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Recoltarea Proletari din toate țările, uniți-vă!

și întreținerea culturilor
în timpul optim!

Seceriș în cimpîa Olteniei Boabele de aur ale lanurilor dem n nici nn alt ano
timp ritmul vieții, 
ritmul muncii la 
țară nu cunoaște o 
asemenea intensi
tate ca în timpul 
verii, în lunile cînd

se dă bătălia strîngerii recol
telor. Orice cultură e mai în
găduitoare. Dar grîul nu permi
te amînare. Bobul se coace la 
repezeală și dacă nu-1 aduni în 
timpul optim îl pierzi. Iată de 
ce zilele acestea sînt zile febrile. 

Străbătînd cîmpul în aceste 
zile de muncă încordată, întîl- 
nești numeroase fapte minunate 
care vorbesc cît se poate de 
grăitor despre sîrguința cu care 
colectiviștii, tineri și vîrstnici, 
sub îndrumarea organizațiilor 
de partid, muncesc pentru 
scurtarea timpului de recoltare, 
pentru înlăturarea oricăror pier
deri.

La gospodăria agricolă colec
tivă „23 August“ din Băilești, 
în lanul de grîu, care se întin
de pe o suprafață de peste 800 
de hectare au intrat 11 combi
ne. Combinele sînt conduse cu 
îndemînare de tinerii tractoriști

din brigada nr. 2 de la S.M.T. 
Băilești. Fiecare din 
tează zilnic între 6 
tare.

Tinerii tractoriști, 
munca să fie și mai spornică, au 
inițiat o întrecere între echi
pajele combinelor: care recol
tează cel mai mult și la un ni
vel calitativ înalt. Aici nu este 
vorba numai să recoltezi, ci se
cerișul să fie de bună calitate. 
Asta înseamnă că nici un spic 
să nn rămînă pe cîmp, nici un 
bob să nu se piardă, iar grîul 
să fie curat ca lacrima. Acea
sta face ca întrecerea să fie vie, 
pasionantă. In iureșul ei au fost 
antrenați nu numai tractoriștii, 
ci și tinerii colectiviști de pe 
combine. De fapt calitatea se
cerișului depinde în mare mă
sură și de ei. In întrecere sînt 
și atelajele de la transportul 
griului. De neîntrecut e echipajul 
de pe combina nr. 19. Pe trac
tor e utemistul Ncgreț Alexan
dru. La saci e soția lui, Maria, 
și cu Gh. Gabroveanu. Intr-o 
singură zi ei au realizat o can
titate de 16 000 kg grîu. Aproa
pe în același ritm lucrează echi-

ele recol- 
și 8 lice

pentru ca

Două feluri de a lucra
Cele 900 de hectare de griu 

ale colectiviștilor din Brănești, re
giunea București, seamănă în bă
taia soarelui de iulie cu o imensă 
mare de aur. Aici s-a mutat în a- 
cesfe zile de campanie Întregul 
sat. Colectiviștii tineri și virstnici 
muncesc cu însuflețire pentru ca 
într-un timp record (8 zile lucră
toare) boabele de griu rumene să 
ajungă in magaziile gospodăriei 
colective fără pierderi, fără în- 
tirziere. lată, pe una dintre tarla
lele cu griul cel mai bine 
copt lucrează de zor cele 5 com
bine conduse de mecanizatorii 
Ion Constantin, Alexandru Soare și 
tovarășii lor. Mai încolo, într-un 
alt lan, au intrat secerătorile-le- 
gători, iar în altă parte se întrec 
la lucru mai bine de 200 de co
lectiviști care recoltează cu sece
rile. S-a organizat cu grijă și 
transportul sacilor cu griu in ma
gazie imediat după recoltare. Iar 
pentru că în locul griului colecti
viștii de aici au hotărît să însă- 
mînțeze mari suprafețe cu porumb 
in cultură dublă, mecanizatorii

și trecut la treabă făcînd arăturile 
necesare.

Rezultatele acestei munci bine 
chibzuite se pot nota foarte pre
cis în cîteva cuvinte ; pînă acum 
două zile colectiviștii din Bră
nești au recoltat peste 200 de 
hectare de griu și au executat 50 
de hectare de arături.

De la gospodăria colectivă din 
Brănești pînă la cea din satul 
Islaz nu sînt decit 4 kilometri. Și 
totuși aici n-am mai găsit forfota 
muncii cu care ne-am obișnuit în 
aceste zile de campanie. Deși re
coltaseră o bună parte din supra
fața cultivată cu grîu treieratul și 
recoltatul erau sub viteza zilnică 
planificată. 
trebuiau să 
recoltat cu 
lectiviști.

— De ce faceți 
frebat.

— Pentru că treaba să 
mai bine.

— î I
— Da, da treierăm cu

nele ca să... cîștigăm timp.
— Și batoza ce face, stă ?

—Nu stă ea...
— Dar cine ?
Tractorul care ar trebui s-o 

mine și care de două zile nu e 
reparat de cei de la 
gieni.

Credem că dialogul 
l-am reprodus mai sus 
de orice comentarii, 
zile, cînd campania de 
în foi, o asemenea situație trebuie 
îndreptată prin măsurile cores
punzătoare în cel mai scurt timp.

pajul de la combina nr. 47 unde 
tractorist e Virgil Ionașcu, iar 
pe combină tinerii colectiviști 
Becheru Atanase și cu Buzdu
gan Ion. In fiecare seară, cînd 
după ce cade rouă, se opresc 
combinele, se face bilanțul. Bi
lanțul presupune și un fel de 
recepție. Nu e scutit nimeni de 
critică. Cînd e cazul, unele pro
bleme se discută în cadrul gru
pei U.T.M. din brigadă. La bi
lanț e de față de fiecare dată 
atît tînăra Ileana Sălceanu, in
ginera agronom a gospodăriei, 
cît și președintele Jianu Con
stantin și secretarul organizației 
de partid Coconoiu Nicolae. Bă
ieții așteaptă nerăbdători acea
stă clipă. Firește, nu lipsesc sur
prizele. A treia zi după ce a 
început secerișul, alături de Ne- 
greț s-a situat și cel mai tînăr 
tractorist, Tupangiu Ion, care 
a intrat în lan pentru prima 
oară în actuala campanie.

De faptele lui Tupangiu, cel 
mai mîndru e brigadierul Udrea 
Gheorghe. „N-alerga măi piciule 
că se-neacă mașina“ îl dădă
cește Udrea... Acest colectivist 
care a împlinit 11 ani de cînd 
e brigadier, cîtu-i ziulica de 
mare, de cînd a început campa
nia. nu mai are astîmpăr. 
Cîte nu se găsesc de pus la 
punct pe parcurs ? Doar zilnic 
se recoltează grîul de pe zeci 
de hectare, zilnic spicele se pre

VASILE CÄBULEA

(Continuare în pag. a lll-a)

au

La prașila 
a patra 

cu grija ce o poartăParalel ____
strîngerii la timp și fără pier
deri a recoltei de grîu din 
acest an, colectiviștii din ra
ionul Făurei, regiunea Galați, 
acordă o deosebită atenție lu
crărilor de întreținere a po
rumbului. Astfel în majorita
tea gospodăriilor colective de 
aici a fost executată prașila a 
IlI-a, iar în altele pe loturile 
destinate obținerii a 5.000 de 
kilograme de porumb boabe 
la hectar, a fost executată și 
prașila a patra. Așa de pildă, 
colectiviștii din comuna Cire- 
șu au executat pînă în pre
zent 3 prașile pe întreaga su
prafață de 630 de hectare pe 
care au cultivat-o cu porumb 
iar pe 120 ha destinate „po
rumbului 5.000“ au executat 
și prașila a 4-a. Cunoscînd că 
fiecare prașila executată la 
timp aduce sporuri mari de 
recolte la hectar, colectiviștii 
din Amara, raionul Făurei, au 
executat cea de a patra prași- 
lă pe o suprafață de 220 de 
hectare destinată obținerii 
unei recolte de 5.000 kg. po
rumb boabe la hectar. Același 
lucru l-au făcut și colecti
viștii din comuna Colțea, care 
au executat pe întreaga su
prafață cultivată cu porumb 
trei prașile mecanice și tot 
atîtea manuale iar pe 130 ha 
destinate „porumbului 5.000“ 
cea de a patra prașilă. Execu- 
tînd la timp și de bună cali
tate lucrările de întreținere a 
culturilor, colectiviștii din ra
ionul Făurei, sînt hotărîți să 
obțină în acest an mari pro
ducții de porumb la hectar.

Mînăstirea,

cintela 
tineretului

regiunea București, iau în a-

însorit dru- Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Cele 2 combine care 
lie în lan
secerile

treierau griul 
de către co-

așa ? am îm

meargă

combi'

S.M.T. Ha-

pe care 
ne scutește 
In aceste 
recoltare e

In locul păioaselor
— culturi duble 

de porumb
PITEȘTI (de la corespon

dentul nostru).
După recoltatul secarei, or

zului și griului, anul trecut în 
regiunea Argeș s-a însămînțat 
cu porumb în culturi duble o 
suprafață de 15 000 de ha. în
grijit bine porumbul a cres
cut mare dînd pînă la 15 000 
de kg masă-verde la hectar, 
asigurîndu-se în felul acesta 
o bogată bază furajeră pentru 
animalele de producție.

învățînd din experiența 
bună a anului trecut, colecti
viștii din regiunea Argeș au 
hotărît ca și în acest an, pe 
măsura eliberării terenurilor 
de recoltele de orz și grîu să 
însămînțeze mari suprafețe 
cu porumb în cultură dublă 
destinat însilozării. în multe 
comune ca Radomireștf, Dră- 
gănești, Călinești și altele, pa- 
ralel cu munca de recoltare, 
mecanizatorii au trecut la în- 
sămînțatul porumbului în cul
tură dublă. Astfel, pînă în 
prezent în întreaga regiune 
au fost însămînțate cu 
rumb peste 800 de hectare.

mult pre-

gătite să le primească.
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Studenți la practică1

Extinderea metodei
de foraj cu turbina

Sondorii de la în
treprinderea de foraj 
Zătreni din regiunea 
Oltenia au folosit tur
bina la 79 la sută din 
volumul total al lucră
rilor de foraj execu
tate în prima jumătate 
a anului. In acest fel 
ei au realizat la son
dele petroliere viteze 
de foraj superioare 
celor stabilite prin 
plan, efectuînd cu a- 
celeași instalații un 
volum însemnat de 
lucrări peste planul 
semestrial. în extin
derea metodei de fo
raj cu turbina au ob
ținut succese de sea-

mă și sondorii din ce
lelalte schele petro
liere ale Olteniei.

Datorită utilizării 
turbinei, productivi
tatea muncii la foraj 
a depășit prevederile 
planului. La între
prinderea de foraj 
Craiova, de exemplu, 
productivitatea muncii 
a crescut anul acesta 
cu 7,5 la sută față de 
plan, iar valoarea e- 
conomiilor suplimen
tare rezultate din re
ducerea cheltuielilor 
de producție întrece 
suma de 1 300 000 
lei. Numeroase bri
găzi de sondori, prin-

tre care se află 
cele conduse de 
Lungeanu, Nicolae 
pescu, Grigore 
ghel și altele au 
tuf termina 
unor sonde cu multe 
zile înainte de ter
menul planificat, rea- 
lizînd economii de 
zeci de mii de lei la 
fiecare 
urmare 
folosirii 
troliștii 
derile 
Oltenia 
planul semestrial
4 000 de metri forafi.

Și
Ion 
Po- 
An-
pu- 

forajul

sondă. Tot ca 
a extinderii 

furbinei, pe- 
din întreprin
de foraj din 

au depășit 
cu

(Agerpres)

Mașini moderne pe șantierele

In ultimul timp, laboratoarele 
de pe marile șantiere de con- 
strucții au fost înzestrate cu 
noi mașini și aparate moderne. 
Printre acestea 6e numără a- 
paratele pentru determinarea 
rapidă a calității cimentului, 
mașini de încercat rezistența 
prismelor de beton, aparate di
ferite pentru măsurători etc. A- 
cestea ajută constructorilor să

rezolve operativ problemele teh
nice ce se ivesc pe șantiere, să 
grăbească ritmul construcțiilor 
și să execute lucrări de bună 
calitate. Prin folosirea noilor 
aparate, calitatea cimentului 
poate fi determinată în numai 
24 de ore, față 
cît dura această 
iute.

rle 28 de zile 
operație îna-

(Agerpres)

culturală
a tineretului

în aerul răcoros al dimine
ții izbucnește vulcanic chema
rea prelungă a sirenei. Sune
tul ei anunță începutul mun
cii pentru primul schimb. Pe 
porțile Uzinelor „23 August“ 
intră fluvii de oameni. Ne 
este greu să-i recunoaștem pe 
cei peste 600 de studenți ai 
Institutului politehnic din 
București oare fac aici prac
tica în producție. După nu
mai cîteva zile petrecute în 
uzină, aceștia s-au și inte
grat în masa muncitorilor.

în toate sectoarele de pro
ducție, muncitorii și inginerii 
i-au înconjurat cu dragoste 
pe studenți. Ei și-au manifes
tat dorința de a-i ajuta să-și 
însușească cunoștințele prac
tice necesare. Muncitorii au 
privit acest ajutor pe care-1 
dau studenților ca o datorie 
a lor de a contribui la pregă
tirea viitorilor specialiști. Sînt 
multe dovezi ale pasiunii pe 
care ei au pus-o în această 
muncă. La cuptoarele „Sie
mens Martin“, de pildă, oțe- 
larii i-au pus pe studenți în 
contact direct cu tehnica vii
toarelor agregate pe care le 
vor conduce, i-au învățat pro
cedee noi pe care cursurile 
încă nu le menționează.

