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îngrijirea culturilor se desfășoară
intr-un ritm intens

In majoritatea regiunilor, 
mecanizatorii și colectiviștii 
și-au concentrat eforturile la 
efectuarea lucrărilor de îngri
jire a culturilor prășitoare. 
Aceste lucrări au fost execu
tate pe suprafețe mai mari în 
sudul și vestul țării, unde sta
rea de vegetație a semănătu
rilor este mai avansată. în re
giunile Banat și Dobrogea s-a 
terminat prima prașilă la 
sfecla de zahăr, iar în regiu
nea București s-a realizat în 
proporție de peste 80 Ia sută. 
De asemenea, la floarea-soare
lui prașilă I s-a făcut pe 
mai mult de jumătate din su
prafața cultivată, iar în regiu-
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Iată o imagine foarte ca. 
racteristică pentru aceste zile. 
Mecanizatorii execută în cîmp 
lucrări de întreținere atît la 
culturile păioase însămîhțate 
în toamnă, cît și la cele în- 
sămînțate în primăvara acea
sta. Pentru dezvoltarea plan
telor o asemenea lucrare în. 
seamnă mult : se sparge cru
sta, se afinează terenul împie- 
dicînd evaporarea apei și se 
distrug buruienile. Colectivi
știi din satul Mireasa, raionul 
Medgidia, acordă o mare a- 
tenție lucrărilor de întreți
nere. Nu mai puțină grijă a- 
rată, pentru aceste lucrări, și 
mecanizatorii din brigada nr. 
5, de la S.M.T. Dorobanțu. în 
cîmp, pe tarlaua de cereale 
păioase, unde tînărul tracto
rist Vasile Baciu execută lu
crarea cu sapa rotativă, a 
sosit inginerul șef al stațiunii, 
Dumitru Iordana și șeful bri
găzii de tractoare, Ion Cos- 
menco. Ei verifică cu atenție 
calitatea lucrării pe care o 
efectuează Baciu. în acest 
timp el stă la o parte și aș
teaptă — după cum vedeți — 
cu emoție părerea celor doi. 
Firește că Baciu — fruntașul 
stațiunii — care și-a realizat 
planul pe campania de pri
măvară în proporție de 200 
la sută, a fost, pînă la urmă, 
felicitat.

Foto : I. CUCU

nile Oltenia, Ploiești și Banat 
în proporție de 25—35 la sută.

Lucrările de îngrijire a cul
turilor de porumb și cartofi 
au început în toate regiunile 
din sudul țării.

Se continuă intens lucrările 
de îngrijire în grădinile de 
legume, livezi și vii.

în toate regiunile
permanent controlul culturi
lor, iar pe parcelele 
se semnalează dăunători se 
iau măsuri de combatere.

Anul acesta, lucrările de în
grijire a culturilor se execută 
cu mijloace mecanizate pe su
prafețe mai mari decît în anul 
trecut. In G.A.S. prășitul se 
face mecanizat la toate cultu
rile, iar în G.A.C. pe o supra
față cu 400 000 de hectare mai 
mare decît în anul trecut.

Prin buna organizare a lu
crărilor și efectuarea lor de 
cîte ori este nevoie, și la un 
nivel calitativ superior, se vor 
asigura condiții pentru obține
rea unor recolte sporite.

(Agerpres)
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Etapa a ll-a a concursului
organizat de ziarul 
Scìntela tineretului"

pentru
corespondenții voluntari

Pe măsură ce înaintăm pe drumul desăvîrșirii construc
ției socialiste în patria noastră tot mai numeroase sînt 
faptele minunate săvîrșite cu simplitate și modestie de 
către oamenii muncii, fapte care oglindesc frumusețea lor 
morală, chipul luminos al oamenilor zilelor noastre. Le 
găsim în viața de toate zilele, pretutindeni, în fiecare colț 
de țară, în fiecare colectiv de muncă. Aceste fapte vred
nice de laudă apar și se multiplică necontenit în societa
tea noastră, în care conștiința socialistă a maselor, edu
cate de partid, se dovedește din ce în ce mai mult o forță 
activă, capabilă de adevărate minuni.

