

dv. Echipa noastră n-a dat tot 
ce poate. M-au decepționat mai 
ales colegii mei de la înaintare. 
Pe teren au fost unele mici 
„ciocniri", dar apreciez că jocul 
a fost corect, iar arbitrajul bun. 
Am fost plăcut impresionat de 
atenția cu care am fost înconju
rați la București.

BAZIL MARIAN, antrenorul 
echipei romîne :

„Echipa noastră a muncit 
mulț Ș> a obținut o victorie me
ritată, cu atît mai valoroasă cu 
cît în echipa adversă figurau 
trei jucători care au făcut parte 
din prima reprezentativă engleză. 
Din punct de vedere tehnic, ju
cătorii noștri au prezentat unele

sipa de energie pe care au fă
cut-o pe teren. Echipa noastră 
s-a încadrat bine în sistemul 
preconizat (1—4—2—4) rolul de 
mijlocaș-stoper revenindu-i lui 
Neșu, iar cel de inter-mijlocaș 
lui Frățilă. Jocul bun al acestora 
a fost „cheia” omogenității, 
echilibrului și jocului elastic al 
„unsprezecelui” romînesc. în jo
cul echipei noastre s-au manife

stat duminică și unele lipsuri, mai 
ales în atac. Uneori s-a ținut 
prea mult mingea, s-a abuzat de 
dribling (Dumitriu II, Crăini- 
ceanu). De asemenea, în repriza 
a doua s-a jucat prea mult pe 
aripa dreaptă, ceea ce contrazi
cea indicațiile date la pauză. 
Am învins, dar sînt convins că 
echipa noastră putea arăta

„Steaua" campioană la handbal în 7
Ieri la Mediaș, a luat sflrșit campionatul republican masculin 

de handbal în 7. In ultimele două jocuri ale campionatului, Dina- 
mo București a învins cu 4—1 pe Steaua, iar Dinamo Brașov a 
întrecut cu 10—8 pe C.S.M. Reșița. Titlul de campioană a revenit 
în acest an echipei Steaua care a totalizat 8 puncte (golaveraj — 
1,55). Echipa Dinamo București s-a clasat pe locul doi cu același 
număr de puncte (golaveraj 1,46), urmată de Dinamo Brașov 4 
puncte și C.S.M. Reșița zero puncte.

Valeri Brumei: 2,18 m

Cu prilejul unui concurs internațional de atletism, desfășurat 
la Zagreb, recordmanul mondial Valeri Brumei (U.R.S.S.) a ob
ținut victoria la săritura în înălțime cu rezultatul de 2,18 m. 
Ărhipciuc (U.R.S.S.) s-a clasat pe primul loc la 400 m plat cu 
timpul de 47”3/10. Iugoslavul Lesek a cîștigat proba de săritură 
cu prăjina realizînd 4,40 m.

(Agerpres)

ru), slăbiciunii vanitoase sau 
conformismului lor politic 
(Danton). E forma sub care 
Camil Petrescu însuși a plătit 
tribut concepțiilor legate, fără 
să-și dea seama, de o întoc
mire socială atît de detestată. 

Pe fondul acestor iluzii 
spulberate de lecția severă a 
vieții, piesa „Bălcescu” și apoi 
romanul „Un om între oa
meni” irump ca un fascicol de 
lumină risipind ultimele um
bre. B. Elvin încercuiește 
exact locul deosebit ce revine 
figurii luptătorului în conste
lația eroilor lui Camil Petres
cu. înrudit cu cei mai proemi- 
nenți dintre ei prin atașamen
tul la un scop superior și tă
ria de caracter, Bălcescu îi 
depășește în conținutul dat 
idealului care îi dinamizează 
și prin căile acțiunii revolu
ționare ce le croiește spre a-1 
atinge. Neslujind o nălucire, 
Bălcescu, în care chiar con
temporanii cinstiți desemnau 
un fantast, este adevăratul lu
cid al epocii. în Bălcescu, Ca
mil Petrescu, „care o viață 
întreagă înregistrase înfringe- 
rile „spiritului”, pătrunde con
diția de luptă prin care inte
lectualul se împlinește, iar 
creația sa capătă durată”. Re
plică la „Danton”, „Un om 
între oameni” e termenul Ul
tim al evoluției scriitorului, 
punctul de cotitură în concep
ția sa, fecundată de viziunea 
materialist-istorică, indicînd 
totodată în arta sa de roman

cier trecerea de 
la proza strict 
de analiză și 
introspecție, la 
construcție epi
că și frescă a 
unei epoci.

Alături de a- 
cest capitol in

titulat „în căutarea unui prin
cipiu” — care e totodată axa 
cărții — de un interes accen
tuat se bucură capitolele „Cri
tica societății burgheze" și 
„Pasiunile eroului și societa
tea”, scrise cu un precis spirit 
al nuanței.

Nesatisfăcător se înfățișează 
capitolul numit „Scriitorul 
despre artă și arta scriitoru
lui”. Dacă ideea conducătoare 
a fost bine aleasă, făgăduie
lile pe care le cuprinde nu 
sînt respectate. Intenționînd 
să dovedească că întregul sis
tem de forme și stilul scriito
rului se subordonează unui 
singur țel — adaptarea ima
ginii la funcția de cunoaștere 
— B. Elvin emite remarci ju
dicioase, dar nefructificate în 
consecințele lor și neexempli
ficate metodic. Ni se pare că 
vina o poartă nu atît limitele 
autorului, cît planul însuși al 
lucrării, al cărei obiectiv e o 
dezbatere ideologică și etică 
și nu estetică, a unei opere so
cotite probabil clasate din 
acest punct de vedere (portre
tul din „Istoria literaturii ro
mîne” de G. Călinescu, anali
zele judicioase ale lui Croh- 

, înăinjceanu și Tertulian). E ca 
‘și cum valoarea literaturii nu 
mai era să fie demonstrată, și 
atunci ce rost mai avea in
cursiunea sumairă, chiar deru
tantă, în arta scriitorului? 
Zgîrcit în această direcție, El
vin n-a fost însă econom cu 
exegeza fondului de idei al 
operei. Aci a făcut poate un 
exces de zel, reluînd afirmații 
în variante nu o dată seducă
tor formulate, dar atît. încli
nat spre eseu, mai degrabă 
decît spre exegeza monogra
fică, gen care își dovedește 
dreptul la considerație ca ori
care din modalitățile criticii, 
B. Elvin a adus o contribuție 
reală în interpretarea operei 
lui Camil Petrescu.

M. PETROVEANU

El vin a făcut din 
pătrunderea ope
rei lui Camil Pe
trescu o pasiune 
afișată cu o sin
ceritate de confe
siune publică. De 

aceea, cea dintîi impresie pro
dusă de această pledoarie e 
nota pronunțat afectivă, a- 
proape lirică, trăsătură în ge
neral proprie autorului stu
diilor despre Bogza, Sebastian, 
Anatole France și Cehov. De 
astădată, temperamentul fur
tunos al lui Camil Petrescu a 
stîmit în interpretul său un 
patos care-1 invită pe cititor 
într-o sală de teatru, ca spec
tator activ la o dramă răsco
litoare. Erou în dilemă, în 
permanentă neliniște creatoa
re, în conflict permanent cu 
fosta societate dar și cu sine, 
atras și respins de propriile 
himere, Camil Petrescu apare 
în eseul lui Elvin ca protago
nistul singurei piese pe care 
nu a scris-o, pentru că a 
trăit-o. Redactată cu o tensiu
ne spirituală ce se revendică 
de la aceea a creatorului „Jo
cului ielelor”, cartea își cîști
gă astfel primul său merit. 
Pasiunea criticului nu a înă
bușit însă în el spiritul critic. 
Fiecare ipostază a scriitorului 
este înțeleasă în frămîntarea 
din care s-a zămislit, dar si
multan e supusă rigorilor ști
ințifice.

Dacă literatura Iui Camil 
Petrescu era și pînă acum res
pectată pentru 
sensul ei con
știent filozofic, 
pentru funcția 
ei de cunoaște
re, noul eseist o 
evidențiază și 
ca program de 
acțiune. „Jocul

ielelor” e tălmăcită ca dra
mă a intelectualului care, 
amețit de ideea de abso
lut, de intransigență fa
natică, nu reușește să înțe
leagă că un asemenea radica
lism, în loc să contribuie la 
triumful cauzei proletare, ÎJ 
îndepărtează, punîndu-1 în 
fața compromisului inevitabil. 
„Act venețian” înregistrează 
prăbușirea mitului purității 
absolute a dragostei. înceipînd 
de la „Suflete tari”, conti- 
nuînd cu „Mioara” și „Dan
ton”, apoi cu „Mitică Popes
cu”, Camil Petrescu, arată 
exegetul, a încercat o altă ex
periență. Personajele lui erau 
pînă atunci prada unui orgo
liu, a credinței că lumea tre
buie să se conformeze preten
țiilor lor. De aci înainte și 
pînă la „Un om între oameni”, 
scriitorul, simțind parcă ză
dărnicia și sterilitatea hime
rei, a urmărit aparent o viziu
ne opusă. Tipurile proeminente 
din piese, ca și Gheorghidiu 
din „Ultima noapte de dra
goste, întiia noapte de război” 
și Ladima din „Patul lui Pro. 
cust” urmăresc obiective mai 
apropiate de posibilitățile vie
ții, Pornirile lor se frîngMnșă 
ca și cele de dinainte, provo-- 
cînd chiar dezastrul suprem, 
uneori moartea eroului. Ce îi 
încovoaie ? O cauză, arată cri
ticul, ține de însăși orînduirea 
ostilă meritului, cinstei și 
chiar inteligenței, iar alta de 
limitele, de conformația eroi
lor. Atitudinea autorului față 
de această nouă categorie de 
inadaptabil este, accentuează 
criticul, contradictorie. Făcînd 
procesul societății burgheze, 
principalul responsabil al 
martirajului unui Ladima sau 
Gheorghidiu, Camiil Petrescu 
nu diferențiază și partea de 
răspundere ce revine unor 
suflete necoruipte dar prizo
niere într-o măsură sau alta 
individualismului lor intelec
tual (Gheorghidiu), orgoliului 
mic-burghez (Andrei Pietra-