La turnătorie, i-am întîlnit 
pe studenții anului I de la 
Facultatea de mecanică. Ur
măreau procesul tehnologic 
de turnare cu ajutorul ma
șini centrifugale. Studenții 
Nucă Gabriela, Dan Râul și

T. OANCEA

în fabăra de pionieri și școlari 
de la Brănești.

RADU PÄDURARU

Gagiu Claudiu își exprimă 
dorința de a turna cîteva pie
se. Colegul lor, NeculaTudor, 
care a plecat la facultate 
chiar din această secție, se 
oferă să-i ajute. Și iată pri
mii cuzineți executați de cei 
patru studenți din anul I. Sa
tisfacția lor e nespus de mare.

La forjă i-am întîlnit pe 
studenții din anul II al Fa
cultății de mecanică. Aceștia 
s-au împrietenit deja .cu 
forjorii Ghiță Alexandru, 
Lazăr Mihai și Stan Alexan
dru, din brigada nr. 4. lată-i 
acum împreună lucrînd la cio
canul pneumatic 1000/2 pen
tru forjare liberă.

Trecînd mai departe, prin 
alte secții, întîlnim mereu 
grupuri de studenți urmărind 
procesul de prelucrare a roți
lor dințate, lucrînd la strun
guri, la freze, sau notînd în 
caiete tot ceea ce află de la 
profesorii lor, muncitorii. 
Parcă întreg Institutul poli
tehnic din București s-a mu
tat în halele Uzinelor „23 Au
gust“.

★
La Uzinele de utilaj chimic 

din București fac practică 
studenți de la Institutul poli
tehnic, I.P.G.G., Institutul de 
construcții și Institutul peda
gogic de trei ani (Facultatea 
de arte plastice). Și aici, în ce 
privește îndrumarea perma
nentă și controlul studenților, 
grija conducerii uzinelor, a 
colectivului de muncitori este

vădită. încă din prima zi de 
practică, studenții au fost îm- 
părțiți în subgrupe. Prin ro
tație, fiecare subgrupă e în
drumată, conform planului de 
muncă, către un anumit sec
tor de activitate.

Iată, de pildă, grupa 438, 
anul I utilaj petrolier, s-a îm
părțit în două subgrupe. Una 
din subgrupe, sub îndrumarea 
tovarășei asistente Wassers- 
trom Erna, a fost repartizată 
la turnătoria de fontă și ne
feroase. împărțiți în grupuri 
de cîte 3, studenții urmăresc 
unele din procedeele cele mai 
avansate de turnare; partici- 
pînd la lucrări cu un caracter 
practic, ei verifică în profun
zime înțelegerea întregului 
proces tehnologic de turnare, 
studentul irakian Nima Imran 
Jeassim împreună cu colegii 
lui Iordache Vasile, Necula 
Nicolae și Pantilie Petre (foști 
muncitori la Uzinele „1 Mai“ 
din Ploiești) au turnat îm
preună un lagăr din bronz și 
acum așteaptă să vadă dacă 
a ieșit bine.

La cazangerie, i-am întîlnit 
pe studenții anului II de la 
Facultatea de arte plastice 
din cadrul Institutului peda
gogic de trei ani. în hală, ca- 
zanele străluceau în lumina 
dimineții. Oamenii sudau plă
cile de oțel, stîmind pretutin
deni, în spațiul halei, comete 
de seîntei și flăcări. Studentu
lui Alexandrescu Voica l-a 
fost atrasă atenția de fața pu-

ternică. luminată intens, a su
dorului comunist Chiriac Tu- 
dose.
toare, 
care 
sticla
au început să 
în carnetul de 
rului profesor

Și privirea sa cercetă- 
ochii lui mari și vioi, 
priveau 
colorată

flacăra prin 
a ochelarilor, 
prindă contur 
schițe al viito- 
de desen,

★
Au trecut numai cîteva zile 

de practică. Vor urma nume
roase alte zile, petrecute în 
mijlocul muncitorilor. Studen
ții vor afla mereu lucruri noi 
care se vor adăuga la cele în
vățate în facultate. Ei vor cu
noaște îndeaproape „secrete
le" și satisfacțiile muncii în 
uzină. Și tot aici, în secțiile 
și halele uzinei, se vor naște 
ideile celor mai valoroase lu
crări de cercetare științifică 
sau proiecte de diplomă. în 
felul acesta, uzina devine pen
tru studenții practicanți un 
uriaș laborator în care aceștia 
vor cerceta, vor descoperi, își 
vor îmbogăți necontenit cu
noștințele.

Adrian vasilescu

In orașul 
fost date de 
ță încă 300 
Alte 600, 
urmează să 
tarilor pînă__
In continuarea lucrărilor 
toarnă fundațiile unor blocuri 
însumînd 600—700 de aparta
mente. Intr-o fază avansată 
se află construcția unui spital, 
a unei policlinici, a unui cine
matograf, a unei școli de cul
tură generală, a unor unități 
comerciale, de cooperație meș
teșugărească și de alimentație 
publică.

RoșieCu tinerii de la 
m-am întîlnit chiar 
lui. Ne pregăteam 
lungă călătorie în 
plastice, să facem 
cele mai reprezentative opere de 
artă create de artiștii noștri și să 
vedem capodopere ale plasticei 
universale găzduite în sălile Mu
zeului.

In grupul acesta erau Alexan
dru Dumitriu și Alexandru Pușcău 
turnători, strungarul Nicolae Flen- 
cheș, cazangiul Radu Rucăreanu, 
montatorul Marcu Marin, sfrunga-

Grivifa
în tafa Muzeu- 
să începem o 
lumea artelor 

cunoștință cu

ai Școlii profesionale a Ateliere
lor Grivifa Roșie, au pătruns pen
tru prima dată intr-o sală de mu
zeu. Alfii au acasă albume, re
produceri, sau cunosc pînzele mai 
celebre ale marilor noștri pictori 
din reproducerile văzute în revi
ste și ziare.

E ................................pentru întiia oară însă cind

uzină pentru asigurarea aerului 
condifionat și reglarea umidității, 
cu ghidaj acustic, oferă privirilor 
peste 2.000 de lucrări din patri
moniul artei plastice naționale și 
universale.

Călătoria noastră începe. Pă
trundem în prima sală unde se 
găsesc expuse obiecte de artă

fă, confirmă pictorul Maxy. Cum e 
și firesc, motivele artistice 
evoluat și datorită măiestriei 
mai perfecționate a artiștilor dar 
și datorită diverselor influențe care 

artei din 
obiectele 
influența 

chiar

s-au exercitat asupra 
Principatele Romîne. In 
văzute este evidentă 
bizantină, greacă, slavă

au 
toi

ru! Dumitriu Marin, funcționarele 
Elena Stănescu și Gabriela Con 
stantin.

Pentru unii din tineri, călătoria 
aceasta nu are înfrutotul farmecul 
noului. Ei au mai vizitat Muzeul 
cu doi-trei ani.în urmă cind, elevi

Cu tineri muncitori prin sălile Muzeului 
de Artă al R. P. R.

contactul cu operele de artă ex
puse în muzeu se face metodic, 
științific, ascultînd explicațiile cele 
mai autorizate. Pictorul H. Maxy, 
directorul muzeului, este călăuza 
noastră in călătoria pe care o În
treprindem.

Muzeul ne primește într-un nou 
vestmînt, cu o nouă frumusețe 
Sălile sînt pline de lumină, îmbră
cate în marmură albă. Un muzeu 
modern, somptuos, organizat știin
țific, incit prin îmbinarea de pic
turi, sculpturi și mobilă a vre
mii să redea mai exact stilul 
epocii Înzestrat cu o întreagă

feudală din secolele X—XVIII, ln- 
tilnim numeroase piese valoroase, 
broderii, gravuri, vase de metal, 
legături de cărfi.

Tînărul Radu Rucăreanu privește 
atent exponatele ; pare că urmă
rește un anumit tir, o idee. De 
altfel nu intîrzie să ne-o Împăr
tășească.

— Uitafi-vă la bijuterii, la legă
turile de cărfi și la picturi. Nu 
vi se pare că motivele artistice au 
evoluat I

întrebarea este auzită și de în- 
soțitorul nostru.

— Impresia dumitale este exac-

lacea occidentală, în special 
obiectele ce provin din Transil
vania.

Întîlnim în aceste săli de artă 
feudală nenumărate picturi mura
le. Numărul lor mare arată locul 
important ocupat de pictura mura
lă în Principate.

Ne continuăm drumul prin arta 
secolelor X-XVIII. Un perete în
treg este ocupat de tîmpla mi
tropoliei din Tîrgoviște. Minunat 
obiect de arfă în care sculptura 
se îmbină cu pictura. Creatorii 
trebuie să fi fost mari maeștri.

Se știe că un moment important

în evoluția picturii 
reprezintă revoluția 
Negulici, Rosenthal 
sînt martorii revoluției de la 1848 
și redau pentru posteritate epoca 
aceea zbuciumată și înflăcărată.

— Semnificativ este faptul, in
tervine H. Maxy, că acești trei 
pictori au luat parte activă la re
voluție, au luptat pe baricade, au 
militat pentru cele mai progre
siste idei ale epocii. Cînd revolu
ția a fost trădată de burghezie, 
pictorii au împărtășit soarta celor 
mai consecvenți revoluționari. Ne
gulici și Iscovescu au murit în 
exil, roși de boală la numai 32 
de ani, iar Rosenthal s-a stins în- 
tr-o temniță din Budapesta în 
urma torturilor suferite. Negulici 
și Iscovescu au vrut să realizeze 
un album al revoluției. Au rămas 
însă numai cîteva fragmente din 
această frescă a epocii, portrete 
ale unor participanți la evenimen
tele de la 1848. Privifi acest por
tret al lui Bălcescu făcut de Ion 
Negulici. Cît realism exprimă ope
ra pictorului I Ce bogăție de sen
timente dezvăluie chipul marelui 
revolutionär I Vedeți tristețea care

AL. GÎRNEAȚA
(Continuare în pag. a ll-a)

Foto : AGERPRES

romîneșfi îl 
de la 1848. 
și Iscovescu

Tînăra Scurtu Elena de la Fabrica „8 Martie" din Piafra Neamf 
este fruntașă în producție. Ea își depășește planul cu 109 la sută.

Foto ; ZAMFIR ION

nou Onești au 
curînd în folosin- 
de apartamente, 
aflate în lucru, 
fie predate loca

la sfîrșitul anului.
• se

(Agerpres)

Pentru 
oamenii muncii 

veniți la odihnă
Ca și în anii anteriori stațiunile 

de odihnă de pe Valea Prahovei 
creează oamenilor muncii veniți 
la odihnă, noi și variate posibili
tăți pentru o odihnă activă, plă
cută și folositoare. Pe lingă 
excursii organizate în împreju
rimi, vizita la muzee, cluburi bine 
înzestrate cu biblioteci, săli de 
lectură ori de sport, pe lîngă 
programele artistice organizate și 
prezentate de artiștii amatori, 
conducerile stațiunilor apelează 
deseori și la formațiile artistice 
profesioniste.

Cu cîteva zile în urmă condu
cerile stațiunilor de odihnă de pe 
Valea Prahovei au chemat în a- 
ceste stațiuni secția de estradă a 
Teatrului de stat Ploiești. Cererea 
lor a fost satisfăcută imediat. Pe 
data de 2 iulie, secția de estradă 
a Teatrului de stat Ploiești a 
plecat in turneu prin aceste sta
țiuni cu spectacolul „Estrada pri
măverii",

I. TEOHARIDE



A
Clubul uzinei îi in£ormează 

pe tineri despre :

n uzina ngaștră 
avem un colectiv 
tînăr animat de 
dorința de a mun
ci mai bine și deci 
de a cunoaște mai 
mult.

Prin Intermediul informări
lor politice clubul răspunde 
dorinței acestora de a cu
noaște operativ și multilateral 
actualitatea internă și interna, 
țională.

Din acțiunile organizate la 
club vom cita în primul rînd 
informarea „Din șapte în 
șapte ?ile“ și bisăptămînalsle 
treceri în revistă asupra des
fășurării evenimentelor inter
ne și internaționale. Atunci 
fașă cînd ap loc evenimente 
deosebite, consemnarea lor șe 
face cu operativitate. Astfel 
fa timpul desfășurării lucră
rilor Sesiunii extraordinare a 
Marii Adunări Naționale, de
dicată istoricei victorii a co
lectivizării agriculturii în țara 
noastră, clubul a organizat 
împreună cu organele sindi
cale și U.T.M., sub îndrumarea 
organizației de partid, convor
biri în secțiile uzinei. La club, 
panoul cu presa eotidiană, 
expunerea pe marginea ace
luiași eveniment și recenzarea 
cărții lui P. Anghel „Victoria 
de la Oltina“ consacrată co
lectivizării, au completat a- 
eește convorbiri adueînd în 
fața tinerilor imagini din 
yiața și munca colectiviștilor.

Uii alt eveniment important, 
recenta vizită în țara noastră 
a delegației sovietice în frun
te cu N. S. Hrușciov, a fost 
de asemenea reflectat în ac
tivitatea clubului nostru. Pre
legerile universității populare 
au fost consacrate temelor 
„Comunismul, viitorul luminos 
al întregii omeniri“ și „Oa
menii sovietici cuceresc Cos
mosul. Realizări și perspecti
ve“. De asemenea, rășpunzînd 
multor solicitări, am organi
zat un simpozion întitulat 
„Turism 1962“.

Apropiatului Congres mon
dial pentru pace și dezarmare 
de la Moscova i-a fost dedicat 
o manifestare recentă ce 
avut loc în cadrul unei „joi 
tineretului“.