Faptele acestea înălțătoare, care dovedesc înalta ținută 
morală a oamenilor ce le săvîrșesc, exercită asupra noa
stră, a celor tineri, o influență puternică, binefăcătoare.

La propunerea unui mare număr de corespon
denți, din dorința de a seflecta pe larg aceste 
trăsături morale ale oamenilor înaintați, modele 
de viață pentru tînăra generație, ziarul nostru 
organizează în întâmpinarea zilei de 23 August 
etapa a doua a concursului pentru corespon
denții voluntari cu tema
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Concursul este deschis atît corespondenților 
voluntari cu experiență, celor care au participat 
și Ia prima etapă, cit și tinerilor care nu s-au 
adresat pînă acum ziarului.

în uzine și fabrici muncesc nenumărați fruntași în pro
ducție, minunați eroi ai zilelor noastre, oameni entuziaști 
și cu dragoste pentru prestigiul uzinei lor, preocupați de 
îmbunătățirea necontenită a calității produselor, de des
coperirea unor noi metode de muncă, inovatori ai tehnicii, 
pasionați pentru învățătură. Trimiteți-ne reportaje și în
semnări despre asemenea oameni, despre faptele lor cele 
mai frumoase în muncă săvîrșite în întrecerea socialistă, 
despre dragostea cu care aceștia îi ajută pe , tineri să-și 
sporească măiestria profesională, să dobîndească un profil 
moral-politic demn de înaltul titlu de muncitor al orîn- 
duirii noastre socialiste, despre dragostea pentru învăță
tură, pentru însușirea tainelor științei și culturii de către 
tineretul muncitoresc.

Pe ogoarele patriei se duce o pasionantă luptă pentru 
a spori rodnicia pămîntului cu ajutorul științei agricole, 
al puternicei baze tehnico-materiale cu care e înzestrată 
agricultura socialistă. în toate gospodăriile colective, de 
stat, în S.M.T.-uri muncesc nenumărați maeștri ai recol
telor bogate, care se străduiesc să aplice cit mai bine și 
cu folos știința agricolă, învață din cărți și din experiența 
înaintată, înving greutățile, concepțiile înapoiate care se 
mai ivesc, dovedindu-și prin fapte dragostea lor pentru 
avutul obștesc, grija pentru sporirea acestuia. în rîndul 
tineretului de la sate se formează o mentalitate nouă, o 
nouă atitudine față de muncă — conștiința de colectivist 
— manifestată printr-o muncă harnică, neobosită pentru 
înflorirea gospodăriei colective.

De asemenea, activitatea multilaterală pe care o des- 
ășoară intelectualitatea noastră — ingineri, medici, pro- 
esori, cercetători, artiști etc. — pentru sporirea valorilor 
nateriale și culturale ale poporului nostru, oferă nu
meroase fapte semnificative în acest sens.

în școli și facultăți învață un detașament important al 
tineretului nostru. Elevii și studenții sînt specialiștii de 
tniine ai economiei și culturii socialiste. însușirea como
rilor științei și culturii le cere să se dăruiască cu pasiune 
învățăturii — principala lor îndatorire — trăind intens 
și cu conștiința înaltelor răspunderi viitoare, anii frumoși 
ai adolescenței și tinereții.

Deosebit de interesante și semnificative sînt faptele 
care vorbesc despre comportarea morală a oamenilor îna
intați ai zilelor noastre, a celor mai buni dintre tineri. 
Atitudinea nouă, înaintată, față de muncă, comportarea 
demnă în societate, în familie, în relațiile de prietenie și 
dragoste — iată un alt domeniu deosebit de important 
din care pot să-și aleagă faptele despre care vor scrie 
participanții Ia concursul nostru.