V. PETESCU, căpitanul echi
pei romîne :

„Am așteptat meciul cu Anglia 
cu încredere. Valoarea recunos
cută a fotbalului insular, precum 
și victoria echipei engleze de 
tineret asupra celei iugoslave 
la Belgrad ne-au cam dat... in
somnii. în același timp însă, 
eram sigur că toți colegii mei 
de echipă vor lupta din toate 
puterile pentru victorie. Sînt 
fericit că am învins și încă în- 
tr-o zi în care fotbalul nostru a 
obținut o serie de frumoase 
succese. în meciul cu englezii, 
cred că avantajul nostru princi
pal a fost buna organizare a jo
cului, mai ales în apărare, pre
cum și voința de a învinge. în 
această confruntare am căpătat 
convingerea că dispunem de 
evidente posibilități de afirmare.
Cu atît mai mult n-avem motive 

de a intra timorați pe teren, 
indiferent de faima adversarului. 

O altă concluzie care se impu
ne tot mai mult: trebuie să lu
crăm cu maximă exigență la an
trenamente, pentru a reuși o cît 
mai bună 
pentru 
sportive”.

pregătire 
creșterea

Bonetti, portarul formației engleze plonjează la picioarele Iui Frățilă
Foto : V. RANGA

individuală, 
măiestriei

N E
Căpitanul Fracasse : rulea

ză la cinematografele — Pa
tria, București, 1 Mai, Gh. 
Doja, Alex. Sahia, Arta, G. 
Coșbuc ; Plaja : rulează la ci
nematografele — Republica, 
I. C. Frimu, Grivița, Miorița, 
Ștefan cel Mare ; Niciodată : 
rulează la cinematografele — 
Magheru, E. Pavel, Floreasca ; 
Descoperirea lui Julian Boli: 
rulează la cinematografele — 
V. Alecsandri, Tineretului, în
frățirea între popoare ; Mila 
regească: rulează la cinema
tografele—Victoria. V. Roaită, 
23 August; Noaptea pe auto
stradă : rulează la cinemato
grafele — Central, Volga, B. 
Delavrancea; Piuă mîine: 
rulează la cinematograful — 
Lumina ; Program pentru co
pii — dimineața; Festival 
Chaplin — după amiază: — 
13 Septembrie ; Program de

Elevi la practică
i$i în acest an, zeci de mii 

de elevi ai școlilor de cultură 
generală din țara noastră vor 
desfășura diferite activități 
practice de vară, potrivite cu 
vîrsta și pregătirea lor.

Pentru consolidarea cunoș
tințelor însușite în decursul 
anului școlar, elevii claselor 
I—IV vor vizita monumente 
istorice-culturale, diferite punc
te turistice, vor îngriji parcu
rile și grădinile din localitățile 
unde funcționează școlile res
pective. vor completa colecțiile 
de științe naturale etc. Cei mai 
mari, din clasele V, VI, VIII, 
vor repara diferite materiale 
didactice ca hărți, planșe, at
lase geografice, vor pune la 
punct aparatele simple de la
borator, vor face proiecții cu

filme și diafilme pe teme teli- 
nice. De asemenea, vor merge 
în diferite întreprinderi, unde 
în convorbirile cu muncitorii 
și inginerii fruntași îi vor 
orienta în alegerea profesiilor: 
de mai tîrziu.

Elevii claselor a IX-a și a 
X-a vor desfășura practica de 
vară în uzine, fabrici, șantiere 
de construcții sau pe ogoare; 
Cu acest prilej, ei vor cunoaște 
diferite procese de producție 
industriale și agrare, își vor. 
forma anumite deprinderi 
practice de mînuire a unelte
lor, sculelor și mașinilor, în* 
tîlnite la locul de practică, îm- 
bogățindu-și astfel cunoștințele 
din domeniul tehnicii.

(Agerpres)

MAT O GRAFE
filme documentare: Timpuri 
Noi; Camelia : rulează la ci
nematograful — Maxim Gorki; 
Vîrsta dragostei: rulează la 
cinematograful Giulești; Cînd 
comedia era rege — Vîrsta de 
aur a comediei: rulează la 
cinematograful — Cultural;

Certificatul de naștere — di
mineața ; Mamelucul — după 
amiază rulează la cinemato
graful Al. Popov ; Tinerețea 
lui Maiacovski : rulează la ci
nematografele — 8 Martie, Lu
ceafărul; Toată lumea e nevi
novată : rulează la cinemato
grafele— C-tin David, I. Pinti-

lie ; O viață : rulează la cine
matograful Unirea ; Țarcul: 
rulează la cinematograful Fla
căra ; Expresul de seară: ru
lează la cinematograful — T. 
Vladimirescu ; Omul amfibie : 
rulează la cinematograful — 
Munca ; Cartouchc : rulează la 
cinematograful Popular ; Salut 
viață: rulează la cinemato
grafele — Moșilor, G. Baco- 
via ; Raidul vărgat: rulează 
la cinematograful 16 Februa
rie ; Rocco și frații săi: ru
lează la'cinematografele — M. 
Eminescu, 30 Decembrie ; Ce
rul n-are gratii: rulează la 
cinematograful — Libertății; 
Floarea de fier: rulează la 
cinematograful — Olga Ban- 
cic ; Balada husarilor : rulea
ză la cinematograful — Dru
mul serii; Idiotul: rulează la 
cinematograful — Aurel Vlai-
cu.



Sesiunea științifică 
de arheologie 

medievală și-a încheiat 
lucrările

SUCEAVA. — (de la cores
pondentul nostru.)

Lucrările părții a doua a 
siunii științifice de arheologie me
dievală au continuat în zilele de 
2 și 3 iunie în orașul Suceava. 
In afara celor 14 comunicări 
științifice prezentate la Iași, 
unde au avut loc lucrările pri
mei părți a sesiunii, la Suceava 
»-au expus încă 9 referate și co
municări științifice privind epo
ca feudală printre care „Sucea
va, centru cultural al Moldovei 
medievale”, „Drumurile tătărăști 
în lumina noilor descoperiri ar
heologice din 
etc.

Cu aceasta 
și-a încheiat 
toarele 
lucrările 
numente 
Suceava.

regiunea

sesiunea 
lucrările.

3 zile participanți! la 
sesiunii vor vizita tno- 
istorice din regiunea

științ ifică 
în urmă-

Suceava

I

Foto: S. VIOREL
Noul club al Uzinelor de ulilajgreu „Progresul" din Brăila

Pe șantierele muncii patriotice

Vizitele delegației

de activiști ai P.C.U.S.
Luni dimineața membri ai 

delegației de activiști ai 
P.C.U.S. au vizitat Combinatul 
avicol Crevedia din regiunea 
București. La combinat oaspe
ții au fost întîmpinați de to
varășii Gheorghe Necula, 
membru al C. C. al P. M. R., 
prim secretar al Comitetului 
regional de partid București și 
Vasile Mateescu, membru su
pleant al C.C. al P.M.R., pre
ședintele Sfatului popular re
gional.

Ing. Petre Bădulescu, direc
torul combinatului, a înfățișat 
oaspeților aspecte privind or
ganizarea și profilul combina
tului. Apoi au fost vizitate 
stația de incubație și clădirile 
crescătoriilor de păsări. Mem
brii delegației s-au interesat 
de metodele folosite pentru 
creșterea păsărilor, capacita
tea de producție a combina
tului.

(Agerpres)

PE SCURT • PE SCURT
Prof dr. Peter S. Noble, 

vicecancelarul Universității 
din Londra și prof) dr. G. H. 
Bolsover, directorul Scolii de 
studii slavonice și est-europe- 
ne din Londra, care se află în 
țara noastră, au vizitat în 
cursul zilelor de duminică și 
luni, stațiunea de cercetări 
științifice din Pîngărați, regi
unea Bacău, aparținînd Uni
versității din Iași. Apoi oaspe
ții au vizitat Universitatea 
„Al. I. Cuza”, cămine studen
țești, Biblioteca centrală uni
versitară, Casa de cultură a 
tineretului și studenților, pre
cum și diferite monumente de 
artă.