în ultima lună clubul 
găzduit manifestări dedicate 
Zilei internaționale a copilu
lui, Festivalului 
Tineretului de 
comemorării a 
de la moartea Doncăi Simo, 
semicentenarului Caragiale. 
Comemorarea Doncăi Simo a 
cuprins o prezentare a vieții 
luminoase a acestei luptătoare 
comuniste și recitări din poe
mul lui M. Breslașu „Cîntec 
de leagăn al Doncăi“

La organizarea și reușita a- 
castor acțiuni își dă concursul 
un însemnat număr de tova
răși. Sub îndrumarea directă 
a organizației de partid, comi
sia culturală, care reunește 
factori de răspundere din co-

Mondial al 
la Helsinki, 

25 de ani

TIMPUL LIBER - ÎN PARCURI,
__ ____________ _ ,____ ____ ________ _ A __  __  __ _ _ _____■_

STADIOANE, IN DRUMEȚIE!

j, Vitrina 
literară“

cum, tn 
verii slut 
minunate 
organizarea 
activități 
educative 
liber.

perioada 
condiții 
pentru 

unor 
cultural- 
în aer 

Excursiile,
reuniunile, serbările cîmpenești, 
seratele de dans, spectacolele ar
tistice în aer liber, competițiile 
sportive, atrag un număr mare 
de tineri, oferindu-le o distracție 
plăcută, educativă.

Am solicitat cîtorva tineri de 
la Fabrica de mobilă „23 Au. 
gust’’ din Tg. Mureș să ne răs
pundă la întrebările; la ce ac
tivități cultural-educative în aer 
liber au participat, ce le-a plă
cut mai mult în aceste manife
stări, ce propuneri au de făcut 
pentru mai buna lor organizare?

Maistrul Balazsi loan, respon
sabilul cu munca culturală în 
comitetul U.T.M. de la Fabrica 
de mobilă „23 August“, ne-a re
latat cîteva din acțiunile cultu
ral-educative in aer liber iniția, 
te de organizația U.T.M. în co
laborare cu sindicalul: o reușită 
serbare eîmpenească pe platoul 
Cornești la care au participai 
peste 500 de muncitori din în
treprindere i un program cultu- 
ral-artistic urmat de dans, pe 
stadionul „23 August" ; excursii 
în diferite centre industriale, la 
locuri pitorești, cîteva reuniuni 
tovărșeșți, competiții sportive.

—■ Că aceste acțiuni in aer 
liber au foșț pe placul tinerilor

— ne-a spus tovarășul Balazsi — 
ne,o confirmă și faptul că tot 
mai mulți tineri vin să ne soli
cite organizarea lor frecventă. 

Aurel Cotoară, muncitor la 
secția montaj, este unul dintre 
aceștia. Iată cîteva din impresii
le sale după serbarea eîmpe
nească de pe platoul Cornești:

— Programul reuniunii noas
tre, în special înainte de masă, 
a fost interesant: s-au organizat 
competiții sportive, precum și 
jocuri distractive. Cred că ni
meni nu s-a plictisit, însuși locul 
unde ne-arn aflat a creat o bu
nă dispoziție: aerul curat, um
bra copacilor. Comitetul U.T.M. 
și sindicatul au avut o inițiativă 
foarte bună organizînd această 
reuniune în aer liber.

Vorbind despre aceeași reu
niune, utemista Balint Eszter, 
muncitoare la secția lustruit, 
completă :

— Mie mi-a plăcuț programul 
după-amiezii: brigada artistici
de agitație a întreprinderii nea 
prezentat un reușit program 
popularizînd activitatea frunta
șilor in producție, satirizînd lip
surile ce se manifestă în munca 
unor tineri; spectacolul a fost 
scurt, dar interesant și educativ. 
Apoi 
jucat 
după 
mult
bine ea tn duminica aceea.

Utemistul Kelemen Fraucișc,

muncitor la secția montaj, este 
de aceeași părere, dar preci
zează :

— Ar fi bine să avem aseme
nea prilejuri mai des. Cred că 
acum, tn perioada verii, la fie. 
care sfîrșit de săptămînă am 
putea participa la acțiuni cultu
ral-educative în aer liber. Ele ar 
putea avea și un program mai 
variat. Ar fi interesant să parti
cipăm la diferite concursuri pe 
teme ca : cine cîntă și cine re. 
cită cel mai frumos, să organi
zăm ghicitori muzicale, con
cursuri de dans etc.

Margareta Oiteanu, de la sec
ția de mobilă de export, ne-a 
spus că nu de mult a participat 
la o interesantă serată în aer li
ber pe stadionul „23 August".

In legătură CU organizaarea 
excursiilor, tinerii au venit in

discuția noastră cu propuneri de 
care comitetul U.T.M. e bine să 
țină seama. De pildă tinerii 
Kovacs Iuliu și Olah Demcțer, 
care au participat nu de mulț la 
o excursie cu itinerariul, Hidro
centrala de la Bicaz, orașele 
Gheorghieni, Miercurea Ciuc, 
Tușnad, ne spuneau eă o discu
ție organizată eu drumeții ar fi 
fost deosebit de instructivă. Ti
nerii au vizitat întreprinderi, fa- 
bripi poi, importanțe realizări 
ale regimului nostru democrat- 
popular. Ap cunoscut multe 
locuri pitorești, Un schimb de 
impresii i-ețr fi ajutat să-și fi
xeze mai bine cunoștințele noi 
primite, ar fi trezit și altor ti
neri pasiunea pentru drumeție.

Deși întrebările noastre le-am 
adresat unui mare număr de 
tineri, răspunsurile n-au fost

prea numeroase și mai ales prea 
diverge. Motivul e lesne de în
țeles : așa cum au remarcat 
tinerii
puține manifestări cultural-edu
cative
U.T.M.
sindicatului pot face încă mult 
mai mult pentru ca fiecare tînăr 
să participe in orele libere la 
activități diverse, bogate în con
ținut. Începutul bun de pînă a- 
cum trebuie să fie depășit, îm
bogățit la fiecare sfîrșit de săp
tămînă cu tot mai numeroase 
acțiuni cultural-sportive tn 
liber.

fi 
s-au organizat încă prea

în aer liber. Comitetul 
împreună cu comitetul

aer

ȘT. NECANIȚCHI 
corespondentul 

„Scinteti tineretului“ 
pentru regiunea Mureș — 

Autonomă Maghiară

ne.am plimbat, unii au 
șah, alții au citit, Seara, 
cjnă, a urmat dans. De 
nu m-am distrat atît de

NOU

★

(Urmare din pag. I)

PETRE STAN 
directori^ clubului 

„Uzinei de mașini elècirice 
București

DIN FOLCLORUL

Călă-

O ultimă repefijie înainte de 
spectacol, (Brigada de agita
ție a Căminului cultural din 
comuna Cișei, regiunea Cluj).

mitetele sindicatului și U.T.M-, 
cadre tehnice, muncitori frun
tași cu vastă experiență de 
muncă și viață, redactori ai 
gazetei de uzină „Dinamul“
— tovarăși cu temeinice cuno
ștințe politice și ideologice, la 
curent cu activitatea politică
— ajută conducerea clubului 
să-și îndeplinească sarcinile. 
Larga, documentare pusă la 
dispoziția noastră de către bi
blioteca clubului, grija per
manentă pentru o temeinică 
mobilizare și pentru respecta
rea programului anunțaț, con
cură Ia o informare politică 
eficientă a colectivului uzinei.

Am înfățișat aici cîteva din 
manifestările organizate de 
clubul uzinei noastre. Sîntem 
însă convinși că putem îmbu
nătăți formele informării po
litice printr-o mai mare varie
tate de manifestări. Acùm ne 
străduim să găsim forme noi 
de participare a formațiilor 
artistice și în primul rînd a 
brigăzii de agitație, astfel ca 
ele să nu se mai limiteze doar 
la rolul de însoțitoare ale con
ferințelor ci unele puncte din 
programul lor să servească 
nemijlocit informării politice.

Ghidîndu-ne după criteriul 
actualității ne vom strădui să 
alcătuim programe și mai in
structive și atractive.

. 1

rigada artistică 
de agitație din 
comuna Novaci, 
raionul Drăgă- 
nești-Vlașca, re
giunea București, 

s-a născut o dată
cu înființarea celor două gos
podării agricole colective din 
»ațele Novaci și Popești.

Ultimul program al brigă
zii, intitulat „Zi de zi se 
schimbă satul“, prezintă rea
lizările ce au pătruns în via
ța nouă a satelor, bunăstarea 
și belșugul din casele colec
tiviștilor, electrificarea comu
nei, radioficarea, înființarea 
dispensarului, toate puse în 
față cu trecutul de mizerie, 
în care trăiau țăranii pe fosta 
moșie a boierului.

Programul brigăzii are refe
riri și la viața gospodăriilor 
agricole colective, povestind 
de exemplu, prin vers și me
lodie despre munca depusă la 
construirea unul grajd, de 
către brigada de constructori 
a colectivei condusă de Nico- 
lae Nicolae, despre înființa
rea unui sector avicol unde 
cei 1500 de pui (astăzi sînt 
3 000 de pui) sînt îngrijiți de 
colectiviste harnice ca Stana 
Dragomlr, Floarea Stan, Ma
rfa Oprea și Maria Florea etc.

Tot din programul brigăzii

aflăm că sectorul zootehnic își 
îndeplinește sarcinile de plan 
avînd în prezent (acest pre
zent era acum 2 luni) 100 ca
pete vaci cu lapte și juninci. 
în același timp brigada cri
tică tărăgănarea lucrărilor de 
irigare, nepăsarea unor colec
tiviști față de bunul obștesc 
precum și unele atitudini de 
indisciplină în muncă. Acesta 
este programul brigăzii artis
tice de agitație din Novaci,

Intr-adevăr, acum două luni

Frunzuliță de trifoi 
Multe s-au schimbat la noi. 
De cînd cîmpul l-am unit 
Satul nostru-a-nîinerit- 
Răsună cimtarea mea. 
Dragostea inimii-n ea, 
Satul e ca trandafirul 
Cind-i-mbujorează firul. 
Peste lunci scăldate-n soare 
Se întrec mîndre tractoare, 
Grîriele-n stive să crească 
Țara să tot înflorească.

Cules din G.A.C. „1 Mai" din comuna Șereaia, 
raionul Făgăraș, de l. BRAGHEȘ.

★
Frunzuliță mărgărit. 
Te slăvim partid iubit. 
Ne-ai adus astăzi în sate 
Zile mîndre luminate.
Cit cuprinzi, lanuri de grîu 
Este cel mai frumos brîu 
împletit cu măestrie 
în marea gospodărie. 
Vîntul trece peste spice, 
Ele cresc nalte voinice 
Și-așteaptă secerătorii 
Ca fetele pețitorii.
Bucurie, floare dragă,
Ai crescut mîndră-n ogradă.
Și-ai crescut în toată țara
S-a revărsat primăvara.

"‘.l.. r>': itrsi .
Cules din comuna Cimcu, raionul Agnita, re

giunea Brașov, de I. BRAGHEȘ,

poate lua, în felul acesta, cu 
ușurință un caracter formal. 
Desigur că pregătirea unor 
programe lungi (cum au fost 
cele prezentate pînă acum), a 
unor „spectacole“ de brigadă 
necesită timp, din care cauză 
operativitatea Și mobilitatea 
brigăzii este redusă.

Prezentîndu-și pentru ulti
ma oară programul în urmă 
cu o lună, brigada nu are în 
pregătire un nou program de
oarece membrii ei fiind în

amatori 
pe scenă

In cadrul ciclului de acțiuni 
culturale organizate de Casa de 
cultură a tineretului din ra
ionul „30 Decembrie”, artiștii 
amatori, au fost de curfad 
oaspeții tinerilor din satul Di- 
mieni, comuna Otopeni.

Expunerea ținută pe tema 
Păstrarea avutului obștesc” 

fost urmată de un bo
gat spectacol susținut de or
chestra de mandoline și muzi
cuțe, de echipa de dansuri și 
soliștii Casei de cultură.

împreună cu artiștii ama
tori au mers și tinerii din e- 
chipa de fotbal a casei de cul
tură, care au susținut un 
meci amical cu echipa de 
fotbal a tinerilor din sat.

V. ANTE

Vasile Dumitru, Ioana Iancu, 
Stana Dragomir, Stela Iliaș, 
Ioana Voinea, Maria Tănase, 
Elena Popescu, îndrăgostiți de 
munca cîmpului sînt pasionați 
și de activitatea cultural-artis- 
tică. Pînă nu de mult ei au 
activat într-o echipă de teatru 
a căminului (care prin nu se 
știe ce împrejurări s-a des
ființat) relevîndu-se ca ar
tiști amatori talentați. Mul- 
ți tineri colectiviști au 
cîntat în corul căminului cul-

Nedorita vacantă a unei brigăzi
cînd a fost întocmit progra
mul brigăzii era legat de pro
blemele cele mai importante 
din viața colectiviștilor. Dar 
astăzi ? Firește, sarcinile sînt 
aceleași, colectiviștii luptă 
pentru continua întărire a 
gospodăriei agricole colective. 
Un program de brigadă artis
tică de agitație trebuie să re
flecte însă întotdeauna „la zi" 
aceste sarcini, să fie ca o o- 
glindă a săptămînii de lucru, 
operativ și eficient.

Cu un program învechit nu 
se poate răspunde cerințelor 
noi ivite în viața satului co
lectivist ; activitatea brigăzii

majoritate cadre didactice, au 
plecat în vacanță. în conse
cință, căminul cultural va ra
mine fără brigadă artistică de 
agitație pe toată vara. Bri
gada și-a propus să pregă
tească doar... un program fes
tiv pentru ziua de 23 August.

Există părerea că la Novaci 
nu se poate înființa o brigadă 
artistică din care să facă 
parte tineri colectiviști (adică 
din cei care rămîn în perma
nență în comună) din lipsă de 
„tineri talentati“.