Redacția recomandă corespondenților Să insiste mai 
mult asupra faptelor interesante, să caute și să descopere 
cit mai multe asemenea fapte, semnificative pentru con
știința socialistă a tineretului nostru.

Etapa a doua a concursului este deschisă pînă 
la data de 23 August 1963 și va ii dodată cu nu
meroase premii constînd în obiecte, excursii în 
țară și în străinătate.

Pentru producili mari
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(II) de Marin Preda j

învățăminte din con-j 
curs (Ia sfîrșit dej 
săptămînă dialog cu) 
corespondentul vo- j 
luntar)

„Rocco și frații săi" j 
(Cronica filmului) j

lucrări de întreținere la timp !
— Pe lingă tractoare am folo- 

•it și atelajele proprii pe parce
lele mai umede. Pentru a așigura 
o densitate corespunzătoare (dis
tanța dintro plante pe rfnd 20— 

cm), prășim sfecla de zahăr22

1200 ha; pînă la 10 mai s-a 
prășit cam/jumătate din supra
fața cultivată cu «fecla de zahăr 
și aproximativ 150 ha din cele 
2 635 ha-w floarea-soarelui. Sîut 
gospodării colective ca cele dingospodării colective ca cele

Mai sînt locuri libere ?
Foto : GR. PREPELIȚĂ

Festivitățile cultural-sportive

ale studenților clujeni
Miile de studenți ui 

Universității „Babcș- 
Bdlyai”, împreună cu 
cadrele lor didactice, 
au participat sîmbătă 
după-amiază la festi
vitățile cultural spor
tive organizate în 
Parcul sportiv al uni
versității cu ocazia 
ultimei zile de curs 
din anul universitar

1962—1963. Marcînd. 
terminarea cursurilor, 
această serbare a- 
nunță începerea pre
gătirii studenților în 
vederea examenelor 
de sfîrșit de an.

Cu acest prilej, 
fost prezentate
gate și frumoase pro
grame artistice susți
nute de formațiile

au 
bo-

culturale ale fiecărui 
an de studiu, iar pe 
terenul de sport s-au 
întrecut echipele de 
fotbal, baschet etc. 
Seara, tinerii au par
ticipat la o întrunire 
tovărășească la Casa 
de cultură a studen
ților. clujeni.

(Agerpres)

olectiviștii din raio
nul Oradea, regiu
nea Crișana, au se
mănat cu culturi 
prășitoare suprafe
țe întinse : peste 
25 000 lia cu po

rumb, 1 500 ha cu sfeclă de za
hăr, aproape 1 200 ha cu floarea, 
soarelui și altele. Vremea căldu
roasă precum și ploile căzute în 
ultimele zile au făcut ca plan
tele să crească rapid. în același 
timp, și-au făcut apariția și bu
ruienile. Pentru a ajuta culturile 
să se dezvolte bine, să dea pro
ducții mari, mecanizatorii și co
lectiviștii de aici 
trat în aceste zile 
rile spre lucrările 
a semănăturilor.

La G.A.C. din 
mai multe lucrări 
tru că s-a terminat semănatul 
porumbului pe cele 230 ha încă 
de Ia 23 aprilie, faza de creștere 
a plantelor a permis aplicarea 
primei lucrări cu sapa rotativă 
pe aproape toată suprafața. Tot 
odată, colectiviștii au început 
prașila sfeclei de zahăr pe cele 
35 ha și a florii-soarelui pe 40 
de hectare. Tehnicianul agronom 
Alexandru Nagy, președintele 
G.A.C., ne-a relatat:

RAIDUL NOSTRU
cu lăpăliga. Concomitent

și-au coucen- 
toate efortu- 

de întreținere

Vaida se fac 
deodată. Pen-

numai cu aăpăliga. Concomitent 
am’ început ți prășitul florii-soa- 
relui. în fiecare echipă cjte 2—3 
colectiviști — am repartizat aici 
mai rnulți tineri — merg pe rînd 
cu bețe gradate și răreso plan
tele. în urma lor vin ceilalți 
membri ai brigăzilor de cimp cu 
sapele.