★

Extinderea

electrice

Ia construcțianoilor edificii ale comunei
CRAIOVA (de la 

coresnondentul nos
tru). — Tinerii din 
Măceșul de Sus au 
muncit cu multă în
suflețire la înfru
musețarea comunei 
lor. Construcția de 
trotuare ne ambele 
părți ale drumului, 
sădirea de flori pe 
mai multi kilometri 
ne marginea artere
lor de circulație, a- 
menaiarea a trei 
grădini publice și a 
altor spatii verzi, 
sînt numai cîteva 
din realizările în
făptuite în această 
primăvară. Acum, 
tinerii din Măceșul 
de Sus își aduc o 
contribuție impor
tantă la ridicarea 
noilor edificii din 
comună: o școală 
cu 8 clase, o baie 
comunală, un teatru 
de vară, reamena- 
jarea fîntînilor etc. 
Zilnic la construcția 
scolii lucrează ală-—iiiimiinn iiiuiumi

Informație
La mesajul de simpatie tri

mis de președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Romîne, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, în legătură cu 
erupția vulcanului Agung din 
insula Bali, președintele Repu
blicii Indonezia, dr. Sukarno, 
a răspuns exprimînd sincere 
mulțumiri în numele poporu
lui indonezian și al șău per
sonal.

t.uri de vîrstnici 
oeste 40 de tineri. 
Ei contribuie nrin 
muncă natriotică la 
transportarea cără
mizii de la stația 
Portărești la șantier 
si de aici la punctul 
de lucru la trans
portul mortar”’”!, 
varului, al agregate
lor. într-vna din du
minicile trecute, din 
cauza nloii un va
gon de var nestins 
era ne punctul de a 
se pierde. Primii 
care au sesizat pe
ricolul au fost ute- 
miștii Nicu Alexan
dru si Eugen Croi- 
toru. La numai cî
teva minute după 
aceasta, la chema
rea lor. 40 de tineri 
din apropierea șan
tierului au lucrat 
cu însuflețire, pe o 
ploaie torențială, la 
stinsul varului, pînă 
seara tîrziu. Astfel, 
nici un kilogram de 

"var nu a fost degra
dat. Au fost pre- 
zenți aici, printre

Paul 
si Marin 
care au 
încă de la 
santieru- 

de

alții, tinerii Tanța 
Cretu, Aure] Barbu, 
Petre Dulvac. 
Stănescu 
Busuioc, 
participat 
începutul
lui la acțiunile 
muncă patriotică 

de cnyni-
U.'T’ V. cnwiî- 

nai. De fapt. toate 
muncile necai’’’,"'te 
necesare la ridica
rea școlii s-au exe
cutat prin acțiuni 
de muncă natriotică.

Pentru teatrul de 
vară, cel de-al doi
lea obiectiv al mun
cii patriotice. în
treaga cărămidă ne
cesară a fost con
fecționată pe plan 
local. Lucrările se 
află într-un stadiu 
avansat și nu va 
trece mult timp 
pînă ce cîntecele și 
iocurile tinerilor 
vor răsuna în 
treaga comună 
pe scena pe 
singuri și-o 
struiesc.

în
de 

care 
con-

„Decada 
cărții tehnice**

între 23 mai și 3 iunie
desfășurat la Șantierul naval din 
Galați „Decada cărții tehnice”, 
în cadrul acestei acțiuni au fost 
prezentate expuneri privind teh
nica nouă în construcția de 
nave, folosirea pe scară largă a 
maselor plastice, tehnologia noi
lor cargouri de mare tonaj. La 
jurnalul vorbit referitor la cali
tatea sudurii navale au luat 
cuvîntul cei mai buni ingineri 
constructori, controlori și mun
citori din șantier. Zilnic au fost 
organizate standuri de cărți teh
nice. în această perioadă, biblio
teca tehnică a înregistrat un 
mare număr de cititori.

(Agerpres)

------ •------

Simfonia Renană 
de Schumann

Ajuns la maturitate, Schumann a 
creat după muzica pentru pian 

compoziții simfonice de amploare. 
„Sînt tentat — scrie unui prieten 
— să-mi sfărîm pianul, care devi
ne prea strimt spre a-mi cuprinde 
ideile...“ Începe acum etapa finală 
a creației sale, cind dă la iveală, 
între altele, cele patru simfonii.

Simfonia a treia. Renana scrisă

In 1850, se compune din clasicele 
patru părți. Casa de discuri „Elec- 
trecord“ a imprimat această valo
roasă lucrare in cadrul schimburi
lor artistice cu Casa de discuri 
„Deutsche Schallplatten“ din Ber. 
lin (R. D. Germană). Simfonia 
Renană este interpretată de reputa. 
ta orchestră Gewandhaus din Leip
zig sub conducerea regretatului 
dirijor .Franz Konwitschny, care 
evidențiază bogatul ei colorit și 
ritmica-i viguroasă.

Discul este completat, în aceeași 
execuție 
scrisă 
dramei 
englez

Aproape 4 milioane lei 
economii

Tinerii din regiunea Hune
doara participă cu entuziasm 
la diferite acțiuni gospodărești 
de înfrumusețare a localități
lor. De la începutul anului ei 
au amenajat 19 parcuri, au re
parat peste 80 km de drumuri, 
au plantat mai mult de 60 000 
de pomi fructiferi și arbuști 
ornamentali. Tinerii de la sate 
au ajutat în

Destinația :
IAȘI, — (da la corespondentul nostru).
Colectivistul Sirnion Lupu din comuna Tanacu, 

raionul Vaslui lucra prin ograda.
Un grup de tineri format din Ol ga Slanciu, 

Ion V. Sîrbu și Constantin Cărare i-au dat bi
nețe, apoi au intrat în vorbă.

— Nene Sintioane, n-ai matale aici, prin gos
podărie niscai fier vechi ? l-au întrebat tinerii. 
— Cum să nu, uitaț.i-vă colo, sub șopron. Tine
rii s-au apropiat. O sapă veche, un tuci, cine știe 
de cîți ani, o șină ruginită ; din ase.fnenea „mă
runțișuri", echipa a adunat 30 kg de fier vechi.

In ziua respectivă, alte echipe au mers din 
casă în casă în căutarea fierului vechi. în mai 
multe comune din raionul Vaslui s-au colectat în 
ziua aceea — duminică — în numai 4 ore 42.000 
kg de fier vechi. Cele mai mari cantități au fost 
adunate în comunele Tanacu—10 
—5 tone și Bîrzești,

★
Zilele trecute a plecat din gara 

iești, spre Hunedoara o garnitură
De la începutul anului și pînă în prezent tine

rii din orașul Ploiești au colectat și expediat 
oțelăriilor 5 600 tone de fier vechi. în aeeastă ac
țiune s-au evidențiat organizațiile U.T.M. de la

tone, Codăești

C. F. R. Pio- 
cu fier vechi.

timpul liber

la construcția a 26 de garduri, 
la împădurirea a peste 122 ha. 
terenuri degradate. Răspun- 
zînd chemării siderurgiștilor, 
ei au colectat peste 11500 
tone fier vechi.

Economiile realizate de ti
nerii din această regiune prin 
muncă patriotică se ridică la 
peste 3 800 000 lei.

(Agerpres)

Luni 
Capitală 
ma „Anul 
Soarelui calm”. 
Consiliul pentru 
cunoștințelor 
fice 
pentru Cultură și Artă.

Cu acest prilej au vorbit 
prof. univ. Călin Popovici

Hunedoara
Uzina Mecanică Teleajen, I.S.M.C.B., Uzina „1 
Mai”, „Feroemail” și „24 Ianuarie”. O contribu
ție importantă la colectarea fierului vechi au a- 
dus pionierii și școlarii. Ei au strîns peste 50 
tone de fier vechi. S-au evidențiat elevii școlilor 
medii nr. 1 și 3 și ai școlii elementare de 9 ani 
nr. 1.

ZOGAS LAMBROS
ir

BAIA MARE. — (de la corespondentul nostru).
Organizațiile U.T.M. din orașul Baia Mare ini

țiază numeroase acțiuni de muncă patriotică 
pentru colectarea metalelor vechi ; printre ace
stea este și „Ziua colectării fierului vechi”, Ca 
rezultat al acestor acțiuni tinerești a fost pre
dată la I.C.M. în acest an o cantitate de 1 200 tone. 
La această acțiune patriotică iau parte activă 
toate organizațiile U.T.M. din exploatarea minie
ră Săsar, Combinatul cliimico-metalurgic 
U.M.M.U.M. De asemenea, s-au mai evidențiat și 
organizațiile U. T. M. din Școala medie nr. 1 și 
grupul școlar minier. Un nou imbold în această 
acțiune patriotică îl constituie și primirea drape. 
lului de comitet orășenesc U. T. M. fruntaș, pe 
regiune la colectarea fierului vechi.

seara a avut loc în 
un simpozion cu te- 

internațional al 
organizat de 

răspîndirea 
cultural-șțiinți- 

din Comitetul de Stat

despre cercetările care se vor 
întreprinde pe plan interna
țional anul acesta privind io
nosfera și activitatea solară, 
și prof, univ. Constantin Șo- 
rodoc, directorul Institutului 
Meteorologic București, despre 
cercetările care se vor 
în domeniul meteorologic 
cadrul acestui an 
nai. Expunerile au 
țite de proiecții de

★
Luni dimineață la Muzeul 

de istorie naturală „Grigore 
Antipa” din Capitală s-au des
chis lucrările celei de-a Il-a 
sesiuni de comunicări a Insti
tutului de cercetări și proiec
tări piscicole a Ministerului 
Industriei Alimentare.