Așa să fie oare? în gospo
dărie lucrează peste 300 de 
tineri. Tineri colectiviști ca

Standul de cărji din secjia bile a Uzinei „Rulmentul“ din Brașov se bucură de mult interes din 
partea tinerilor muncitori. Foto : N. ȘTELQRIAN

In fata com
l-a cuprins pe Bălcescu In urma 
înlrîngerii revoluției șl urmele bo
lii ce aveau să-l răpună.

Rosenthal, continuă maestrul 
Maxy, are o predilecție pentru ta
blouri alegorice. „Romînia revolu
ționară“ și „Romînia rupîndu-și 
lanțurile pe Cîmpia Libertății“ în
fățișează Romînia sub chipul unei 
femei plină da avînt.

Și iarăși continuăm drumul 
de-a lungul istoriei artei plastice 
romînești. Daca pînă acum am 
străbătut destul de repede seco- 

ajungînd cu ușurință la mij-

In care piciorul redă crlmpeie din 
via|a poporului, „Petrecere cu lău
tari", document istoric valoros 
care demască viața de lux a bur
gheziei.

Cu Grigorescu intrăm Intr-o 
nouă epocă a picturii romînești, 
epocă dominată de marele talent 
al acestui pictor.

Pentru tînărul Nicolae Flencheș, 
Grigorescu ca și Aman nu șînt 
niște străini. El și-a cumpărat al
bumele cu opera acestor pictori 
și acum cînd străbatem sălile 
Grigorescu el le spune tovarăși
lor șăi ce reprezintă anumite ta
blouri. Ne oprim cu toții in 
lațe „Atacului de la Smirdan” la 

Grigorescu a lucrat vre- 
Făcînd parte 

tablouri

orilor;
1907. Băncilă este un picior el 
mulțimii, un artist In opera căruia 
muncitorii și țăranii și-au găsit un 
loc de (runte.

— Să ne oprim aici, propune

locul secolului trecut, acum 
toria devine mal anevoioasă, po
pasurile mai lungi. După ce pic
torii revoluționari, au deschis dru
mul picturii realiste, încep să a- 
pară mari personalități artistice, 
vlrfurl ale artei noastre, Primii 
sînt Teodor Aman și Taffarescu, 
pictori valoroși, întemeietori ai în- 
văfămlntului superior artistic în 
Romînia. Aman este de asemenea 
gravor, sculptor șl arhitect. In 
opera sa un rol important îl ocupă 
compoziția istorică și portretul. 
Zăbovim în fața admirabilului por
tret al lui Tudor Vladimirescu.

— Trebuie să știți, ne spune 
H. Maxy, că Aman nu l-a cunoscut 
pe Vladimirescu. In schimb s-a 
documentat. A. cercetat docu
mente și a stat de vorbă cu pan
durii care l-au cunoscut pe Vladi
mirescu. Șl doar pe baza acestor 
mărturii scrise și orale Aman a fă
cui portretul eroului de la 1121 
și cînd l-a arătat pandurilor ace
știa au exclamat uimiți: „E întoc
mai generalul nostru I"

Vedem In continuare „Hora la 
Aninoasa", „Scenă eîmpenească“

care 
me de opt ani. 
din ciclul de 
nafe războiului pentru indepen
dentă, „Atacul 
redă eroismul soldaților 
Dimitriu cunoaște și el clte ceva 
despre acest tablou și le spune 
tovarășilor săi: Tabloul a fost 
comandat de primăria orașului 
București. Cînd pictorul și-a adus 
opera, cineva a întrebat unde 
sînt ofițerii. La aceasta pictorul a 
răspuns zlmbind că avlntul acesto
ra a fost atît de mare Incit au ie
șit din tablou.

Privim apoi cunoscutele tablouri 
ale lui Grigorescu reproduse și In 
manualele școlare, cunoaștem ast
fel diversitatea operelor sale, ră- 
mînem înclntafi de frumusețea 
„Bălăioarei“ ca și de realismul 
portretului unui italian, ori atmos
fera bucolică ce se degajă din 
„Carul cu bol“. Optimismul lui 
Grigorescu este evident șl cuce
ritor.

Ungă el, un contemporan, 
Andreescu oferă tonuri mai 
bre, folosește o culoare mai 
lunecată.

Intr-o sală alăturată ne Intîlnim 
cu Băncilă pe care tinerii de la 
Grlvifa îl cunosc In special cu 
tabloul său despre Răscoala din

închi-

de la Smîrdan" 
romîni.

Ion 
so- 
1n-

pictorul Maxy. Ați văzut trei mari 
personalități artistice : Grigorescu, 
Andreescu și Băncilă. Ei sînt a- 
proape contemporani și în orice 
caz realitatea pe care o redau 
n-a suferit transformări structura
le de la primele tablouri ale lui 
Grigorescu și pînă la ultimele ale 
lui Băncilă. Cu toate acestea ima
ginea generală a epocii desfășu
rată în atîtea pinze arată deosebiri 
în prezentarea acelorași lucruri. 
Valoarea pe care pictorul o oferă 
obiectivului diferă după concepție, 
temperament și mod de expre
sie. Grigorescu e armonios, liric, 
îneîntat de viafă și ca atare și 
imaginile create de el sînt lirice, 
vioaie. Așa îi vede el pe țărani. 
El îi surprinde în momentele lor 
vesele, optimiste, deși viața lor 
era plină de necazuri. Grigorescu 
e un liric al viziunii romînești. 
Andreescu are însă alte concepții 
despre viafă. Pictura lui are o 
altă viziune, mai profundă, mai 
robustă. Țăranii lui sînt peticiți, 
suferinzi, Băncilă, adevărat mili
tant pe fărîm social, merge chiar 
mai departe și înfățișează aspec
tele dramatice ale epocii sale. Ce 
disperare tragică va fl cu țăranul 
din tabloul despre răscoala

tural, altora le place să reci
te poezii... Părerea celor care 
spun că printre colectiviștii 
din Novaci „nu sînt tineri 
talentați”, apare, în felul a- 
cesta, cel puțin ciudată. Ar fi, 
credem, mult mai potrivit ca, 
comitetul U.T.M. comunal (se
cretar Oprea Ion) și conduce
rea căminului cultural (direc
tor Constantin Nițu) să treacă 
de îndată la înființarea unei 
brigăzi artistice de agitație 
care să-și poată îndeplini în 
mod operativ și eficient rolul 
ei agitatoric și mobilizator. O 
astfel de brigadă, avînd ca in
structor unul dintre tovarășii

profesori din comună ar putea 
pregăti programe scurte de 
circa 15 minute, legate de 
munca de fiecare zi din gos
podăria colectivă cu date și 
fapte culese direct de la bri
gadierii diferitelor sectoare.

în momentul de față pe 
tarlalele gospodăriei se des
fășoară lucrările de recoltare 
și întreținerea în bune condiții 
a culturilor prășitoare. De 
efectuarea în timpul optim a 
acestor lucrări depinde în 
mare măsură sporirea belșu
gului gospodăriei.

Iată tema centrală care ar 
putea oferi subiecte pentru o 
seamă de programe „fulger” 
ale brigăzii artistice de agita
ție.

Oglindind în programele ei 
fapte de imediată actualitate 
desprinse din iureșul bătăliei 
pentru recolte mari, pentru 
mărirea producției de came, 
lapte, ouă, pentru creșterea 
continuă a fondului de bază 
și prezentîndu-le în fața co
lectiviștilor nu numai pe sce
na căminului cultural, ci și 
direct la locurile de muncă, 
brigada poate deveri prin ac
tivitatea ei graficul viu al în
trecerii, jurnalul vorbit al bri
găzilor și echipelor de colec
tiviști.

VIORICA GRIGORESCU

V-ati întrebat cit de pasio
nantă poate să fie .o călătorie 
de-a lungul drumurilor pe care 
le străbat cărțile ?

Cu ajutorul strungarului 
Călătoaie Vasile, care răspun
de în comitetul U.T.M. al U- 
zinelor „Republica“ de munca 
culturală și al bibliotecarei 
Haită Elena, am încercat să 
pășim pe cărările străbătute 
de cele 22 000 de volume ale 
bibliotecii din întreprindere. 
Gustul literar, dragostea pen
tru care se nasc rareori sin- 
gure, Ele șînt determinate de
seori de calitatea artistică și 
nivelul de idei al primelor 
Igcțuri, Comisia concursului 
„Iubiți cartea" din Uzinele 
„Republica“ desfășoară de a-, 
ceea p ințenșd activitate toc
mai în direcția îndrumării 
lecturii ținerilor muncitori. 
Una din formele deosebite ale 
acestei activități p reprezintă 
organizarea unor așa-numite 
„Vitrine literar?", De fapt, a- 
ceste „vitrine literare, sint 
adevărate spectacole artistice 
la care își aduce contribuția 
un colectiv permanent fprjnat 
din 22 tineri și ținere din uzi* 
nă. Cea maț reușită dintre a- 
ceste manifestări literare, s-a 
bucurat de concursul a doi 
redactori de la editurile din 
București 
nu numai 
fii, ci și 
pregătire, 
grafiilor.

Cînd a foșț prezentat în ca
drul „vitrinei literare" volu- 
mul de versuri „Frunze“ al 
lui Tudor Arghezi, ori de câte 
ori recenzorul se oprea la una 
din poeziile volumului, pe ne* 
așteptate din sala neîncăpă
toare a clubului un tînăr sau 
o tînără recita poezia despre 
care se vorbea. Una din vitri
nele literare care a avut loc 
recent a fost intitulată „Față 
în față“. Au fost prezentate 
cărți ale scriitorilor români și 
sovietici ce oglindesc viața 
nouă a tineretului în societa* 
tea socialistă cu discutarea 
volumelor aparținînd unor au
tori care descriau suferințele 
tinerilor din țările capitaliste. 
„Vitrina literară" s-a dovedit 
a fi o formă interesantă de 
popularizare a cărții.

A. TOMA

care au prezentat 
noutățile din libră- 
ceea op se qflq în 
sub teascurile tipo*

arici
1907, care fuge de gloanfe pe 
un cîmp semănat cu cadavre. Ișfă 
dar cum trei mari personalități ar
tistice au înfățișat in fond aceeași 
epocă. Ei au luat din viață ceea 
ce corespunde concepției lor ar
tistice și sociale, viziunii lor. In 
fond e vorba de aceeași epocă 
istorică. Dar ei nu se repetă, ope
ra lui Grigorescu nu este identi
că cu a lui Andreescu. Ei gin- 
dese altfel și rezolvă altfel ace
leași date ale realității.

Ne pregătim să facem un po
pas Îndelungat oprindu-ne cu că
lătoria noastră in pragul sălilor eu 
exponate din perioada dintre cele 
două războaie.

— Ne oprim aici spune maestrul 
Maxy. Avem In față Irămintata 
perioadă dintre cele două răz
boaie mondiale. E bine șă facem 
un popas. Trebuie să păstrăm 
imaginile pe retină, să le rume
găm. Opera de artă ca și poezia 
și simfonia nu sînt documente de 
istorie scrise, ci redări plastice 
ale ideilor, cu mijloacele cuvîn- 
tului, culorii sau sunetului. Fiecare 
plnză nu e un mod de pictură, 
numai o expresie a măiestriei, ci 
un lei de exprimare a concep
țiilor artistice și sociale. Ca să 
înțelegi opera de artă nu e de 
ajuns să citești monografii și cărți 
de artă, să o înțelegi, 
ționeze. Pictorul are 
redea natura, viața în 
cit cel ce vede opera 
retrăiască emofia sau 
l-a Inclntat.

Ne despărjim de prietenii no
ștri pentru o săptămînă. Duminică 
ne continuăm călătoria noastră 
In lumea artelor descoperind noi 
frumuseți In celelalte galerii ala 
Muzeului de Artă al R. P. Romîne.

să te smo
datone Să 
așa fel în
de artă să 
(aptul care

Prin sălile Muzeului de Artă al R.P.R.
Foto: N. STELORIAN



D U P À
CINCI ANI

oate c‘nci au 22 de ani. Toate cinci 
slnt utemiste și 

I llsln III toate au fost PÎ°' lllllwll niere în primele IIHRmI IUI detașamente înfiin
țate în anul 1949. 

Toate cinei lucrează bine, con
tribuind la depășirea planului 
de producție pe fabrică. Fetele 
noastre sînt originare de la țară 
și s-au născut în același an. 
Ele au putut urma școala și 
dobîndi o calificare numai dato
rită noilor condiții create de 
regimul democrat-popular pentru 
copiii oamenilor muncii. Toate 
cinci aveau 17 ani cînd au pășit 
împreună pragul fabricii de rul
menți din Birlad (in prima fo
tografie). De atunci au trecut 
cinci ani și toate cinci și-au 
schimbat numele... căsătorindu-se. 
lată-le astăzi, maturizate și tot 
prietene (în fotografia a doua). 
Sînt rectificatoare (una singură 
lucrează 
tele lor 
bile de 
cizie se 
dintr-un

Cinci 
în răstimpul acesta 
lor cinci prietene ?

1. Maria Murgoci (îtș prima 
fotografie o mai chema încă pe 
numele de fată: Maria Vieru) 
a rămas orfană de pe urma răz
boiului și a intrat in fabrică la 
secția sculerie, unde lucrează și 
astăzi, numărîndu-se printre 
cele mai destoinice muncitoare 
din secție. In fabrică l-a cu
noscut pe soțul ei. Munceau în 
același schimb- S-au căsătorit și 
au un copil de un an, Laurențiu, 
și o gospodărie frumoasă: frigi
der, țelevizor, scuter. Se chib- 
zuiesc atent, sînt mulțumiți. 
Printre pasiunile lui care n-o 
stingheresc, deși la început o 
cam neeăjeau, fiindcă rămînea 
singură acașă: pescuitul și vi- 
natul. Dorește ca peste alți ani 
cînd va fi fotografiată, să fi 
schimbat scuterul pe o moto
cicletă mai puternică și să fi 
citit mai multe cărți deeît pînă 
acum.