Asemenea metode bune la pră
șitul sfeclei de zahăr ți florii- 
soarelui foloseso ți colectiviștii 
din Borș (care «u început prațila 
a Il-a Ia sfecla de zahăr) Biharia, 
Giriș, Roșiori ți altele.

Din situația existentă la consi
liul agricol raional Oradea reiese 
insă că lucrările de întreținere a 
culturilor prățitoare se desfă
șoară într-un ritm încă nesatisfă
cător. Sapa rotativă la porumb 
s-a aplicat numai pe aproximativ

Mirăslău, Sîrbi, Ciuhai și altele 
care pînă la 10 mai încă au pră
șiseră nici nn rînd de sfeclă și 
floarea-soarelui, deși aveau par
cele întinse pe care pămîutul se 
zvîntase și se putea lucra în con
diții optime.

Față de posibilitățile de care 
dispun gospodăriile colective din

raionul Oradea (brațe de muncă 
suficiente, tractoare, atelaje pro
prietate obștească), ritmul lucră
rilor la ordinea zilei în campanie 
poate să fie mult 
Organizațiile U.T.M. 
ca în această etapă 
importantă, de care 
mare măsură recolta acestui an, 
să mobilizeze zilnic pe toți ti
nerii colectiviști la lucru ; la pra- 
șilă, la răritul sfeclei de zahăr, 
la însămînțarea culturilor inter
calate. Prezența fiecărui tînăr la 
muncă în gospodăria colectivă, 
în fiecare zi, este cu atît mai ne
cesară cu cit într-un timp foarte 
scurt trebuie executat un țnare 
volum de lucrări care nu îngă
duie nici o aminare.

TIMPUL LIBER- IN AER LIBER

Prin mecanizare, productivitate sporită
Recent, minele aparținînd 

trustului „Ardealul” au fost 
dotate cu noi transportoare 
mecanice, excavatoare, trolii 
de mină, haveze și alte utilaje 
miniere de înaltă productivita
te. Gradul de mecanizare a 
lucrărilor aproape s-a dublat 
fată de 1955.

Aceste măsuri au dus la cre
șterea producției, îmbunătă
țirea calității și reducerea pre
țului de cost al produselor. De 
la începutul anului și pînă a- 
cum. exploatările din regiunea

Crișana au livrat peste preve
deri, mai mult de 11000 de 
tone de cărbune, 34 de tone de 
bitum și aproape 3 500 tone de 
nisip bituminös. Procentul de 
cenușă la lignit a fost redus 
față de plan cu 4.2 la sută,- iar 
economiile realizate prin redu
cerea cheltuielilor de producție 
se ridică la peste 1 600 000 lei. 
Exploatările Bratca, Surduc și 
Sălajul care au depășit cu mult 
angajamentele privind creș
terea producției, sînt fruntașe 
pe trust.

intensificat, 
au datoria 

deosebit de 
depinde în

Consiliile locale și comitete
le sindicatelor din regiunea 
Ploiești se îngrijesc ca oame
nii muncii din întreprinderi, 
schele, rafinării și din institu-

—a

[Patru prietene, patru munci-] 
C toare fruntașe în lupta pen- j 
(tru îmbunătățirea calității) 
(produselor. Așa sînt cunos-j 
j cute în secția textilă a Uzi- j 
(nelor de fire și fibre sinte-j 
(tice Săvinești: Ana Atudosei, j 
} Aneta Chiru, Maria Vicol și) 
f Alexandrina Severin. j 
( Foto: S. V1OREL JNICOLAE BARBU