La sesiune participă lucră
tori din institutele și secțiile 
de cercetări de specialitate, 
cadre didactice, ingineri și 
tehnicieni din întreprinderile 
piscicole, brigadieri din unele 
gospodării agricole colective 
piscicole.

face 
în 

internațio- 
fost înșo- 
diafilme.

(Agerpres)

Apropiatele bucurii ale
(Urmare din pag. I)

plăcute. în tovărășia colegilor, 
în cadrul unor activități inte
resante.

Activitățile au fost stabilite 
pe zile și ore, astfel ca se evită 
caracterul de provizorat și se 
asigură posibilitatea luării din 
vreme a unor măsuri pentru 
buna desfășurare a fiecărei ac
țiuni. Aceasta nu înseamnă 
însă că programul nu va putea 
suferi și unele modificări, dacă 
va fi nevoie, dacă vor exista 
posibilități să se organizeze 
activități și mai interesante de
cît cele prevăzute.

Manifestări frumoase sînt 
organizate în preajma zilei de 
23 August. întâlniri cu acti
viști de partid, concursuri, 
discuții pe marginea cărților 
literare care oglindesc aspecte 
din lupta clasei noastre mun
citoare conduse de partid, vi
zite la muzee și locuri legate 
de istoria partidului, iată enu
merate numai cîteva din ac
țiunile ce vor fi organizate: 
Atît la acest club cît și îa ce

Extinderea rețelelor electri
ce de înaltă tensiune pe sute 
de kilometri a creat posibilita
tea înlocuirii treptate a cen
tralelor locale mici din unele 
localități. în regiunile Suceava, 
Ploiești, Banat, Cluj, Dobrogea 
și altele, au1 fost racordate re
cent la sistemul energetic na
țional peste 25 de localități 
rurale care erau electrificate 
cu mici grupuri electrogene 
proprii.

Prin legarea lor la sistem, 
se asigură acum aproviziona
rea permanentă cu energie e- 
lectrîcă a unităților agricole 
socialiste, a locuințelor oame
nilor muncii și se realizează 
importante economii de com
bustibil. Numai prin racorda
rea la rețelele de înaltă ten
siune a localităților amintite, 
de pildă, se obține o economie 
anuală de peste 900 de tone 
combustibil lichid. Grupurile 
rămase disponibile vor fi folo
site în continuare în satele sau 
comunele de munte îndepărta
te de rețelele electrice de înal
tă tensiune.

Paralel, în numeroase loca
lități se execută diferite alte 
lucrări menite șă ducă la o a- 
provizîonare mai bună cu cu
rent electric. în peste 180 de 
localități au fost executate a- 
nul acesta extinderi de rețele, 
iar în 25 000 de case ale colec
tiviștilor a fost introdusă lu
mina electrică.

vacantei

(Agerpres)

lelalte va avea lac in cinstea 
zilei de 23 August un concurs 
„Cine știe, răspunde“ cu tema 
„mărețele realizări ale patriei 
noastre socialiste“.

Evident, gama manifestări
lor este mult mai bogată decît 
poate fi expusă în rîndurile 
de față. Ceea ce vreau să su
bliniez este faptul că ele nu 
numai că au fost propuse de 
elevi dar vor fi și realizate 
de ei. Fiecare colectiv școlar 
și-a asumat răspunderea pre
gătirii unui număr din pro
gram. Cluburile — pregătite 
de pe acum cu echipamentul 
și mijloacele materiale nece
sare — îi așteaptă pe elevi 
ca participanți activi, plini de 
inițiativă și talent, capabili 
să organizeze activități recrea
tive interesante.

Peste 14 000 de pionieri ai 
Capitalei vor fi anul acesta 
oaspeți ai taberelor cu corturi, 
atît de îndrăgite de copii. Pen- 
ru a găzdui cele nouă tabere 
care vor funcționa în timpul 
vacanței au fost stabilite locu
rile cele mai pitorești din îm
prejurimea Capitalei. Unele 
vor fi amenajate la Snagov, 
altele pe malul Argeșului, iar 
altele la Periș, Mogoșoaia, Hră
nești și în comuna 30 Decem
brie. în serii de cîte 7 zile, 
copiii vor petrece în aceste 
tabere, care au căpătat — 
semnificativ — denumirea de 
„Tabere ale voioșiei”, clipe de 
neuitat. Pentru ei, organizato
rii — care au fost aleși din 
rîndul directorilor de școli, ai 
instructorilor de pionieri cu 
experiență și cu multă drago
ste pentru copii, — au stabilit 
programe foarte interesante. 
De altfel, mare parte din co
piii care vor veni în aceste 
tabere au fost întrebați la ce 
acțiuni doresc să participe în 
Zilele de tabără. Remarcăm 
programul de activitate al ta
berei organizate de Comitetul 
raional U T.M. Lenin în cola
borare cu secțiâ de învățământ 
la Buda-Argeș. Acest program 
a fost stabilit în cele mai mici 
amănunte, pe zile și ore, pe 
detașamente și grupe.

Programul taberelor se deo
sebește de cel al cluburilor 
prin aceea că accentul cade 
mai mult pe plimbări și vizite 
în împrejurimi, pe activități

sportive, jocuri de orientare 
turistică, serbări în jurul fo
cului de tabără. în afara pro
gramelor care au fost de-acum 
stabilite, s-au luat și unele 
măsuri gospodărești pentru 
amenajarea locurilor unde vor 
fi plasate corturile, locurilor 
de plaje și pentru procurarea 
materialului cultural sportiv.

Pentru a Culege cele mai 
frumoase impresii ale elevi
lor despre zilele petrecute în 
vacanță noi am alcătuit un 
album ștafetă intitulat „Te 
slăvim, patrie dragă“ care va 
circula în fiecare club și ta
bără și în care vor fi însem
nate impresiile, evenimentele 
mai deosebite din viața clu
bului ori a taberei, exprimate 
într-o formă cît mai frumoa
să, în versuri, în proză, sau i- 
mortalizate pe hîrtia fotogra
fică.

Organizarea vacanței presu
pune o vastă muncă organi
zatorică. Comitetul orășenesc 
U.T.M., comitetele raionale, 
împreună cu secțiile de învă
țământ ale sfaturilor populare, 
bucurîndu-se de sprijinul 
U.C.F.S., al ONT, au luat din 
timp măsurile necesare. S-au 
constituit comandamente la 
nivelul orașului și al raioane
lor, a fost solicitat concursul 
unor profesori, lucrători în 
domeniul culturii și sportului, 
tovarăși cu experiență.

Programele de activitate 
ale cluburilor și taberelor au 
fost întocmite din timp și îm
bunătățite pe baza discuțiilor 
din comandamente. Ele pre
văd nu numai acțiunile fiecă
rei zile ci și colectivele de e- 
levi care și-au asumat răspun
derea de a le organiza. în pre
zent — definitivate — progra
mele sînt discutate în 
fiecare școală, se iau de pe a- 
cum măsurile corespunzătoare 
realizării fiecărei acțiuni pro
puse. Această muncă organi
zatorică începută din timp o- 
feră garanția că fiecare pre
vedere a programului va fi 
realizată, că elevii vor putea 
participa în vacanță la nume
roase și variate acțiuni, ti
vind un bogat conținut educa
tiv.

Așadar, elevi, cluburile și 
parcurile, stadioanele și pădu
rile, vă așteaptăI

s-a

corespon-

și satele

Capitală s-a deschis o expoziție lucrări realizate

AGITAȚI

sa
de 
că 

su-

De curînd, Ia Palatul pionierilor din
de pionieri, în cercurile palatului. în fotografie, pionieri vizitînd expoziția. 

Foto: S. VIOREL

ale larilor membre C. Â. E. R
între 27 și 31 mai 1963 a a- 

vut loc la București consfătui
rea reprezentanților organelor 
centrale de informare în con
strucții ale țărilor membre 
C.A.E.R.

La lucrările consfătuirii au 
luat parte reprezentanți ai: 
R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovace, R. D. Germane, R. P. 
Polone, R. P. Romîne, R. P. 
Ungare și U.R.S.S. și observa
tori din partea : R. P. Chine
ze, R.P.D. Coreene și R. D. 
Vietnam.

La consfătuire s-au analizat 
realizările țărilor membre 
C.A.E.R. în domeniul informă-

rii tehnico-științifice în con
strucții, rezultatele pozitive 
obținute pînă în prezent în co
laborarea organelor centrale 
de informare în construcții și 
s-au propus măsuri de îmbu
nătățire și dezvoltare în con
tinuare a colaborării cu privi
re la schimburile de literatu
ră tehnică de construcții, ex
poziții, filme, precum și cu 
privire la elaborarea unui dic
ționar internațional al terme
nilor folosiți în construcții.

Lucrările consfătuirii s-au 
desfășurat într-o atmosferă de 
colaborare prietenească.

(Agerpres)

cu Uvertura „Manfred“ 
de Schumann pe temeiul 
cu același nume a poetului 
Byron.

J. V. PANDELESCU

SUCEAVA (de la 
dentul nostru).