2. Anița Rusen (în prima fo
tografie o chema Anița Mîn- 
drescu) lucrează la atelierul 
role 1. Pentru ea meseria de 
rectificatoare nu are taine. S-a 
căsătorit de numai șapte luni 
deși șe cunoaște cu Dumitru 
(mecanic șef), soțul ei, de mai 
bine de doi ani.
tot 
au 
un 
dit 
torie și este limpede că n-au 
greșit t se împaci de minune. 
Prin căsătorie ea a devenit mare

la control) : prin dege- 
agile și pricepute trec 
rulmenți a căror pre- 

măsoară în 
milimetru.
ani !... Ce

a mia parte

s-a petrecut 
în viața ce-

L-a cunoscut 
la „locul de muncă", dar 

stat de vorbă prima oară la 
bal, de ziua femeii. S-au gîn- 
temeinie înainte de casă-

amatoare de fotbal: își înso
țește duminica soțul, pe stadion, 
astfel incit ultima pricină de 
supărare din familia lor a dis
părut de mult.

3. Elena Bosnea (pe numele 
de fată Elena Peșterău), cînd a 
intrat în fabrică au vrut s-o 
pună controloare, dar ei îi plă
cea să fie la mașină (mașina ei 
este un exemplu de perfectă în
treținere), unde și lucrează în 
prezent, de cinci ani. ti mai 
plăceau și jocurile naționale; 
s-a înscris în echipa de dansuri 
naționale a fabricii, unde l-a 
avut pereche pe... actualul ei 
soț (șînt și astăzi „pereche” in 
aceeași echipă). împlinesc doi 
ani de căsătorie și au pasiuni a- 
semănătoare : teatrul, cinemato
graf, literatură. Merg întotdea
una la premieră. Și astăzi, 
deși a trecut atîta vreme de 
cînd visa la uniforma școlii 
profesionale, ea nu se poate 
stăpîni să nu se bucure, copi
lărește, de fiecare dată cînd își 
încasează salariul și este egal 
cu al bărbatului ei.

4. Augusțina Botezatu (în 
prima fotografie o chema Au- 
gustina Brăiescu) lucrează la 
laboratorul metrologic: este con
troloare, deosebit de conștiin
cioasă în munca de mare răspun
dere pe care o îndeplinește. 
Acum se află în concediu de... 
naștere (mai are citeva zile pînă 
să nască). Numele copilului a și 
fost hotărit: Iulian (în cazul 
în care vg fi băiat) Irina (în 
cazul în care va fi fată), Nu
mai cu pregătirile e o mică „în
curcătură” : banii așteaptă la 
C.E.C., dar ei nu știu încă dacă 
să cumpere lucruri „roz” ori 
„bleu”. Bărbatul Augustinei este 
lăcătuș la controlul tehnic de 
calitate, S-au cunoscut lucrînd 
în același loc de muncă : la re- 
cepție-montaj. El a invitat-o 
pentru prima dată la plimbare 
în parcul din Birlad și n-au 
pierdut nici azi frumosul obicei 
de a se plimba împreună, mai 
ales că mișcarea îi face bine 
lui Iulian sau Irinei. Viitorul 
tată a trăit de curînd nu numai 
febra așteptării copilului, ci și- 
febra tezelor de sfîrșit de an, 
fiind elev în clasa a VlII-a se
rală (dorește să urmeze și mai 
departe). Cei doi soți sînt întot
deauna de aceeași părere, iubesc 
la fel de mult copiii, au gusturi 
comune. Eg, ea viitoare mamă, 
nu poate să uite în ce condiții 
a nășcut-o mama ei, și în ce 
condiții va naște ea.

5. Aurelia Babotă (în urmi cu 
einci ani o chema Aurelia Gai
ță) muncește în fabrici și ur-

Acum 5 ani..i

Și astăzi.

mează, totodată, cursurile școlii 
medii serale (e în clasa a X^a). 
Ordonată atît în atelier, cit și la 
școală, are principiul: nu lăsa 
pe mîine, ce poți face azi! La 
anul isprăvește școala și vrea să 
intre la un institut. Familia 
Babotă este o familie de vsțu- 
dioși”. Soțul, care i-a fost co- 
leg de clasă în școala profesio
nală, va trece în curînd în anul 
doi al facultății de electroteh
nică din Iași, al cărei bursier 
este. Acum se află în plină se
siune de examene. El nu s-a 
mulțumit să învețe singur. A stă
ruit ca și Aurelia să-și continue 
studiile, ajutînd-o la materiile 
mai dificile: matematică, fizi
că... împreună vor studia mai 
deparțe, vor cuceri „cetatea ști
inței^, se vor bucura de viață, 
chiar dacă deocamdată distanța 
îi obligă să se vadă prea rar, 
pentru doi oameni ce țin unul 
la altul.

Cinci tinere, după cinci ani. 
Bilanțul este bun. Toate cinci 
muncesc cu rîvnă, se bucură de 
noile condiții de viață, visează 
și-și fac planuri de viițor, care 
se vor îndeplini cu siguranță.

MIHAI STOIAN

In Editura politică 
au «părut;

I. LE.NțN OpereV, I. LENIN - 
complete, wl- 8,

Aeast volțim ai Oper#lor 
complete ale lui V. I, Lenip 
cuprinde lucrările scrise de el 
în perioada septembrie 1903— 
iulie 1904, perioadă caracter!- 
zată priptr-un puternic șvlnt 
al mișcării muncitorești și al 
luptei țărăpimb pentru pă- 
mînt. Majoritatea lucrărilor și 
documentelor cuprinse îij g- 
cșșț volum sînt consacrate 
elaborării principiilor organi
zatorice alg partidului marx- 
ist-revoluțippar șj combaterii 
concepțiilor oportuniste ale 
menșevicilor îp problemele or
ganizatorice ale partidului.

EUGEN BANTEA — Drep. 
tatea și tăria sînt de par
tea socialismului.

Autorul înfățișează pe baza 
a numeroase date și fapte e- 
locvente, creșterea vertiginoa
să a forței sistemului socia
list pe tărîm economic, tehnic, 
științific, militar și moral-po- 
Jitic, schimbarea continuă a 
raportului de forțe pe plan 
internațional în favoarea șiș- 
țernului mondial socialist.

NICOLAE SCHWARȚZ — 
Calitatea produselor.

Lucrarea prezintă importam 
ța deosebită pe care o are îm
bunătățirea calității produse
lor, insistă asupra factorilor 
care duș la realizarea unor 
produse la nivelul tehnicii 
mondiale, și subliniază în mod 
deosebit măsurile luate de 
partidul și guvernul nostru pe 
această liftiș.

Azi încep întrecerile din

Campionatul mondial feminin 
de handbal în 7

'Astfizi, Ig București, Ploiești și 
Brașov se dispgtă primele mecigri 
din cadruț celei de-a 2-a erlițji a 
campionatului mondial feminin de 
handbal in 7, care reunește 9 
echipe Împărțit» în 3 grupe după 
cum urmează ; grupa A (Ploiești) 
R.S. Cehoslovacă, R.F. Germană, 
U.R.S.S. i Grupa B (Brașov) R. P. 
Ungara, Danemarca, Japonia r 
grupq C (București) Iugoslavia, 
R. P. Polonă, R. P. Romînă. Pen
tru prima oară participă la cam
pionat echipele U.R.S.S. și Japo
niei.

Amatorii de speri din »ele trei 
Orașe vor putea urmări astăzi me
ciurile : R.F. Germană—U.R.S.S. lg 
Ploiești: R. P. Ungară—Japonia la 
Brașov: R. P. Romînă—R. P. Po-

P E S
• Vineri în orașul Koln * 

avut loc tragerea la sorți a 
meciurilor din primul tur al 
„Cupei campionilor europeni“ 
la fotbal- Echipa Dinam» 
București, campioana țării 
noastre figurează în grupa B 
și va juca cu formația țțireă 
Galatasaray Istanbul,
• Echipa de fotbal * Armatei 

Siriene Își Începe turneul în țara 
noastră marți 10 Iulie. Fotbaliștii 
sirieni vor lniîini în nocturnă de 
la ora 20 pe stadionul Republicii 
ecIUPU steguq, Joi ogspeții vor 
juca la Ggiați ți duminică 15 iulie 
jg Pitești, cu Dinam» din localitate.

Dezvoltă 
sectorul zootehnic

Urmînd îndemnul parti
dului, colectiviștii din 
Perișor — raionul Băi- 

lești — au hotărît să dezvolta 
în acest an și mai mult șec- 
torul zootehnic — sector adu
cător de mari venituri.

Astfel, de curînd ei au cum
părat 45 de juninci și 35 da 
vaei cu lapte.

Pentru adăpostirea anima
lelor a început recent con
strucția unui grajd cu o capa
citate de 100 capete

VIOREL CIOCHIN 
colectivist

Peste prevederile To(i tinerii

planului învață

lonă la București, (stadionul Repu
blic;) ora 19). Jocuțjle din preli
minarii vor continua la 8 și 9 iu
lie. Marți 10 iulie este zi de 
ailihnâ. In zilele de 11, 12 și 13 
iulie la București, Brașov */ Șibiu 
se vor luca meciurile din semifi
nale. Pentru acegsță fază a com
petiției se caliiică din preliminarii 
primele douâ echipe din fiecare 
grupă, (iiștigătoarele grupelor se
mifinale vor juca la 15 iulie fi- 
nala la București. De asemenea, 
meciurile pentru locurile 3—4 șl 
5—6 vor avea loc la București. 
Turneul pentru loeurlle 7—9 slnt 
programate In zilele de 11, 12 și 
13 iulie la PMești,

CURT
(Ager preiț

• Campionatele mondiale de 
gimnastic# qiț continua) CU dgsiă- 
șurarea exețgițiilor oblfgaloțll (jjn 
coneursul feminin. Cel mai bine 
s.au prezentat gimnastele sovie
tice, și mpi aleș campioana olim
pică Larisa Latlnina, care q evo
luat cu mare succes la toate apq- 
rglelq. (.gllning cgnțiucg la indi
vidual cu 38,598 puncte. Șonia Iq- 
vqn (R.p.R.) pcupă jocul 18 eu 
37,099 puncte.

Pe echipe, primul lac este gcu- 
paț de U-R.S.Ș. 190,431 punete. 
Echipa R. P. Romîne, care a ră- 
mas doar cu 5 concurente dwd 
ggqidențqreg Anei Mărgineațiu, șe 
afld pe Ipeul 9 cu 180,859 punctț. 
In clasațpent figurează 17 firi.

• Cea de-a 5-a ediție a tradi
ționalului turneu internațional do 
Wb „Memorialul dr, Lojoa Aszt*- 
JĂș'' se va desfășură fafrg 9 și 28 
itilip îi} orașul Kecskemeț și va 
reuni 9 mari maeștri internatioi}aii 
și numeroși maeștri internaționali. 
Pe lista particopanților figurează 
Holmoy (U.R.S.S.), Filip (R. 
Cehoslovacă). Szafco (R.P. VnsvJ)' 
Pire (Iugoslavia), Pietscți (R. p. 
Germană), Kolarov (RP. Bulgaria) 
ți alții, Din R.P. Romînă va pârtie 
cipa C, Radoviei.

SOSIREA
NOULUI AMBASADOR
Al R. P. UNGARE

IA BUCUREȘTI
La 6 iulie a sosit la Bucu

rești Jenö Kuti, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar 
al R. P. Ungare în Republica 
Populară Romînă.

La sosire, Jenö Kuti a fost 
salutat de Gheorghe Luca, 
directorul Protocolului Mini
sterului Afacerilor Externe.

Au fost de față Jenö Györ
gy, însărcinat cu afaceri a.i. 
al R. P. Ungare în R. P. Ro
mînă și membri ai ambasadei 
precum și șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la 
București.

(Agerpres)

■
 dată adunate in

tr-un volum, po
vestirile lui Nico- 
lae Țic evidenția
ză faptul că auto- 
torul e preocupat 
de un anume tip 

de om, pe care-1 prezintă în 
diferite variante, adăugind 
mereu alte nuanțe expresive. 
Și dacă am intenționa să în

treprindem o cercetare cu
prinzătoare, am întîlni atitu
dini și reacții înrudite 
personajele mai vechi 
scriitorului din „Ora gase“, 
din „Anii tineri“, din reporta
je. Aici ne propunem doar să 
definim eroul unitar relevat 
de povestirile din „Vîntul de 
seară“.

Pe Țic îl atrage figura tînă- 
rului, crescut în anii socia
lismului, luptător decis pen
tru victoria moralei noi, in
transigent adversar al tran
zacțiilor și al compromisurilor 
cu deprinderile trecutului.

Orientarea tematică a po
vestirilor lui Țic merită o a- 
preciere specială. Ne bucură 
faptul că scriitorul pătrunde 
stăruitor în zonele încă insu
ficient explorate în literatura 
noastră. Cu atenția ațintită 
spre mediul muncitoresc și mai 
ales spre aspectele din viața 
tineretului, Țic e preocupat de 
formarea omului nou. Proce
sul consolidării moralei so
cialiste, determinarea psiholo
giei tînărului muncitor, matu
rizat odată cu orînduirea 
populară — iată coordonate 
tematice ale volumului. Care 
este starea de spirit a omului 
eliberat de optica burgheză, 
convins organic de adevărul 
socialismului ? Prin ce efor
turi se înrădăcinează atitudi
nea nouă față de muncă, față 
de avutul obștesc, față de 
dragoste, familie sau priete
nie ?,

la 
ale

Foto.: AGERPRESNoi construc|ii de locuinje pe Bulevardul „1. Mai“ din Capitală.