VPICTURA SA CIRCULE !rA’

de Traian Coțovei

ții să-și petreacă cit mai plă
cut și util timpul liber. In 
acest scop, s-au amenajat 
estrade în aer liber în toate 
orașele și centrele muncito
rești din regiune, precum și 
în parcurile și pădurile de 
la marginea orașelor. Aici, 
cele peste 400 de formații 
artistice ale sindicatelor pre
zintă în fiecare duminică și 
joi programe bogate. La clu
buri, pe scenele teatrelor de 
vară și pe terenurile de sport, 
au loc întîlniri ale muncitori
lor cu scriitori, serbări în cin
stea fruntașilor, concursuri pe 
diferite teme, sînt prezentate 
filme documentare și artistice. 
Pentru amatorii de turism se 
organizează excursii în țară și 
peste hotare.

(Agerpres)

Utilaje noi
în vederea dezvoltării capa

cității de producție, la fabrica 
„Ardealul” din Cărei au fost 
instalate noi utilaje printre 
care o presă mecanică și insta
lații de prăjit șl decorticat se
mințe, care au dus la creșterea 
producției de la 42 la 60 tone 
de ulei pe zi.

(Agerpres)

in drumeție
Sîmbătă a plecat din Suceava 

un grup de 150 de turiști- care 
timp de două zile vor vizita 
orașele Bacău, Onești, precum 
și Valea Prahovei. Duminică, 
turiștii vor face turul Capitalei 
și vor asista la meciul de 
fotbal R. P. Romînă-R. D. Ger
mană.

Sute de oameni ai muncii din 
orașele regiunii Suceava își 
petrec duminica la cabanele Ra- 
rău, Deia, Mestecăniș, Ilișești.

i s-a părut că din
tre toațe artele 
pictura este , cea 
mai sortită singu
rătății și cu cele 
mai limitate posi
bilități de răspân

dire. Pictorul pare,, și el; pu
țin sortit, prin acest specific al 
artei: lui. să,,nu. ajungă la. oa
meni atît cit idealul, artei o 
cere. El nu poate îmbrățișa lu
mea prin opera lui aȘa cum ar 
vrea să o 'îmbrățișeze — așa 
cum reușesc cinematografia, 
arhitectura, teatrul, muzica... 
Poezia circulă în milioane de 
exemplare în toate graiurile, 
cîntecul zboară pe toate un
dele, pretutindeni în văzduh — 
e ca aerul... Pictura ; un singur 
tablou, o pînză — care tre
buie văzută. Gîndul frumos al 
pictorului, emoția — nu se pot 
zmulge din pasta culorilor, 
să-ți iasă înainte pe stradă, 
să-ți intre pe fereastră, să te 
aștepte la ieșirea din schimb, 
la locul de muncă. Si ce poate 
fi mai trist decît o operă de 
artă 
tru 
trist 
lulă 
creatorului

silită să rămînă între pa- 
pereți, ce poate fi mai 
decît acest zbor de libe- 

al tabloului, din atelierul 
în expoziție și

de acolo în muzeu sau în de
pozitul fondului plastic. în de
pozitul colecționarului 1...

Uneori, 'în locul picturii — 
trebuie să ne mulțumim cu ° 
imagine a ei: reproducerea, al
bumul. Niciuna din arte — re
produse, multiplicate prin 
mijloacele rapide, moderne ale 
civilizației — nici una. spun, 
nu-și pierde nimic ; pictura — 
pierde. Si aici descoperim vi
tregia ei — sau ‘gingășia ei. 
Pelicula cinematografică pare ___ ............ ........... ___
să o ajute mai de nădejde Și ‘ pictorilor această frenezie să-i 
mai cu credință. Pictura tre
buie mult filmată și vor fi 
bune acest gen de expoziții de 
pictură aduse pe ecran, în fața 
a milioane de privitori.