în întreprinderile 
regiunii Suceava conferențiari 
universitari, lectori ai comite
tului regional U.T.M., membri 
ai comisiei pentru răspîndirea 
cunoștințelor științifice a comi
tetelor de cultură și artă pre
zintă în fața tinerilor conferin-

țe pentru popularizarea științei.
în mai multe comune, prin

tre care Vicovu de Sus, Dor- 
nești, Putna, Falcău, s-a pre
zentat conferința „Știința și re
ligia".

De la începutul anului și pînă 
în prezent s-au ținut 2 800 de 
expuneri la care au participat 
aproape 150 000 de tineri.

întrecerile dintre echipele 
de amatori — brigăzi artistice 
de agitație, coruri, dansuri —- 
în cadrul celui de al VlI-lea 
festival au ajuns în faza raio
nală. Pînă la anul cînd, în în- 
tîmpinarea celor 20 de ani de 
la Eliberare, va avea loc faza 
republicană, mai este, desigur, 
destul timp pentru perfecțio
narea și îmbogățirea progra
melor și a interpretării, iar 
surprizele firești sînt așteptate. 
Dar încă de pe acum se pot 
distinge unele trăsături noi, 
față de concursurile trecute, o 
creștere îmbucurătoare a nive
lului artistico-ideologic, care 
se impune atenției spectatori
lor, îndeosebi a celor care au 
urmărit mai îndeaproape aces
te manifestări ale spiritului 
creator popular. Ne vom re
feri mai întîi la textele bri
găzilor artistice de agitație. 
Dacă acum cîțiva ani în urmă, 
între dorința colectivă a brigă
zii de a veni eficient în spriji
nul producției, treburilor ob
ștești etc., și elaborarea unui 
text exista o oarecare discor
danță, astăzi aceste lipsuri sînt

pe cale de dispariție. Textul 
era scris de așa numiți „spe
cialiști” — oameni mai mult 
sau mai puțin familiarizați cu 
versul — care cel mai ade
sea nu făceau parte din unită
țile respective, erau departe 
de adevărurile intime ale vie
ții din întreprinderea sau 
tul respectiv. De aceea, 
multe ori textele, pe lîngă 
erau schematice, semănau
părător între ele. Cum brigada 
artistică de agitație nu este 
o echipă de teatru care poa
te da luni la rînd același spec
tacol, ci este ceea ce o arată 
și numele, programele s-au 
apropiat din ce în ce mai mult 
de realitatea zilnică — pînă 
cînd au ajuns să devină 
o creație într-adevăr co
lectivă, după cea mai bună 
tradiție a poeziei populare. Am 
asistat de curînd, în cadrul fa
zei raionale de la Fierbinți, ra
ionul Urzicenf la programul 
prezentat de brigada artistică 
de agitație din comuna Rădu- 
lești-Snagov. Judecate după 
criteriile poeziilor publicabile, 
desigur că versurile respective

aveau încă multe stîngăcii. 
Dar, rostite pe scenă, ele a- 
veau cursivitatea, naturalețea 
și vioiciunea pe care le oferă 
numai cunoașterea nemijlocită 
a realității. Aceste calități re- 
ieșeau și din reacția spontană 
a spectatorilor, viu interesați 
de tot ceea ce —• pozitiv sau 
negativ — era oglindit în ver
surile brigăzii. Am scris „ver
surile brigăzii” cu bună știin
ță. Sînt atît de „ale brigăzii”, 
încît n-am putut afla pe nici 
usiul dintre membrii ei care să 
ne poată indica un anume pa
saj scris de el. Erau ale tutu
ror. Devenit un fel de jurnal 
literar pe fapte concrete din 
viață, vorbit și jucat, progra
mul brigăzii artistice de agita
ție dă astăzi un nou impuls 
creației populare, și fără în
doială că și poezia noastră, în 
ansamblul ei, are ceva de în
vățat de la această semnifica
tivă manifestare.

In al doilea rînd. ne vom 
referi la spectacolul propriu- 
zis. Dacă, la începuturile lor, 
brigăzile utilizau o schemă 
cam simplistă, fără mișcare în 
scenă, fără preocupare de ritm,

de proporționare, astăzi putem 
considera că sîntem într-o fa
ză sensibil superioară. Obișnui
te să-și prezinte programul în 
cele mai variate împrejurări, 
la locul de muncă, în sălile că
minelor culturale, în aer liber, 
etc., brigăzile au căpătat o 
suplețe remarcabilă. Fantezia 
colectivă a creat nenumărate 
soluții scenice și ceea ce 
este demn de subliniat — ra
reori formula unei brigăzi sea
mănă cu a alteia. In privința 
ritmului —. uneori este de-a 
dreptul uluitor cît de bogat și 
de substanțial poate fi un pro
gram care durează doar zece 
minute! Aceeași mențiune pen
tru formele de prezentare. In 
scurtul răstimp al unui pro
gram se unesc: recitarea, corul 
vorbit, sceneta, corul, dansul, 
soliștij vocali. Un adevărat tur 
de forță, dacă membrii brigă
zii și-ar fi propus acest scop. 
Dar ei nu fac decît să apeleze 
firesc la toate procedeele care 
pot pune în valoare conținutul 
programului.

In sfîrșit, ne vom referi la 
tinerețea brigăzilor. Tinerețea 
lor este atît de cuceritoare, în-

cît au atras oameni de toate 
vîrstele. Bătrînul colectivist 
stă pe scenă alături de fiul 
lui. și faptul pare mai mult 
decît natural, deși el a înlătu
rat prejudecăți străvechi. Am 
văzut, în cîteva rînduri, bri
găzi care adunau, cu intenție 
sau nu. în rîndurile lor repre
zentanții a trei generații. Dacă 
poezia populară, veche de se
cole, rămîne mereu tînără, și 
cei care se adapă la izvoarele 
ei se îmbogățesc din această 
tinerețe fără bătrînețe. între 
spiritul creator de poezie al 
poporului și marile transfor
mări revoluționare ale epocii 
noastre s-a produs o fuziune 
intimă. Urmașii autorilor Mio
riței cîntă azi, în aceleași ca
dențe autentice, multitudinea 
de fapte, aspecte semnificative, 
sentimente omenești. Sub apa
rența ei modestă, brigada artis
tică de agitație este o parte a 
procesului de creație populară. 
Si cum acest proces este în 
plină desfășurare, așteptăm 
nerăbdători surprizele viitoru
lui apropiat.

MIHU DRAGOMIR

va oferă condiții optime pentru tratarea ur
mătoarelor afecțiuni: Dispepsil și gastrite 
hiperacide, în afecțiuni ale ficatului, căilor 
biliare ale aparatului urinar, precum și in 
tulburări de nutriție, In gută și diabet.

Băi calde Și reco-mofete.
Diferite regimuri alimentare.
Cei interesați se pot adresa — O.N.T. sau 

direct stațiunii.

MUZEUL DE ARTA
P LIBERTĂȚII 30 CLUJ TELEFON ; 2Ö 52

Deschis zilnic între 17-19. Luni și marți închis.



Sesiunea o.l. M.
GENEVA 3 (Agerpres). — 

In zilele de 31 mai și 1 iunie 
au avut loc Ia Geneva lucrările 
celei de a 155-a sesiuni a Con
siliului de administrație al Or
ganizației Internaționale a Mun
cii (O.I.M.). In cadrul discuțiilor 
asupra ordinei de zi a Confe
rinței Internaționale a Muncii 
din 1965, reprezentantul R. P. 
Romîne, Iacob Ionașcu, a subli
niat importanța reformei agrare 
pentru progresul social și eco
nomic al țărilor pe cale de dez
voltare. El a cerut ca această 
problemă, cit și alte probleme 
majore, cu repercusiunile so
ciale ale progresului tehnic și 
rolul cooperativelor în dezvol
tarea economico-socială a țări
lor pe cale de dezvoltare, să fie 
incluse pe ordinea de zi dis
cutată.

Delegații R. P. Bulgaria, 
R. P. Romîne și U.R.S.S. au cri
ticat politica de discriminare 
față de țările socialiste și cele 
pe cale de dezvoltare, practica
tă în recrutarea personalului 
O.I.M. Reprezentantul R. P. 
Romîne a arătat că în timp ce 
3 țări occidentale dețin peste 
50 la sută din posturile secreta
riatului, aproape 60 de țări nu 
sînt de fel reprezentate sau sînt 
foarte slab reprezentate în a- 
paratul O.I.M.

SALYSBURY 3 (Agerpres). 
— Autoritățile rasiste 
derației Rhodesiei și 
landului au arestat la 
pe liderul refugiaților 
sud-africani din Rhodesia de 
nord. Zola Ngaba. El a fost 
adus în fața unui tribunal care 
a considerat, însă, arestarea sa 
ilegală. Cu toate acestea, în 
momentul în care Ngaba pără
sea clădirea tribunalului, au
toritățile au încercat să-l ares
teze din nou, dar au fost îm
piedicate de un grup de afri
cani. El a reușit să se ascun
dă. Importante unități de po
liție au împînzit cartierele a- 
fricane din Lusaka, dar nu 
l-au putut găsi pînă în prezent 
pe Ngaba.