Eehipa de revizii periodice 
din Depoul de automotoa
re C.F.R.-Arad este for. 

mată în majoritate din monta
tori tineri. Cu toate că printre 
ei sînt și proaspeți absolvenți 
ai școlii profesionale de meserii, 
obțin lună de lună realizări fru
moase în procesul de producție 
ți în lupta pentru economii. 
Astfel, organizîndu-ți bine mun
ca ei reușesc ca planul lunar do 
revizii periodice să fie realizat 
cu cinei zile

Recent ei

nou succes. Fiind vorba de tri
miterea automotorului 86065 în 
revizie generală ei au cerut ca 
demontarea ți montarea piese
lor să le fie încredințată lor. în 
afara acestei lucrări, ei au termi
nat pregătirea unui automotor 
neprevăzut în plan, nerămînînd 
în urmă nici cu reparațiile pla
nificate. in această muncă l-au 
distins utemiștii montatori ■ A- 
drian Trifu, Nicolae Maci, Mir- 
eea Tunaru, loan Tincău și alții.

mai devreme, 
au înregistrat an

LUCA ION 
montar.

La băile Sărata Monteoru
au

Statlunea balneară 
Sărata Monteoru, ra
ionul Buzău, este una 
dintre vechile stațiuni 
balneare din tara 
noastră. In ultimii ani, 
prin grija partidului 
ți statului nostru, au 
fost luate măsuri pen
tru reamenajarea ei. 
Aici, la altitudinea de 
86 m au fost execu
tate săpături pentru 
sporirea debitului iz
voarelor de apă clo- 
rurosodică, calcică, 
magnezlacă, bicarbo
nat«, care ește reco-

sosit oaspeți
afecțiuni 

«paratului
mandată In 
cronice «le 
locomotor și ale ner
vilor periferici, în a- 
nemie, debilitate, lim- 
fatism, îndeosebi la 
copii.

Totodată a-a reame- 
najat casa de odihnă 
— avind o capacitate 
de 120 de paturi. Ea 
a fost dotată cu mobi
lier nou. Parcul din îm
prejurimi și-a schim
bat ți el înfățișarea. 
Cu contribuția locui
torilor comunei au 
fost reparate drumu-

ril« do aceea,
trai bazine 
capacitate ai 
tru copii.

In aceste ............
menii muncii din ora
șul Buzău și din alte 
localități «le regiunii 
Ploiești au început ■& 
sosească la odihnă șl 
tratament In această 
stațiune.

eels 
de mere 
cel pen-

zile, oa.

CONSTANTIN 
TEIȘANU 

proiesor

D.

I n f o r
La Biblioteca Academiei 

R. P. Romîne s-a deschis vi
neri Expoziția „Desenul ita
lian în secolele XVI-XVIII”.

Au fost de față oameni de 
știință, artă și cultură, repre
zentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe. De asemenea, 
au participat reprezentanți ai 
Legației Italiei la București.

mafie
Cu acest prilej au rostit cu- 

vîntări acad. Tudor Vianu, di
rector general al Bibliotecii 
Academiei, acad. Gh. Oprescu, 
precum și însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al Italiei, 
Emilio Paolo Bassi.

(Agerpres)

Nicolae Țic: „Vîlltul de SeCLIO.“
Din aceste întrebări în

cheagă Țic mobilul tematic al 
povestirilor. Așadar, episoade 
de o stringentă actualitate — 
lupta între nou și vechi pe 
planul conștiinței, victoria tră
săturilor noi ale tineretului 
muncitoresc — își găsesc în 
„Vîntul de seară“ o reflecta
re concludentă.

Să ne referim însă mai ales 
la problematica eroului, co
mună acestor povestiri. El 
este cînd șef de brigadă sau 
chiar comandantul șantierului 
(„Un stilou de trei parale“, 
„Vîntul de seară“, „Absență 
nemotivată“, „Nela, îți mai 
aduci aminte” ?), cînd agita
tor utemist, trimis în misiune 
(„Ploaia“), cînd tînăr munci
tor fruntaș, educator de noi 
cadre („Multe baloane colora
te“, „Sectorul doi“, „Șapte 
ore de somn”, „Vanghele“).

Oriunde, în efortul pentru 
socialism, eroul lui Țic arată 
o tenacitate uimitoare. Motro- 
nea nu-și permite nici un ră
gaz atunci cînd condițiile cer 
o intervenție dîrză. Nici _ nu 
concepe posibilitatea amînă- 
rii sau a eschivării („Sectorul 
doi“).

Dacă mai sînt tineri care nu 
înțeleg încă rostul adînc al 
muncii („Un stilou de trei pa
rale", „Vîntul de seară“, „Van
ghele”) tocmai utemiștii, eroii 
povestirilor își asumă răspun
derea inițierii lor cu seriozi
tate, cu tact, cu generozitate.

Fiindcă eroul lui Țic consi
deră că atitudinea lui în fața 
vieții este limpede, fiindcă în
crederea sa în socialism este 
totală, el manifestă o stare 
de spirit de un optimism ro-

bust. După copilăria posomo
rită, faza „înseninării“ — re
marcată și în lucrările ante
rioare ale scriitorului — con
stituie acum premiza compor
tării. Eroul lui Țic are oroa
rea tristeții. Odată instaurată 
epoca luminii, crispările trecu
tului trebuie să dispară. In 
„După miezul nopții“ un tînăr 
nu poate suporta figura mo- 
horîtă a nevestei și pleacă pe 
un șantier. „Dar că e atît de 
tristă, e numai tristețe — și 
că pentru mine tristețea e 
cea mai mare nenorocire, a

ziua cu asemenea întrebări, 
nu poți să mai fii vesel și în
crezător". Abia cînd își dă 
seama că e dezbărat de men
talitatea individualistă, care.l 
împiedica să vadă efectul 
constructiv al criticii și rostul 
muncii în colectiv, eroul din 
povestirea intitulată chiar 
„Rîsul“, poate să ia parte la 
veselia celorlalți brigadieri : 
„Pavel Cucu înțelese, ca ni
ciodată, ce mare lucru e să 
poți rîde... Și se legă în si
nea lui. să cîȘtige, cu ostenea
la de fiecare zi, acea mulțu

CRONICA LITERARA

trebuit să-1 spun“. Mai tîrziu, 
sforțarea lui de a-și educa so
ția se exprimă tocmai în do
rința de a o vedea surîzînd.

Ideea veseliei contagioase ca 
rezultat al participării active 
la construcția socialistă, stră
bate toate povestirile. S-ar 
putea spune că ipostaza pre
ferată de eroul lui Țic 
este rîsul. „Dragostin voia ca 
toți să fie veseli, gălăgioși, să 
se bucure“. („Nela, îți mai a- 
duci aminte ?“). Șeful de șan
tier din „Un stilou de trei 
parale“ mărturisește la un 
moment dat: „Exagerînd ha
zul întîmplării, rîdeam în ho
hote. Rid ușor din fiece, de 
multe ori îmi dau lacrimile". 
El refuză să pună de dimi
neață tinerilor brigadieri 
probleme neliniștitoare, care 
să creeze, cumva, un climat 
de apăsare .: „Dacă-ți începi

mire care îți dă puterea să 
rîzi din toată inima".

De’ unde provine euforia pe 
care o întîlnim în mai toate 
povestirile din volum ? Țic 
are o intuiție exactă. Veselia 
înseamnă sfîrșitul individua
lismului, convingerea că bucu
ria fiecăruia se raportează la 
fericirea generală. Formu
larea poate suna cam abstract, 
scriitorul o exprimă însă în 
gesturi și replici elocvente.

Putința de a rîde, sănătos, 
deschis, din toată inima de
vine un criteriu de apreciere 
a oamenilor. Un ins posac, 
veșnic nemulțumit, a cărui tă
cere poate ascunde adversi
tăți primejdioase, stîrnește 
iritarea celorlalți. „Pierzîn- 
du-și răbdarea, Ioniță îl zgil. 
țîie de umeri: — De ce nu
rîzi, tovarășe?" („Un fum de 
țigară“).

Cu privire Ia această pove
stire trebuie să-l avertizăm 
pe autor asupra unei primej
dii. Cîteodată ideea devansea
ză imaginea, se observă prea 
evident intenția autorului. De 
altfel, faptul în sine care de
clanșează acțiunea în „Un 
fum de țigară” e prea mărunt 
și lipsit de semnificație ca să 
susțină cum se cuvine sensu
rile voite de scriitor.

In orice caz, precizăm încă 
odată, starea de exuberanță a 
eroului atît de frecventă este 
determinată de ideea solida
rității între tovarăși, de avîn. 
tul și roadele muncii descătu
șate. „Cum nu mai aveam 
răbdare să aștept pînă a 
doua zi, am urcat pe o schelă, 
la treizeci de metri înălțime, 
cerînd unui băiețandru pisto
lul de sudat. Două minute, 
atît. Și cînd au izbucnit pri
mele jerbe de scìnte!, vrăjin- 
du-mi ochii, am chiuit, în- 
tr-o bucurie deplină. („După 
miezul nopții“).

Dacă pe planul atitudinii 
obștești eroul lui Țic are ve
deri sigure și exemplare pe 
planul vieții intime el nu are 
încă destul discernămînt, e 
uneori stìngaci, neînțelegător, 
rigid. De aceea sentimentele 
nu se pot întotdeauna lămuri 
limpede între cei îndrăgostiți. 
Năică își iubește nevasta, dar 
știind-o frumoasă, o înconjoa
ră cu bănuieli jignitoare. 
Anevoie și cu profunde remuș- 
cări pricepe el necesitatea de 
a adopta o altă comportare în 
familie. („întoarcerea acasă“), 
în fața unor probleme com
plicate sentimentale, eroul e 
nemulțumit dei naivitatea și

lipsa sa de experiență: „In 
timp ce coborau cele șase eta
je, nu-i spusese nimic, gîn- 
dind că el nu-i pregătit pen
tru marile dureri. Nici măcar 
nu știe cum să reacționeze". 
(„Casa cu numărul 32“). Ceea 
ce știe cu toată convingerea 
este că trebuie să vegheze a- 
supra fericirii oamenilor apro- 
piați, să nu le întunece vese
lia. Novac din „Amintirile" 
nu-și poate ierta faptul că o 
dezamăgise pe o tînără fe
meie.

Nu întotdeauna reușește 
Nicolae Țic să prezinte tulbu
rările vieții intime cu sobrie
tate. Din acest punct de ve
dere rămîn deficiente poves
tiri ca „Vîntul de seară“ și 
„După miezul nopții“ unde 
ravagiile sentimentelor neîm
părtășite sînt înfățișate fără 
pondere obișnuită.

Supără la Nicolae Țic și 
inegalitatea povestirilor din 
volum. Alături de bucăți bune 
ca „Multe baloane colorate“, 
„Sectorul doi“, „Amintirile”, 
„Șapte ore de somn“, apar și 
altele lucrate cu mai puțină 
exigență, rezolvate facil. Am 
menționat în acest sens „Un 
fum de țigară“, „După mie
zul nopții“, chiar „Vanghele“.

Faptul că Țic abordează cu
rajos și cu răspundere o te
matică atît de însemnată îl 
obligă să țină seama de exi
gențele cititorilor. Prin lucră
rile valoroase incluse în acea
stă culegere, prin surprinde
rea subtilă a unor trăsături 
caracteristice tînărului erou 
contemporan — cum am în. 
cercat să relevăm mai sus — 
„Vîntul de seară“ merită să 
fie considerat un succes al ti
nerei generații de prozatori.

8. DAMIAN

La Combinatul de Îngră
șăminte azotoase din 
Roznov se acordă o deo

sebită atenție ridicării califică
rii profesionale a muncitorilor.

Comitetul U.T.M., îndrumat de 
comitetul de partid, a mobilizat 
toți tinerii la cursurile de ridi
carea calificării profesionale. In 
cele 11 cercuri de ridicarea ca
lificării profesionale au fost cu
prinși peste 300 de muncitori: 
mecanici de compreseare, elec
tricieni, laboranfi etc.

Cursurile de ridicarea califi, 
eării sînt organizate diferențiat 
după specificul locului de mun
că și gradul de pregătire teh
nică a cursanților. Pentru maiș
tri și tehnicieni, au fost orga- 
aizato cursuri speciale. De ase
menea, un număr de 235 tineri 
din combinatul nostru frecven
tează cursurile serale 
Iii medii de cultură 
Deci, toți tinerii din 
tul do îngrășăminte
Roznov învață cu pasiune pen
tru a deveni stăpini deplini ai 
tehnicii noi, pentru a-și însuși 
e eît mai înaltă calificare pro
fesională.

ale șco- 
generală. 
Combina- 
azotoaso

TEODOR STAVĂR 
mecanic

în
Seceriș 

cîmpia Olteniei
(Urmare din pag. I)

fac în mii de kg de grîu. Acest* 
trebuie transportat, pus la «dă. 
post. De fapt Udrea «re în ac
tuala eampanie cea mai grea mi
siune încredințată de consiliul 
de conducere «1 gospodăriei« 
să răspundă de calitatea sece
rișului. Spus altfel, «st* înseam
nă buna funcționare « agregate
lor, transportul, înmagazințreș. 
Toate muncile sînt îndeplinita 
de echipe de colectiviști alcă
tuite după necesități și diștri- 
boite la diferite munți după un 
plan bine gîndit.

Cunoscîndu-și puterile, ei au 
stabilit ca secerișul să se ter
mine în cel mult 10 zile. Șîqt 
mobilizate toate brațele d® 
muncă «le gospodăriei; pește 
60 de căruțe, cele 3 autoca
mioane, s-au pregătit 1500 de 
saci, zece prelate etc. Tot griul 
va fi secerat numai eu combi
nele. Cum s.ar spune mecani
zare eompletă.