Sînt pictori înzestrați cu 
mare și generoasă prodigiozi- 
tate și cu putere de muncă 
uriașă Și care, de dimineață 
pînă-n noapte, adună cu o 
mare sete priveliștile, culorile, 
chipurile oamenilor și toată 
frumusețea lor și așternîn- 
du-le temeinic pe pînză le dă
ruiesc oamenilor într-o adevă
rată avalanșă bună. Am stat 
și am urmărit cu o profundă 
emoție dezlănțuirea creatoare 
a unor asemenea pictori luați 
la întrecere cu natura și lu-

mea însăși. Si fiul meu tot așa 
lucrează : de dimineață, pînă 
lă amiază — un tablou ; pînă 
seara — mai așterne unul, iar 
uneori, abia ținîndu-se pe pi
cioare, înainte să cadă frint 
— îl începe și pe al treilea 
și adoarme printre vopsele și 

■ hîrtii, plin tot de uleiuri și 
continuîndu-și, probabil, pic
tura în somn. Doresc tuturor

țină sănătoși. Acest zor și a- 
ceastă febră și grabă mare Și 
osteneală — 
m-au dus la 
noastră este 
moașă și pe 
pe atît de 
pictată, trebuie imortalizată și 
descoperită mereu, și nici o 
clipă nu trebuie pierdută.

Recent, în cîteva călătorii 
îndelungate de-a lungul și de-a 
latul Dobrogei, am exclamat; 
„Unde sînt pictorii! De ce 
nu sînt eu un pictor 1 Ce pri
veliști uriașe, create de oa
meni 1 Ce plantații splendide! 
Ce orașe, ce tablouri uriașe 
create de oameni 1 De ce nu 
sînt eu pictor, să am la mine

nu glumă ! — 
ideea că lumea 
intr-adevăr fru- 

cit de frumoasă, 
mare, și trebuie

un sac uriaș cu culori și o că
ruță încărcată cu pinze, trasă 
de-un măgăruș — și așa să 
umblu prin aceste uriașe pri
veliști. Ar trebui înălțate 
monumente și ar trebui ridi
cate la toate răscrucile și în 
mijlocul tuturor, acestor imen
sități tablouri uriașe care să 
imortalizeze si să omagieze 
munca, și însuflețirea, și nu
mărul mare de oameni care au 
creat toate aceste priveliști 
uriașe". Am asociat ceea ce 
vedeam acolo. în imensitățile 
umanizate ale Dobrogei, cu 
alte mari și splendide tablouri, 
monumente uriașe ale socialis
mului în patria noastră (Bicaz, 
Onești, Reșița, Hunedoara, Ol
tenia, Săvinești, Bărăganul, 
Argeș...) și iarăși am exclamat : 
„Unde sînt pictorii, de ce nu 
sînt și eu pictor”...

Sîntem convinși cu toții că 
tot ce se creează la noi, în do
meniul construcției socialiste 
— orașe, uzine, regiuni petro
liere, agricultură, plantații — 
totul are un caracter de artă, 
priveliștile netezite îndelung 
de mîinile oamenilor, de mași
nile lor — toate au în el» și o 
valoare artistică incontesta
bilă. Arta plastică are la noi

tegile frumosului cu
tii planurile de con

si în munca fiecă-

Premiera unui 
film realizat 
de studenți

un mare concurent, dar și un 
mare stimulent în arta cu
prinsă în procesul muncii, în 
arta Și 
prinse 
strucție 
rui om.

Constructori ai socialismului 
și creatori ai artei socialiste — 
ne confundăm pînă la un punct 
în aceleași preocupări pentru 
frumos. Acesta este înțelesul 
profund al acelei chemări a- 
dresate artiștilor, creatorilor, 
de către oamenii muncii; che
mare care a răsunat și răsună 
încă din mijlocul uzinelor, din 
fabrici, din mijlocul lanurilor: 
„Să vină artiștii la noi; să 
vină scriitorii, să vină pictorii, 
să vină compozitorii la noi". 
Aceasta este o chemare nobilă 
și făcută de o lume conștientă 
că trăiește niște lucruri mari 
și creează niște lucruri mari pe 
care vrea să le încredințeze 
artei. Poporul creator, bogat 
în sentimente și aspirații și 
idei, iubitor de frumos, talen
tat, înclinat el însuși spre artă 
— creator de frumos •—• chea
mă arta la el și-o apropie ca 
pe o parte a sufletului lui.