Aceste acțiuni ilegale ale au
torităților federale au provo
cat o vie indignare în rîndul 
populației africane și a parti
delor africane. Secretarul par
tidului unit al independenței 
naționale din Rhodesia de 
nord, Mainze Chona, a decla-

din Rhodesia de nord

aspru criticat

ale Fe- 
Nyassa- 
1 iunie 
politici

in parlament

Pentru acordarea
independenței Zanzibarului

In Comitetul pentru cercetarea 
spațiului cosmic

VARȘOVIA 3 (Agerpres). — 
La 3 iunie s-a deschis la Var
șovia sub președinția lui Mau- 
rice Roy (Franța) cea de a 6-a 
sesiune anuală a Comitetului 
Internațional pentru cerceta
rea spațiului cosmic de pe 
lingă Consiliul Internațio
nal al asociațiilor științifice 
(C.O.S.P.A.R.) și cel de-la pa
trulea simpozion internațional 
pentru cercetarea spațiului 
cosmic. La lucrări participă cî-

rat că Rog Welensky, primul 
ministru al Federației Rhode
siei și Nyassalandului, va fi 
declarat persoană interzisă în 
Rhodesia de nord, după des
ființarea federației. Harry 
Nkumbula, președintele par
tidului Congresul național a- 
frican și membru al guvernu
lui Rhodesiei de nord, a de
clarat că Welensky încearcă 
să provoace haos în Rhodesia 
de nord. Dacă el persistă în 
această atitudine, a spus 
Nkumbula, Rhodesia de nord 
va trebui să rupă legăturile 
cu Rhodesia de sud, dominată 
de rasiștii albi. Luînd cuvîn
tul la Chingola, important cen
tru minier din Rhodesia de 
nord, în cadrul unui miting la 
care au participat peste 30 000 
de persoane, Kenneth Kaunda, 
președintele Partidului unit al 
independenței naționale și mi
nistru în guvernul Rhodesiei 
de nord, a cerut populației a- 
fricane să sprijine acțiunea de 
construire a unei șosele 
să lege Rhodesia de 
Tanganica. Kaunda a 
că această șosea va 
Rhodesiei de nord să
reze de dependența de Rhode
sia de sud și Angola aflată sub 
dominația colonialiștilor por
tughezi, în ce privește trans
portul minereului de cupru ex
tras din minele din Rhodesia 
de nord și destinat exportului. 
După cum se știe, în prezent 
acest minereu este transportat 
spre diverse porturi maritime 
prin șosele care traversează 
teritoriile Rhodesiei de sud și 
Angolei.

iPe șantierul de construcție al j 
( conductei de gaze naturale | 
( Buhara Ural. In fotografie 
f Montarea conductelor 
[ Foto : TASS MOSCOVA

ZANZIBAR — Agenția Reuter 
relatează că Consiliul legisla
tiv din Zanzibar a adoptat o 
nouă lege constituțională care 
consfințește cucerirea autono
miei interne de către Zanzi
bar. în cadrul dezbaterilor a 
fost prezentat un amendament 
care cere Marii Britanii să 
facă „o declarație imediată și 
categorică cu privire la fixa
rea unei date precise pentru 
acordarea independenței de
pline Zanzibarului“. Amen
damentul urmează să fie dez
bătut de Consiliul legislativ în 
cursul viitoarei ședințe, care

va avea loc la 4 iunie. După 
cum subliniază agenția, între 
partidul de guvernămînt și 
partidele de opoziție s-au ma
nifestat anumite divergențe în 
legătură cu formularea aces
tui amendament, deși ele sînt 
de acord asupra necesității ca 
guvernul englez să facă o de
clarație precisă în problema 
acordării independenței Zan
zibarului. Partidele de opoziție 
doresc ca Marea Britanie să 
fixeze data de 30 septembrie 
a.c. pentru acordarea inde
pendentei.

A

înaintea manevrelor militare
ale blocului S. E. A. T. O

RĂSFOIND

care 
nord de 
subliniat 
permite 

se elibe-

teva sute de oameni de știință 
din 30 de țări. In calitate de 
observatori participă reprezen
tanți ai secretariatului O.N.U., 
ai U.N.E.S.C.O., ai Federației 
internaționale de astronautică 
și Consiliului internațional al 
asociațiilor științifice.

La 3 iunie acad. A. A. Bla- 
gonravov a prezentat raportul 
„Cercetări privind păturile su
perioare ale atmosferei și spa
țiul cosmic. efectuate în 
U.R.S.S. în 1962”.

monarhist

„Frankfurter Rundschau“ Discriminarea rasială

CAIRO — Ziarul ,,A1. Gum- 
huria” relatează că, potrivit de
clarațiilor unor călători sosiți 
recent din Arabia Saudită, în 
diferite regiuni ale acestei țări 
domnește o situație încordată. 
Executarea de către autorități
le saudite a doi membri ai 
tribului „Al Gelwi“ a creat o 
situație atît de explozivă, în- 
cît ar putea provoca un război 
între acest trib și tribul „Al 
Saud“. Ziarul arată că cu cîte
va zile în urmă în orașul Najd 
a avut loc o răscoală condusă 
de ofițerul Said al Zahrani. 
Trupele guvernamentale au 
reușit să înăbușe răscoala. Al 
Zahrani a fost executat. Ace
lași ziar relatează și despre 
alte acțiuni împotriva regi
mului monarhist.

KUALA LUMPU.R 2 (Ager
pres). — Zilele trecute guvernul 
malayez a adoptat bugetul mili
tar care prevede alocarea unor 
fonduri suplimentare în vederea 
transpunerii în viață a planului 
de crearea Federației Malayeze.

Jn conformitate cu noul buget, 
anul acesta vor fi cheltuite în 
scopuri „de apărare”, mai bine 
de 65 milioane de dolari.

Explicitul motivele acestei mă
suri, vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri și ministrul de răz
boi al Malayei, Abdul Rasak, a 
subliniat că „în apărarea viitoa
rei Federații Malayeze un rol 
important îi revine Angliei”. De 
aceea, el a anunțat că va acționa 
în vederea extinderii acordului 
dintre Malaya și Anglia asupra 
întregii Federații Malayeze și a 
atras atenția că „nu va ezita să 
ceară ajutor străin pentru crește
rea forțelor armate necesare fe
derației”. In acest sens, Rasak a 
reamintit declarațiile promiță
toare ale președintelui Kennedy 
și ale reprezentanților guvernu
lui britanic, în 
sale vizite în

acest prilej, a subliniat el,Cu 
personalități înalte americane 
s-au arătat „interesate în proiec
tul de creare a Federației Mala
yeze”.

Planul de mărire a bugetului 
militar al Malayei a fost aspru 
criticat de reprezentanții parti
delor de opoziție în parlamentul 
malayez. Astfel, reprezentantul 
Partidului Popular Progresist a 
atras atenția asupra faptului că 
„creșterea uriașă a cheltuielilor 
militare este menită să ducă la 
intensificarea represiunilor împo
triva populației din Singapore și 
din teritoriile situate în nordul 
insulei Borneo, iar reprezentan
tul Frontului Popular Socialist 
a condamnat trimiterea de forțe 
polițienești malayeze în Brunei 
și Singapore, pentru a-i sprijini 
pe colonialiștii britanici în re
primarea populației indigene.

BANGKOK 3 (Agerpres). — 
In Tailanda continuă să so
sească unități ale armatei a- 
mericane care urmează să ia 
parte la manevrele militare 
ale blocului S.E.A.T.O. care 
vor începe la 11 iunie. In ulti
mele zile au sosit cîteva trans
porturi de trupe americane. Se 
apreciază că la manevre vor 
lua parte peste 7 000 de soldați 
și ofițeri americani. Agenția 
Associated Press precizează că 
manevrele vor cuprinde o 
operațiune împotriva unui „a- 
tac din Laos“ 
contraofensivă.

că manevrele vor fi cele mai 
mari de acest gen ale blocu
lui S.E.A.T.O. Trupele ameri
cane sînt încartiruite în loca
litățile din nord-estul Tailan- 
dei, în apropiere de granița 
laoțiană.

In Tailanda au început să 
sosească, de asemenea, pri
mele unități din cadrul brigă- 

.anterie a Common-

urmată de o 
Agenția arată

mele unități 
zii 28 de inii 
wealthului cu un efectiv de 
1 300 de militari.

In același timp, luni a avut 
loc inagurarea aeroportului 
militar de la Nakorn Panom, 
construit de americani.

Âdunări ale revanșarzilor vest-germani
BONN 3 (Agerpres). — In 

Germania occidentală au înce
put adunările membrilor așa- 
numitelor „uniuni camarade
rești” — organizații revanșarde 
ale strămutaților. Aceste adu
nări se desfășoară sub lozinca 
anexării unor teritorii străine.

La 1 iunie, la Sttutgart, a

Din nou in căutarea epavei
cursul recentei

S.U.A. și Anglia. submarinului „Thresher“

reduce prestigiul S. U. A
Ultimele Incidente rasiste 

din Statele Unite au dat 
odată mai mult cercurilor gu
vernante și presei americane 
prilejul să facă constatarea cît 
de mari prejudicii aduce pres
tigiului S.U.A. pe arena inter
națională situația în care este 
ținută majoritatea populației 
de culoare din S.U.A. și acea
sta tocmai într-un moment 
cînd după cum a arătat con
ferința de la Addis Abeba, 
Africa, continentul negru, are 
un cuvînt tot mai greu de 
spus.