Asta le dă răgaz brigadieri
lor să mai dea cîte o raită și 
pe la porumb, lă vadă cum se 
execută cea de a 4-a prașilă Ia 
„porumbul 5 000“,

...Am relatat aici citeva fapte 
din campanie. Ele vorbesc des
pre setea și elanul cu care co
lectiviștii își strîng recolta, tq- 
dul muncii lor neobosite.

MUZEUL REGIONAL 
AL BANATULUI

Secțiile de istorie, științe-natu- 
rale, etnografie și de artă ale mu. 

zeului conțin colecții bogate și in 
teresante privind natura șl lstorir 
Banatului.
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Viu interes în S. U.A

HOTAR»
fată de Festivalul

de la Helsinki
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In preajma deschiderii ■
marelui forum al păcii

de la Moscova
MOSCOVĂ 6 (Agerpres). — 

Ziarele care au apărut la 5 iu
lie la Moscova au publicat de
clarațiile unui număr de delegați 
la Congresul mondial pentru 
dezarmare generală și pace.

William Gollan, președintele 
Comitetului pentru apărarea păcii 
din Noua Galie de sud (Austra
lia), a declarat : „Noi, care lo
cuim în regiunea unde S.U.A. e- 
fectuează experienje criminale cu 
arma nucleară ne punem mari 
speran|e în acest congres. Soco
tim că este cu putinjă o ieșire 
din situația creată. Congresul, 
care este chemat să exprime in
teresele întregii omeniri, va da 
o lovitură puternică militariștilor. 
El va contribui la consolidarea 
forjelor păcii. Totodată, el va a- 
juta la apropierea tuturor popoa
relor".

Serghei Gherasimov, regizor 
de film, artist al poporului din 
U.R.S.S., a făcut următoarea de
clarație : „Ca și toți oamenii so
vietici, îmi pun mari speranfe în 
congres. Forumul de la Moscova 
este deosebit de interesant prin 
aceea că la lucrările lui iau par
te forte diferite. Fiecare delegat 
își va exprima în mod absolut 
liber gîndurile. Va avea loc un 
schimb de păreri în problema 
fundamentală a timpului nostru. 
Pentru noi, partizanii păcii sovie
tici, dezarmarea generală este 
singura cale care exclude răz
boiul".

C. B. Goodlet, editor și redac
tor al ziarului „Sun reporter", cel 
mai mare ziar al populației de 
culoare din San Francisco, mem
bru al delegației S.U.A. la Con
gresul mondial pentru dezarmare 
generală și pace, a declarat unui 
corespondent al agenției TASS : 
„Simt că dacă noi toți, oamenii 
de bună credință, ne vom întîlni, 
vom putea să ne înțelegem și să 
înlăturăm greutățile ce stau în ca
lea noastră în calea spre dezar
mare și pace“.

Intr-o telegramă adresată Uniu
nii Scriitorilor din U.R.S.S., con
tele Cuido Piovene, cunoscut
scriitor și publicist italian,
scrie printre altele : „Astăzi apă
rarea activă a păcii consti
tuie una din principalele sar
cini ale scriitorilor. A nu simți

aceasta — înseamnă a pierde 
dreptul de a se numi scriitor, în
seamnă a deveni un .mic intelec
tual fals și inutil... Congresul va 
deveni în întreaga lume o che
mare la bătălia pentru pace pe 
care sîntem dispuși să o dăm cu 
toată hotărîrea pretutindeni unde 
se ivește un pericol“.

După sosirea la Moscova a de
legației japoneze la Congresul 
mondial pentru dezarmare gene
rală și pace, Yositaro Hirano, 
președintele Comitetului japonez 
pentru apărarea păcii, șeful de
legației, a subliniat că „apropia
tul congres prezintă o însemnă- 

că 
va

fafe mondială epocală“' și 
„delegația japoneză nu-și 
precupeți forțele și energia pen- 
fru a contribui la dezarmarea ge
nerală și pace".

★
BERLIN 6 (Agerpres). - Prof. 

Jean Boulier, cunoscut reprezen
tant al vieții publice 
care se află în capitala R.D. Ger
mane, a acordat un interviu , co
respondentului agenției TASS. A- 
propiaful Congres mondial pentru 
dezarmare generală și pace, a 
spus el, nu va fi un congres al 
diplomajilor care nu fac decît să 
urmeze instrucțiunile guvernelor

franceze,

Grecia: Acțiuni 
împotriva noului 
proiect de lege 

reacționar
ATENA 6 (Agerpres). 

Forțele democratice din Gre
cia se unesc în lupta împo
triva noului proiect de lege 
reacționar cu privire la așa- 
numitele măsuri de securitate 
contra „pericolului comunist”.

în declarația C.C. al Parti
dului Comunist din Grecia, a- 
părută în ziarul „Avghi”, se 
relevă marele pericol pe care 
îi implică pentru poporul grec 
noul proiect de lege antide
mocratic și anticonstituțional.

C.C. al P.C. din Grecia chea
mă poporul grec, opoziția de
mocratică să răspundă la noile 
uneltiri ale reacțiunii prin in
tensificarea luptei pentru a- 
brogarea legilor excepționale, 
pentru punerea imediată în li
bertate a deținuților politici 
și pentru amnistia generală, 
pentru legalizarea P.C. din 
Grecia.

Ziarul „Avghi” continuă să 
publice protestele sindicatelor 
grecești, precum și ale diferi
telor organizații obștești, îm
potriva noului proiect de lege 
reacționar.

lor. El va exprima voinfa popoa
relor lumii care văd ce pericol 
groaznic implică înarmarea ato
mică. Sper că Congresul de la 
Moscova va conferi glasului po
poarelor o asemenea forță îneîf 
guvernele vor trebui să-l audă 
chiar și dincolo de ușile masive 
ale cabinetelor lor.

In continuare, prof. Boulier a 
arătat că congresul de la Mos
cova va exercita o influență deo
sebită asupra 
mei germane.

rezolvării proble-

★

6 (Agerpres). —MOSCOVA
TASS transmite : Crește nu
mărul delegaților și oaspeților 
care sosesc 
Congresul 
dezarmare generală și pace.

La 5 iulie, locuitorii Mosco
vei au întîmpinat încă apro
ximativ 200 de participanți la 
congres. Acesta este grupul 
delegaților din Ungaria, S.U.A., 
Anglia, Canada, Mexic, Japo
nia și alte țări.

Printre cunoscuții luptători 
pentru pace și prietenie între 
popoare care au sosit la 5 
iulie la Moscova se află și 
Eugenie Cotton.

la Moscova la 
mondial pentru

ineretul din S.U.A. 
se pregătește pen
tru a participa Ia 
cel de-al 8-lea 
Festival Mondial 
al Tineretului și 
Studenților de Ia

Helsinki. Pături largi ale opi
niei publice din Statele Unite 
sprijină cu căldură participa
rea solilor tineretului ameri
can Ia marea sărbătoare tine
rească din capitala Finlandei. 
Despre acestea a relatat 
cent ziarul new-yorkez 
TIONAL GUARDIAN”.

După cum a 
subliniat ziarul, 
pe adresa Co
mitetului de 
pregătire a Fes
tivalului din 
S.U.A. au sosit 
cereri de a ple
ca în Finlanda 
din partea a 
548 de tineri și 
de 
tanți 
telor 
ții-

Ca 
crescînd Comitetul întocmește 
documentele necesare plecării 
Ia Helsinki pentru un număr 
suplimentar de 100 tineri ame
ricani care se vor adăuga ce
lor 400 prevăzuți inițial să 
participe la Festival. Printre 
participanți se numără și ob
servatori sau delegați din par
tea unui mare număr de orga
nisme din S.U.A. printre care 
Universitatea din Carolina de 
Nord, Consiliul sindicatelor din 
Detroit, redactori ai publica
țiilor studențești de Ia Unîver- j 
* “ “I

reprezen- 
ai diferi, 
organiza-

urmare a acestui interes

Ziarul „NATIONAL GUAR
DIAN” relevă că la diferitele 
manifestări culturale ale Fes
tivalului vor lua parte un în
semnat număr de formații ar
tistice amatoare și profesio
niste din Statele Unite. Prin
tre acestea se numără o echi
pă de teatru a Universității 
Stanford, trupa de balet A- 
dam Darius, o formație de 
muzică ușoară, cuartetul vocal 
Apollos și altele.

O importantă manifestare 
de sprijin a tineretului ame
rican care pleacă la Helsinki 

a avut loc re
cent 
York 
de 
tanți 
niei publice din 
S.U.A. printre 
care, judecăto
rul Stanley 
Moffat din So
uthgate 
fornia), 
rendul W. 
Spofford, 
neralul de bri

gadă în retragere Hugh B. Hes
ter, președintele Comitetului 
studențesc intercontinental, 
R.L. Robertson, fiul cunoscutu
lui violonist american Jasha 
Heifetz, Robert J. Heifetz au 
dat publicității o declarație în 
care subliniază necesitatea ca 
tineretul din S.U.A. să fie 
larg reprezentat la întîlnirea 
mondială a tineretului de la 
Helsinki. „Este foarte impor
tant — subliniază declarația 
— ca tineretul american să fie 
reprezentat la Festival de nu. 
meroși tineri din toate ramu
rile de activitate”.

la New 
cînd 50 
reprezen- 
ai opi-

U.R.S.S. : Vedere parțială a Combinatului minier „Hakasugal” din regiunea autonomă Hacașă

(Cali- 
reve-

B. 
ge-

ărți ale diferitelor 
raioane, cerculețe, 
triunghiuri și linii 
făcute cu creionul 
roșu sau albastru 
pe aceste 
telefoane ce 
tineri care 

rapoarte cu

hărți, 
sună 
intră 
cifre

încontinuu,
grăbiți,
exacte : într-adevăr atmosferă 
de „comandament" cu toate 
atributele sale.

Ne aflăm la comandamentul 
central al comsomoliștilor care 
pleacă în regiunile pămîntu- 
rilor desțelenite pentru a lua

A

parte la lupta pentru recolte, 
pentru construcții.

La comitetul orășenesc al 
Comsomolului de pe strada

Corespondență 
telefonică

din Moscova

Franța : Imaginea 
înfățișează un aspect din timpul 
desfășurării unei manifestații pen
tru dezarmare și pace care a 
avut loc zilele trecute la Mon

treuil.
Cuvlntarca lui Raul Castro
la posturile de televiziune

din Moscova
MOSCOVA 6 

TASS transmite : 
5 iulie la postul 
din Moscova a luat cuvîntul mi
nistrul forțelor armate revoluțio
nare ale Republicii Cuba, Râul 
Castro.

„Anul trecut, a spus el, am res
pins agresiunea imperialiștilor a- 
mericani și în prezent asupra vie
ții țării noastre își pune amprenta 
blocada organizată de aceiași im
perialiști”. Râul Castro a subliniat 
că in prezent situația în Cuba nu 
este atît de grea cit ar fi fost 
fără ajutorul dezinteresat al po
porului sovietic.

„Dacă nu ar fi existat ajutorul 
Uniunii Sovietice, a spus Râul 
Castro, imperialismul ne-ar fi si-

(Agerpres).
In seara zilei 

de televiziune
de

, lit să vărsăm o mare de sînge 
pentru faptul că am ridicat stea
gul' libertății".

. „Revoluția noastră, a subliniat 
el, este prima din America Latină. 
De aceea este ljmpede că avem 
de suportat dificultăți, dar ele nu 
suferă comparații cu dificultățile 
care au stat în calea poporului 
vietic, primul în lume care a 
vîrșit revoluția socialistă”.

Râul Castro a subliniat că 
voluția din Cuba a început 
tr-un moment în care era

so- 
să-

re- 
în- 

__ —____ deja 
limpede că lagărul socialist este 
mai puternic decît lagărul capita
lismului. „Revoluția noastră, a 
spus el, este revoluția a 200 de 
milioane de oameni din America 
Latină".

PE SCURT

Discursul radiotelevizat 
al lui Ben Khedda

ALGER 6 (Agerpres). — în
tr-un discurs radiotelevizat 
pronunțat joi seara, primul 
ministru al guvernului provi
zoriu al Republicii Algeria, 
Ben Kheda, a declarat că 
pînă la alegerile pentru A- 
dunarea Națională Algeriană, 

asumă toate 
a făcut apel 

Algeriei ca 
6 iulie să-și 

în

G.P.R.A. „își 
răspunderile și 
la toți cetățenii 
începînd de la 
reia activitatea 
normale.

în continuare, 
a definit principalele 
care stau în fața 
pînă la alegerile pentru Adu
narea Națională: Să apere 
unitatea țării și a poporului; 
să vegheze la respectarea 
drepturilor cucerite de popor, 
la înlăturarea a tot ce ar pu
tea compromite sau pune în 
primejdie viitorul poporului și 
să .vegheze cu strictețe la a-

condiții

Ben Khedda 
sarcini 

G.P.R.A.

părarea independenței țării 
atît de scump plătită de po
por.

Ben Khedda a arătat apoi 
că îndeplinirea sarcinilor 
privind construcția statu
lui în condiții de pace, pre
cum și realizarea de către 
popor a obiectivelor funda
mentale ale revoluției cer cea 
mai stJînsă coeziune a forțe
lor naționale. „Cei care vor a- 
menința această unitate a 
spus el, vor trebui să fie 
demascați sau aduși la reali
tate".

Șeful G.P.R.A. a arătat că 
o dată cu terminarea mani
festațiilor de entuziasm prile
juite de obținerea indepen
denței țării este necesar să 
se treacă de îndată — ctî 
forțe sporite — la munca în 
vederea construirii unui stat 
algerian prosper și puternic.

Odioasa crimă săvîrșită 
de O. A» S. la Oran

Kolpacinîi se fac ultimele 
pregătiri. Astă seară pornesc 
eșaloanele cu studenți spre 
Altai și Țelinograd, Dakzi și 
Barnaul.