(Continuare in pag. a 3-a)

La casa de cultură a studenților 
din Timișoara a avut Ioc premiera 
Ulmului documentar de scurt me
traj „Din viața de astăzi a studen
ților timișoreni". Acesta este pri
mul Ulm realizat de cineclubul ca
sei de cultură a studenților din lo
calitate. Realizatorii și interpreții 
Ulmului — studenți și cadre didac
tice din institutele de învățămînt 
superior — 
imagini de 
mai tinere 
din munca 
asociațiilor 
studenților 
vitatea cultural-artistică și sportivă 
din centrul universitar Timișoara, 
precum și noile construcții ale 
complexului social studențesc, că
mine, cantine, biblioteci, labora
toare, ridicate aici in ultimii ani.

La premiera Ulmului, alături de 
studenții timișoreni se aila și un 
grup de tinerj din 27 de țări din 
Europa, America de sud, Africa și 
Asia, care studiază In R.P. Ro- 
mină și in prezent Întreprind o că
lătorie de cunoaștere a frumuseți
lor patriei noastre.

(Agerpres)

au transpus pe peliculă 
la inaugurarea celei 
universități din tară, 
și activitatea Uniunii 
studențești, pregătirea 
pentru examene, acti-
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în ciirînd
la catedra

școlii sătești
în acest an școlar, școlile 

pedagogice cu durata de 6 
ani vor avea prima promo
ție de absolvenți. Peste pu
țin timp o promoție de ti
neri învățători va părăsi și 
sălile de curs ale Școlii pe
dagogice din Constanta. în 
satele și comunele dobro
gene, unde vor merge să-și 
exercite frumoasa profesiu
ne pe care și-au ales-o, ei 
vor duce lumina cărților și 
entuziasmul anilor lor ti
neri.

Vă prezentăm pe oîtiva 
dintre viitorii învățători 
dobrogeni.

*

DIALOG CU —
COUESUOmTUL
—VOLUN1M

LUCREȚIA NICOLAE e se
cretara comitetului U.T.M. al 
finului VI. Fică de colectivist 
din comuna Pantelimon, raio
nul Hîrșova, ea s-a hotărît să 
urmeze școala pedagogică da
torită sorei sale care este edu
catoare. Abia așteaptă ziua 
cînd va face cunoștință cu pri
mii ei școlari. Cu gîndul la 
acea zi, eleva Lucreția Nicolae 
învață cu sîrguință. în cata
log, în dreptul numelui ei, se 
înșiruie pe acest ultim trime
stru 23 de note de 10 și o sin
gură notă de 9.

1

Zilele trecute, coresponden
ților voluntari ai ziaru
lui nostru li s-a adus la 

cunoștință un fapt care, fire
ște i-a bucurat: aproape o 
sută dintre ei, care au trimis 
scrisorile cele mai interesante, 
au fost premiați la prima eta
pă a concursului cu tema : 
„Din îndemnul conștiinței so
cialiste”. Tot zilele trecute, 
ziarul nostru a anunțat că, la 
propunerea multor corespon
denți, s-a hotărit organizarea 
celei de a doua etape — în 
întîmpinarea zilei de 23 Au
gust — a concursului, cu a- 
ceeași temă.

Iată de ce 
la începutul 
este necesar 
pe larg cu cei ce ne scriu, 
pra unor particularități 
muncii de corespondent 
luntar și, în special, în 
tură cu participarea la 
cursul cu tema ..Din îndemnul 
conștiinței socialiste”.

Ce trebuie reținut în mod 
deosebit din desfășurarea pri
mei etape ?