Chiar secretarul de stat al 
S.U.A., Deân Rusk, la o confe
rință recentă a organizațiilor 
americane de politică externă, 
ținută la Washington, a expri
mat îngrijorarea sa față de „e- 
fectele negative ale discrimi
nării rasiale asupra politicii 
externe a S.U.A., cît și față de 
„problemele dificile“ create de 
această situație pentru poziția 
S.U.A. în străinătate.

într-o corespondență din 
Washington, intitulată „Discri
minarea rasială reduce presti
giul S.U.A.“, ziarul vest-ger
man „Frankfurter Rundschau“ 
sublinia că conferința de Ia 
Washington a scos în relief cît 
de alarmate sînt cercurile con
ducătoare americane de ecoul 
pe care l-au avut recentele in
cidente rasiste în restul lumii. 
„O îngrijorare deosebită, ara
tă corespondentul, a provocat 
reacția față de fotografiile din 
Birmingham (Alabama) ară
tând cum cîinii polițiști sînt 
folosiți împotriva demonstran
ților de culoare“. Mari dificul
tăți, scrie același corespon- 
dent, provoacă guvernului

american și tratamentul apli
cat diplomaților de culoare din 
capitala S.U.A. Mai mult de 
jumătate din membrii corpu
lui diplomatic de la Washing
ton se plîng pînă și de faptul 
că nu au nici măcar acces la 
frizerii pentru a se tunde.

Ce se poate face ? — este în
trebarea care apare ca un leit 
motiv în coloanele presei a- 
mericane, care nu pregetă să 
arate că în fond rezolvarea 
problemei depinde de însuși 
guvernul american.

Cercurile conducătoare ame
ricane se prefac a fi surprinse 
de „nerăbdarea“ de care dau 
dovadă negrii în fața tergiver
sării la nesfîrșit a aplicării 
măsurilor pentru respectarea 
drepturilor lor constituționale. 
După cum arată însă ziarul 
„Washington Post“, în această 
privință „nici o întârziere nu 
mai poate fi tolerată... La nouă 
ani după decizia Curții Supre
me în legătură cu desființarea 
segregației în școlile publice 
mai puțin de 1/2 la sută din e- 
levii de culoare din sudul 
S.U.A. au fost admiși în școli 
integrate“. „Experiența de la 
Birmingham, scrie săptămâ
nalul „The New Republic“, ne 
învață că administrația tre
buie să acționeze rapid și pe 
baza adevărului că accentul în 
relațiile dintre rase nu mai 
trebuie pus pe integrarea 
„treptată“, ci pe cea „urgentă“.

într-un articol intitulat „Pre
ședintele și desegregația", cu
noscutul comentator James Res- 
ton critică în ziarul „The New 
York Timets“ pe președintele 
Kennedy pentru faptul că „de 
cînd s-a instalat Ia Casa Albă 
nu s-a deplasat decît arareori

în sudul țării și atunci doar 
pentru a vizita unele baze mi
litare“. Reston spune că pre
ședintele Kennedy „nu și-a e- 
puizat toate posibilitățile“ în 
ce privește exercitarea influ
enței sale în favoarea desfiin
țării segregației rasiale. „De 
aceea este ușor de înțeles 
mînia negrilor și există, fără 
îndoială necesitatea urgentă 
de a li se da o dovadă tangi
bilă că vrem să-i scăpăm de 
umilință și discriminare“.

Un editorial apărut în săp
tămânalul „The Nation“ sub 
titlul „De ce să nu aplicăm 
legea ?“, respinge afirmațiile 
din sursă guvernamentală că 
„guvernul face tot ce poate 
din punct de vedere legal“. Ci
tind declarația senatorului 
Wayne Morse că „funcționarii 
guvernului federal au datoria 
să asigure protecția cetățeni
lor americani în exercitarea 
drepturilor lor constituționale, 
inclusiv protecția împotriva 
încălcării acestor drepturi de 
către autoritățile statelor“, e- 
ditorialul subliniază: „Pre
ședintele și ministrul justiției 
aplică unele legi, dar în ce 
privește necesitatea aplicării 
legilor care acordă negrilor a- 
celeași drepturi inalienabile ca 
și albilor, ei pretând că sînt 
neputincioși. Cu cît însă se 
va îngădui mai mult continua
rea acestei situații, cu atît in
cidentele vor deveni mai gra
ve. Nici un guvern demn de 
numele său nu poate permite 
multă vreme ca drepturile 
constituționale să fie atît de 
flagrant violate ca la Birmin- 
gham. Remediul stă în mîna 
președintelui; să-l folosească. 
Dacă negrii neînarmați pot 
înfrunta cîinii polițiști, desigur 
că o pot face și agenții înar
mați ai președintelui“.

Situația din Vietnamul de sud
SAIGON 3 (Agerpres). — In 

timp ce oficialitățile america
ne fac reclamă unor pretinse 
succese ale trupelor diemiste 
în operațiunile lor împotriva 
partizanilor, din Vietnamul de 
sud sosesc știri care dovedesc 
contrariul. Agenția Associated 
Press relatează că în ultima 
vreme trupele diemiste nu au 
fost în stare să execute nici 
o operațiune importantă îm
potriva partizanilor. Autorită
țile diemiste pun aceasta pe 
seama timpului ploios. Agen
ția subliniază însă că acest 
timp nu a împiedicat pe par-

tizani să lanseze la 
săptămîni/i trecute 8 
încununate de succes 
va forțelor diemiste. 
relevă că unul din motivele 
pentru care trupele diemiste 
au fost inactive este concen
trarea lor în diferite orașe 
pentru a face față situației ex
plozive create în urma con
flictului dintre biserica budis
tă și autoritățile diemiste. De
sigur, însă, că principalul mo
tiv este lipsa cronică de dorin
ță a soldaților diemiști de a 
lupta împotriva partizanilor.

sfîrșitul 
atacuri 

împotri- 
Agenția

WASHINGTON 3 (Agerpres). 
După ce autoritățile americane 
au anunțat oficial la 30 mai că 
a fost găsită epava submarinu
lui atomic american „Thres- 
her", scufundat la 10 aprilie cu 
129 persoane la bord, Ministe
rul Marinei a S.U.A. a declarat 
că epava găsită pe fundul At
lanticului „nu poate fi identifi
cată definitiv ca fiind aceea a 
submarinului dispărut".

Un comunicat al Ministerului 
Marinei a S.U.A. relevă că 
„după un studiu aprofundat fă
cut la Washington de experții 
marinei, clișeele luate la 30 
mal de nava oceanografici 
„Conrad" nu au confirmat că

fotografiile reprezintă 
submarinului „Thresher".

Oiicialitățile din Washington 
au anunțat că în urma acestor 
constatări, cercetările pentru 
căutarea submarinului vor con
tinua. S-a anunțat că în regiu
nea unde s-a scufundat „Thres
her", urmează să sosească nava 
de cercetări oceanograiice 
„Gillis", care va avea Ia bord 
o cameră de televiziune con
struită special pentru operați
uni la mare adîncime. In ace
lași timp, s-a anunțat că 
batiscaful „Trieste" va continua 
să rămînă în portul Boston 
„pînă ce va fi obținută o do
vadă mai concludentă a locului 
exact unde se află epava sub
marinului"

epava

început adunarea „Uniunii ca
maraderești a germanilor su- 
deți”. Adunarea are un carac
ter oficial: alături de condu
cătorii revanșarzilor, la adu
nare participă activ reprezen
tanți suspuși ai Bonnului, prin
tre care ministrul de război 
von Hassel, ministrul transpor
turilor Seebohm, președintele 
Bundesratului. Kisinger, pri
mul ministru al Bavariei, Gop- 
pel.

Luînd cuvîntul la această a- 
dunare, von Hassel a sprijinit 
pretențiile organizațiilor re
vanșarde asupra teritoriului 
care aparține Cehoslovaciei, a- 
nunță agenția A.D.N. El a dat 
de înțeles că guvernul R.F.G. 
se pronunță ca și pînă acum 
pentru „Dreptul” membrilor 
asociațiilor vest-germane de a 
se întoarce pe teritoriile răsări
tene pe care le-au ocupat în 
perioada dominației hitleriste.

Ministrul de 
Bonn a repetat 
lentă a Bonnului 
darea orînduirii 
Cehoslovacia.

Cancelarul R.F.G., Adenauer, 
a trimis participanților la a- 
ceastă întîlnire revanșardă o 
telegramă de salut.

Adunări similare ale altor 
„uniuni camaraderești” vor a- 
vea loc la Darmstadt și Din- 
kelsbuhl.

război de Ia 
cererea inso- 
privind lichi- 

socialiste în

Aspect din timpul marșului Amsterdam-Londra la care au parti cipat peste 30 000 de partizani ai păcii.

In comentariile anticipate 
despre vizita pe care 
președintele Kennedy o 

va face în curînd în Europa 
occidentală, ziariștii americani 
subliniază ideea că această vi
zită va contribui Ia sporirea 
influenței R. F. Germane în 
cadrul N.A.T.O. și la întărirea 
preponderenței militare a a- 
cestei țări în vestul Europei.