Toată lumea este foarte 
cupată și reporterul este 
el cuprins de febrilitatea pre
gătirilor. Ascult și notez cele 
auzite.

— Smolenskul transmite că 
s-au trimis corturile...

— S-au adus 500 de volume 
pentru colhozul „Iuri Ga
garin“...

— Plecăm la încărcarea ma
terialului de construcție...

Printre întrebările adresate 
șefului comandamentului, Ser
ghei Litvinenko, aspirant la 
Facultatea de fizică a Uni
versității „Lomonosov“, pă
trund și cele ale reporteru
lui :

— Cîți tineri pleacă spre 
pămînturile desțelenite 2

— Pînă acum s-au înscris 
10 000 de studenți, fără a mai 
vorbi de miile de tineri mun
citori, cercetători care au 
cat sau vor pleca. Din 
10 000 de studenți 8 000 
din Moscova.

— Cu ce se vor ocupa
— Vor construi sute de 

diri: locuințe, școli, grădinițe, 
cantine-restaurant, ferme, ate
liere, garaje.

Intre timp sosește o comu
nicare telegrafică : „Studenții 
institutului energetic au și a-

o-
și

ple- 
cei 

sînt

ei ? 
clă-

juns la Țelinograd. De mîine 
încep să lucreze“.

Din discuțiile cu Serghei 
Litvinenko am aflat că astă 
seară vor pleca studenții de 
la Universitatea „Lomonosov“, 
de la Institutele de aviație, 
auto-mecanică și poligrafie.

Este drept că nu toți stu
denții se pricep la construc
ții, dar majoritatea s-au pre
gătit în timpul anului și au 
învățat diferite meserii. Îm
preună cu ei vor pleca tineri 
constructori fruntași din Mos
cova, care vor conduce brigă
zile studențești.

Capitala sovietică trimite 
constructori în regiunile pă- 
mînturilor desțelenite. Ea tri
mite totodată daruri bogate : 
trenuri încărcate cu materiale 
de construcții și prefabricate 
din beton armat, macarale, 
autocamioane etc.

Studenții au strîns 200 000 
de cărți pe care le vor dărui 
bibliotecilor din sovhozuri. 
duc, de asemenea, plăci 
patefon, mingi de volei, și 
baschet, pentru cluburi, 
bineînțeles, miile de tineri iau 
cu ei doi însoțitori perma- 
nenți: chitara și cîntecul. In 
fiecare brigadă există... bucă
tari, maiștri frizeri și chiar 
croitori. E drept, meseriile a- 
cestea nu prea au legătură cu 
chimia, fizica, istoria ori filo
logia, dar deviza tuturor este: 
Autoservirea de la A la Z.

...Am părăsit comandamen
tul de pe strada Kolpacinîi. 
Telefoanele continuă să sune, 
pe uși intră tineri grăbiți. De 
mîine însă aici va fi liniște 
deplină. Toată lumea va ple
ca spre 
nite...

Să le 
bun și

Ei 
de 
de 
Si,

pământurile desțele-

urăm din inimă drum 
succes.

At. STARO

Moscova, Iulie 1962.

ALGER 6 (Agerpres). — La 
5 iulie, în timp ce populația 
algeriană din Oran sărbătorea 
Ziua independenței, crimina
lii din O.A.S. au tras cu 
mitraliera asupra mulțimii, 
Circa 20 de algerieni au fost 
uciși, iar alți zeci au fost grav 
răniți. Poliția algeriană a e- 
fectuat cîteva arestări. Auto-

ÎMPOTRIVA ll/VEI legi fasciste

DIR REPUBLICA UNIUNEA SUD-AFRICANA

1

DUȘANBE. - Expoziția 
„Baza energetică a Republicii 
Populare Romîne", care s-a 
deschis la Dușanbe, capitala 
Tadjikistanului, se bucură de 
un mare interes. Zilnic ea 
este vizitată de 500-600 de 
persoane. Exponatele cuprind 
două săli ale Muzeului regio
nal de stat din Tadjikistan.

GENEVA. — Cei doi copre 
ședinți ai Conferinței interna
ționale pentru reglementarea 
problemei laoțiene, G. M. 
Pușkin și M. Macdonald, au 
avut la 5 iulie o întrevedere 
la reședința delegației An
gliei. Convorbirea s-a referit 
la probleme încă nerezolvate 
de conferință.

olandez, în partea de sud 
a Irianului de vest a fost 
introdusă starea excepțională. 
Administrația colonială olan
deză a acestei părți a teri
toriului și-a asumat împuter
niciri speciale. Această mă
sură a fost provocată de ne
liniștea crescindă a autorită
ților locale în legătură cu ac
țiunile încununate de succes 
ale parașutiștilor indonezieni 
care luptă cu sprijinul popu
lației pentru eliberarea Iria
nului de vest.

german Adenauer în Norman
dia. Demonstrația a fost con
vocată de organizațiile partici- 
panților la mișcarea de rezis
tență și ale partizanilor păcii 
francezi.

I

NEW YORK. — După cum 
transmite corespondentul din 
Honolulu al agenției Associa
ted Press, Statele Unite au 
amînat cu 24 de ore cea de-a 
treia încercare a lor de a e- 
fectua o explozie nucleară la 
mare altitudine. Explozia fu
sese fixată pentru 5 iulie, ora 
23, ora locală (6 iulie, 
ora Bucureștiului).

ora 12,

WASHINGTON. - La 5 iu
lie, Departamentul Muncii al 
S.U.A. a anunțat că în cursul 
lunii iunie numărul șomerilor 
americani a crescut cu 744 800, 
ajungînd în prezent la 
4 463 000 ceea ce reprezintă 
5,5 la sută din întreaga forță 
de muncă a Statelor Unite. 
Comunicatul precizează că 
sporirea numărului șomerilor 
se datorează în special faptu
lui că un mare număr de ti
neri și tinere care au termi
nat școala nu au reușit să gă
sească de lucru.

MOSCOVA. — Răspunzînd 
invitației Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., la 6 iulie a sosit 
la Moscova o delegație a Adu
nării de Stat a Republicii 
Populare Ungare condusă de 
Sandor Ronai, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., președintele Adună
rii de Stat.

ele două fotografii 
reproduse după zia
rul „NEW AGE” 
oglindesc valul de 
proteste care a cu- 

I prins populația Re
publicii Sud Afri

cane odată cu intrarea în vi
goare a uneia dintre cele mai 
antidemocratice legi, al cărei 
autor, Balthazar Vorster, este 
ministrul justiției în guvernul 
sud-african. Semnificativ pentru 
măsurile draconice luate prin 
această lege sînt înseși afirma
țiile lui Vorster care a decla
rat : „Intenționez să fac pe
mulți să simtă ce înseamnă un 
lagăr de concentrare...”

Se vădește astfel că guvernul 
rasist în frunte cu Verwoerd a 
trecut liotărît la înăbușirea pînă 
și a celor mai elementare liber
tăți. Toți cei care participă la 
greve, iau parte la manifestări 
antirasiste, pot fi întemnițați, 
trimiși în lagăre de concentrare 
sau chiar asasinați, întrucît noua 
lege nu prevede limite pentru 
măsurile represive. Concluzia 
care se desprinde din adoptarea 
„legii Vorster”, este că autori
tățile din Republica Sud-Africa- 
nă se orientează fățiș spre un 
regim fascist. Fotografia din 
dreapta înfățișează plastic, prin 
manechine, urmările aplicării a- 
cestei legi :

pentru „vina” de a fi luat parte 
la greve sau pentru că au îm
prăștiat manifeste antirasiste. 
Fotografia de mai jos redă un 
aspect al 
la care a 
populația 
8 000 de 
brutal al
operate de ea, ci au demonstrat 
pe străzile Johannesburgului în 
6emn de protest împotriva „le
gii Vorster”.

GH. CHIDU

puternicei manifestații 
participat nu numai 
de culoare dar și peste 
albi. în ciuda atacului 
poliției, al arestărilor

rii acestei noi crime odioase nu 
au fost încă prinși.

Agenția Algerie Presse Ser
vice relatează că în legătură 
cu această nouă provocare _a 
O.A.S., un purtător de cuvînt 
al guvernului provizoriu al 
Republicii Algeria a făcut ur
mătoarea declarație : „Provo
catorii fasciști, ultimele ră
mășițe ale O.A.S.-ului, au ales 
ziua de 5 iulie pentru a să- 
vîrși un act criminal prin 
care se urmărea repunerea în 
cauză a însuși principiului su
veranității poporului algerian 
prin provocarea intervenției, 
militarilor francezi. Această 
provocare a fost însă pînă la 
urmă dejucată de vigilența 
forțelor de ordine algeriene și 
de responsabilii organizațiilor 
naționale“.

După ce a anunțat că auto
ritățile legale continuă anche
ta pentru a pedepsi pe autorii 
acestei provocări fasciste, pur
tătorul de cuvînt a declarat 
că G.P.R.A. nu va tolera nici 
un fel de amestec străin în 
treburile interne ale țării.

Criza de guvern
din Brazilia

HAGA. — După 
transmis postul de

cum a 
radio

a 
de

PARIS. — La Rouen 
avut loc o demonstrație 
protest împotriva proiectatei 
călătorii a cancelarului vest-'

NEW YORK. — Nava „Eve- 
ryman-1” pe bordul căreia se 
aflau trei americani care se 
îndreptau spre regiunea ex
periențelor nucleare americane 
din Oceanu Pacific în semn 
de protest împotriva acestor 
experiențe, a fost reținută în 
largul mării și readusă la San 
Francisco. La sosirea la San 
Francisco, doi membri ai echi
pajului au fost arestați, iar 
al treilea chemat în fața tri
bunalului, și acuzat de „lipsă 
de respect“ față de hotărîrea 
tribunalului care a interzis 
navigația acestei nave în zo
na experiențelor nucleare.

oameni spînzurați

%

r

fi»

RIO DE JANEIRO 6 (Ager
pres). — Agenția France Pres- 
se anunță că președintele Bra. 
ziliei, Joao Goulart, l-a însăr
cinat pe fostul ministru al 
Educației, Oliveira Brito, mem
bru al Partidului social-demo
crat, să examineze posibilita
tea formării unui cabinet „ca
pabil să procedeze la princi
palele reforme de structură“.

Totodată, greva de 24 de 
ore, declarată de sindicate, 
miercuri la ora 24 în sprijinul 
cererilor cu privire la crearea 
unui guvern democratic și 
progresist, a luat sfîrșit joi 
noaptea la ora 24. Greva, care 
cuprinsese toate principalele 
centre industriale ale țării, in
stituțiile guvernamentale, băn
cile, o mare parte din între
prinderile comerciale, trans
porturile, a luat sfîrșit după 
ce conducătorii sindicatelor 
braziliene au avut o întreve
dere cu președintele Goulart 
la Brasilia. într-o declarație a 
Frontului de eliberare națio
nală, precum și într-o decla
rație a Uniunii naționale a 
studenților din Brazilia se 
subliniază că „greva generală 
este o expresie a apărării in
tereselor poporului brazilian".

Postul de radio național 
brazilian a transmis declara
ția miniștrilor celor trei de
partamente ale armatei în 
care se arată că forțele ar
mate apără ordinea constitu
țională și vor da ascultare or
dinelor președintelui Goulart.

într-un interviu pentru pre-

să, Leonel Brizola, guvernato
rul statului Rio Grande do 
Sul a subliniat că poporul 
dorește un nou cabinet, care 
să continue actuala politică 
externă a țării, „să înfăp
tuiască reforme de bază, să 
pună capăt exploatării de că
tre grupurile monopoliste in
ternaționale și să rezolve pro
blemele interne, în special cea 
a alimentației“.

în acest timp, președintele 
Goulart este în căutarea unei 
formule care să rezolve în 
modul cel mai adecvat criza 
de guvern. După cum anunță 
agenția Prensa Latina, pre
ședintele Goulart cu apro
barea conducerii partidului 
studiază posibilitatea renunță
rii, fie și temporare, la siste
mul parlamentar și revenirea 
la sistemul prezidențial (sis
temul în care în fruntea gu
vernului se află președintele, 
nu un prim-ministru) existent 
în țară înainte de demisia 
președintelui Quadros și a cri
zei de guvern din august, a- 
nul trecut.

în acest sens, senatorul Ar- 
gemiro Igueiredo, din partea 
Partidului muncii (partidul 
lui Goulart), a prezentat joi 
Camerei superioare un proiect 
de lege prevăzînd revenirea 
la constituția prezidențială, 
iar senatorul Nogueira da 
Gemma a depus un proiect 
care propune 
zeze imediat 
în problema 
guvernămînt 
plicat în Brazilia.

să se organi- 
un referendum 

sistemului de 
care trebuie a-
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FRANTA: in
PARIS 6 (Ager

pres). — La Paris și 
în multe alte loca
lități din Franța 
grupuri de patrioți 
au depus flori la 
monumentele victi
melor 
Ei au 
felul 
triva 
vernului francez de 
alianță cu utilita
riștii de la Bonn.

Prefectul din ora
șul Lyon a interzis

nazismului, 
protestat în 

acesta împo- 
politicii gu-

memoria victimelor nazismului
demonstrația care 
trebuia să aibă loc 
în fața monumen
tului luptătorilor 
din mișcarea de re
zistență. Cu mult 
înainte de ora fixa
tă în apropierea 
monumentului au a- 
părut mari forțe de 
poliție. Comisarul 
de poliție nu a 
permis reprezen
tanților organizației 
foștilor deportați să 
depună o coroană la

monument pe a că
rei panglică scria : 
„Jos înarmarea Ger
maniei’’.

Demonstranții au 
depus o coroană la 
placa memorială de 
pe clădirea unde în 
timpul ocupației na
ziste gestapoviștii 
torturau pe patrioți.

Demonstrația a 
luat sfîrșit Prin in
tonarea „Imnului 
partizanilor” și i 
Marseillezei.