Walter Lippmann atrage a- 
tenția asupra faptului că toate 
amănuntele organizării călăto
riei președintelui Kennedy în 
Germania occidentală — vizi
tele pe care le va face în nu
meroase orașe vest-germane 
etc. creează impresia că are 
loc o competiție între S.U.A. 
și Franța pentru a-și atrage 
bunăvoința R.F.G. „O aseme
nea întrecere, pentru a obține 
favoarea germanilor (vest-ger
manilor — n.r.) sau aparența 
unei asemenea întreceri, ar fi 
nu numai nepotrivită, dar și 
neînțeleaptă, scrie Lippmann. 
Ea va fi interpretată în Euro
pa ca însemnînd că S.U.A. 
consideră R.F.G. drept princi
palul lor aliat și drept condu
cătoarea Europei. Această in
terpretare a fost confirmată 
mult în ochii europenilor de 
presiunea noastră (a S.U.A.) 

greșit orientată asupra germa
nilor (vest-germanilor), pentru 
a-și asuma un rol de frunte 
în treburile nucleare.

Lippmann avertizează că 
„stabilirea unor relații specia
le americano-vest-germane ar 
fi un vin prea puternic care 
li se poate sui germanilor 
(vest-germanilor), la cap“. El 
își exprimă speranța că „masa 
preponderentă a opiniei publi
ce germane a învățat suficient 
din experiența acestui secol 
pentru a ști că acest vin este 
otrăvit... El ar reînvia națio
nalismul, șovinismul și mili
tarismul care au provocat două 
războaie îngrozitoare“. Ziaris
tul american consideră că „pe 
calea pe care președintele in
tenționează să călătorească 
luna viitoare există o capcană 
periculoasă“. El subliniază că 
ziarele americane nu ar trebui 
să amăgească opinia publică 
prezentînd călătoria ca o sim
plă expresie a prieteniei din
tre popoarele celor două țări: 
„Americanii care doresc să 
facă din Germania occidenta
lă principalul nostru aliat din 
Europa nu sînt călăuziți de 
prietenie pentru națiunea ger
mană. Ei sînt oameni duri, 
care își caută auxiliari duri“.

SCURTE $STI R I • SCURTE STI RI • SCURTE STI RI
Papa Ioan al XXIII-lea 

a încetat din viață

ROMA — Postul de radio 
' Vatican a anunțat în seara zi- 
' lei de 3 iunie că Papa Ioan al 
XXIII-lea a încetat din viață. 

' Papa Ioan al XXIII-lea a 
fost ales în fruntea Bisericii 

B Catolice în anul 1958. El s-a 
% pronunțat în sprijinul înțe'le- 
J gerii reciproce între popoare și 
« al menținerii păcii. De curînd 
f el a lansat o enciclică 
i tată spre înlăturarea 
g diei războiului.
| Ioan al XXIII-lea 
« vîrstă de peste 81 de ani.

îndrep- 
primej-

era în

f LONDRA. — Consiliul britanic 
| pentru apărarea păcii a dat pu
ie blicității o declarație în care pro- 
» testează împotriva apropiatei vi- 
t zite în Marea Britanie a genera, 
f lului vest-german Speidel. In de- 
8 clarație se subliniază că „primi- 
L rea oficială în Anglia a generalu-
5 Iu; Speidel, care împărtășește răs-
6 punderea pentru atrocitățile comi- 
f sa de naziști în timpul ocupației

Franței, constituie o insultă pen- 
h tru toți soldații care și-au dat via

ta în lupta împotriva fascismului“. 
Declarația atrage atenția asupra 
faptului că împotriva lui Speidel 
au fost formulate acuzații precise, 
pentru crime de război, acuzații pe 
care acesta nici nu și-a dat oste
neala să le combată. După cum 
se știe, Speidel urmează să vizi
teze Anglia între 5 și 8 iunie ca 
invitat al generalului Richard Full, 
șeful statului major imperial al 
armatei britanice.

încetarea din viață 
a poetului Nazim Hikmet

MOSCOVA. — în urma unei 
crize de cord a încetat din viață 
ia 3 iunie poetul Nazim Hikmet, 
în vîrstă de 61 ani, laureat al 
Premiului internațional Lenin 
„Pentru întărirea păcii între po
poare”. Hikmet, unul dintre cei 
mai de seamă scriitori turci con
temporani, a fost întemnițat timp 
de 12 ani în patria sa pentru 
activitatea sa politică și pentru 
convingerile sale progresiste. Din 
anul 1951, el trăia în Uniunea 
Sovietică. Pe lingă numeroase 
volume de versuri care îl situea. 
ză printre poeții lirici contem
porani de mare valoare, Hikmet 
a scris piese de teatru jucate pe 
scenele multor țări, Hikmet a

din

vizitat în două rînduri Republica 
Populară Romînă, unde opera sa 
este cunoscută și prețuită 
numeroase traduceri.

fost
un

ALGER. — La 31 mai a 
dat publicității la Alger 
decret cu privire la reorgani
zarea împărțirii teritoriale a 
țării. Potrivit noului decret, 
Algeria va fi împărțită în 630 
de comune, față de 1 590 cîte 
existau anterior, cuprinse în 
15 provincii.

WELLINGTON. — Agenția A- 
ssociated Press relatează că la 
3 iunie a sosit în Noua Zee
landă Averell Harriman, sub
secretar de stat al S.U.A. pen
tru problemele politice. El ur
mează să ia parte la sesiunea 
Consiliului blocului militar 
A.N.Z.U.S., care urmează să 
aibă loc miercuri și joi la 
Wellington. în capitala Noii 
Zeelande se află deja minis
trul de externe al Australiei, 
Garfield Barwick, care va con
duce delegația australiană la 
această sesiune. Delegația neo
zeelandeză va fi condusă de 
primul ministru și ministru de 
externe, Holyoake. După cum 

se știe, A.N.Z.U.S. este un bloc 
militar creat în 1951 din care 
fac parte S.U.A., Australia și 
Noua Zeelandă și care este 
strîns legat de celelalte blocuri 
militare occidentale.

Sosirea Ia Washington 
a președintelui Indiei

'WASHINGTON.— La 3 iunie a so
sit ' într-o vizită oficială la Wa
shington S. Radhakrishnan, pre. 
ședințele Indiei. El va avea între
vederi cu președintele S.U.A., 
Kennedy, și cu alți oameni de stat 
ai S.U.A.

VIENA. — La Viena a sosit 
într-o vizită neoficială, Su
karno, președintele Republicii 
Indonezia.

MEXICO.— In Mexic mor anual 
460 000 de persoane din care jumă
tate sini copii în vîrstă pînă ia 5 
ani, a declarat ministrul sănătății 
din Mexic. Jose Alvarez Amez
quita. El a menționat că principa
lele cauze ale mortalității infanti- 
le sînt foametea fi bolile iniec- 
lioase.

LONDRA’. — Numeroși tineri 
din diferite orașe ale Angliei 

au participat la marșul păcii 
Watford—Hereford (la nord de 
Londra). Marșul a durat două 
zile și a fost organizat de sec
ția din Herefordschire a orga
nizației „Mișcarea pentru de
zarmarea nucleară“.

Tratative Nasser-Sallal

CAIRO. — La 2 iunie în cursul 
tratativelor oficiale care s-au 
desfășurat în palatul Kubba, 
președintele R.A.U. — Nasser și 
președintele R. A. Yemen, — 
Sallal au discutat probleme pri
vind unitatea arabă, precum și 
ultimele evenimente din Ylemen. 
în comunicatul oficial privitor 
la tratative se spune că de la 
începerea revoluției din Yemen 
între cele două țări există o co
laborare trainică. în cursul tra
tativelor s-a căzut de acord asu
pra (yeării unor comitete mixte 
pentru examinarea problemelor 
legate de întărirea continuă a 
colaborării între cele două state.

NEW YORK. — Multi 'dintre 
contrarevoluționarii cubani, izgo
niți de poporul țării lor și care au 
găsit azil în S.U.A., au comis în 
ultimul timp numeroase infracțiuni. 

La Miami (Statul Florida) a fost 
arestat recent emigrantul cuban 
Carlos Castagneda. El este acuzat 
de a fi jefuit o bancă. Cu puțin 
timp înainte de arestare, acest 
anticomunist inveterat a vizitat o 
serie de țări latino-americane. un
de a îndemnat la crearea „Fron
tului de luptă" împotriva Cubei 
revoluționare. După cum relatează 
ziarul „Diario de Nueva-York”, 
poliția americană a descoperit zi
lele acestea o bandă de contra
bandiști șl neguțători de narcotice. 
Banda era condusă de contrarevo
luționari emigranți din Cuba.

NEW YORK. — După cum trans
mite agenția U.P.I., în pădurile 
din statul New Mexico, s-au sem
nalat în ultimele două zile incen- 
dil ca urmare a prăbușirii resturi
lor unei rachete de tipul „Nike- 
Zeus", lansată de la baza militară 
White Sands. Potrivit agenției, 
racheta a fost distrusă în zbor, 
deoarece a deviat mult de ia tra
iectorie. Este a doua oară în ulti
mele săptămîni cînd o rachetă 
„Nike-Zeus“ lansată de la această 
bază este distrusă din cauza 
proastei funcționări. „Ministerul 
forțelor terestre. — scrie agenția 
— care a dat publicității comuni
cate după experiențele desfășurate 
în bune condiții cu acest tip de 
rachetă, nu a publicat nici o in
formație asupra ultimului eșec“.
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