Trebuie subliniate în primul 
rînd pasiunea, însuflețirea și 
promptitudinea cu care cores
pondenții voluntari au parti
cipat la concurs. Abia se pu
blicase anunțul în care se a- 
răta ce anume se cere cores-

ne-am gîndit că, 
unei etape 
să discutăm

noi, 
mai 
asu- 

ale 
vo- 

legă- 
con-

CRONICA FILMULUI

pondenților și chiar a doua — 
a treia zi un mare număr de 
scrisori au și început să sosea
scă la ziar. Asta dovedește cu 
cîtă dragoste, cu cîtă răspun
dere își îndeplinesc corespon
denții noștri sarcina pe care 
și-au asumat-o în mod volun
tar. Dovadă a pasiunii lor este 
și faptul că, cei mai mulți, au

tarea foarte atentă a vieții, 
prin descoperirea și cunoa
șterea faptelor celor mai in
teresante din colectivul în 
care trăiesc și muncesc, prin 
descoperirea unor fapte sem
nificative pentru conștiința so
cialistă a tinerilor noștri. Așa 
au procedat și alți corespon
denți care au fost premiați, ca 
N. Pîrvu din Caransebeș, Ve
ronel Porumboiu din regiu
nea Ploiești, Gheorghe Mic 
din regiunea Hunedoara, Ghi- 
nea Cotorobai din Dobrogea și 
alții.

După cum am arătat, meri
tul lor este că de fiecare dată 
s-au oprit Ia un fapt. Dumitru 
Petre a întîlnit un om plin 
de pasiune pentru meseria sa, 
a aflat și alte amănunte, în- 
tîmplări din activitatea acestui 
tînăr. „Iată un fapt”, și-a zis 
el și ne-a scris. Ghinea Coto
robai a cunoscut un tînăr care, 
într-o împrejurare anumită, a

v

GH. POPESCU. E de fel din 
corntina Rasova, raionul Med
gidia. Părinții sînt colectiviști. 
Cînd era în clasa a Vl-a a 
avut un profesor de romînă al 
cărui chip — spune el — îi va 
rămîne mereu în minte. „Un 
om bun, inteligent, stimat de 
săteni. încă de pe atunci mi 
l-am luat ca model în viață 
și am hotărît să mă fac învă
țător”. Notele numai de 9 și 
10 pe care le-,a obținut pe tri
mestrul III ne îndreptățesc să 
credem că Gh. Popescu va fi 
un cadru didactic bine pre
gătit.

MARIA DARLAIANI. Pă
rinții ei, membri în gospodăria 
agricolă colectivă din satul 
Hagilar, raionul Tulcea, se pot 
mîndri cu ea : fiica lor are 
cele mai bune note din anul 
VI A. Utemiștii au ales-o în 
comitetul U.T.M. pe an. în 
timpul practicii pedagogice de 
două săptămîni, Maria Darla- 
iani a îndrăgit și mai mult 
profesiunea de învățătoare și 
așteaptă cu nerăbdare să-și 
înceapă munca la catedră.

mplâ descriere a 
evoluției unui per
sonaj (învierea, 
Oameni și fiare) 
ori a unei întregi 
familii, categorii 
sociale (recentul 

Rocco și frații săi) — romanul 
cinematografic, gen clasic, se 
bucură și astăzi de prețuirea 
spectatorilor, chiar a acelora 
care preferă epica simplă, lini
ară în stilul Insulei. Ca și în 
literatură, genurile cinemato
grafice nu se exclud, rămîn 
mereu actuale atîta timp cit 
ideile pe care le vehiculează 
sînt izvorîte dintr-o realitate 
socială precis definită. Roma
nul cinematografic „Rocco și 
frații săi”, datorat lui Luchino 
Visconti (autorul primei capo
dopere a neorealismului Obse
sia, care adusese ne ecran viața, 
cotidiană a Italiei populare, 
dramele oamenilor simpli) re
prezintă o nouă dovadă a unui 
vechi adevăr estetic ; valoarea 
operei e condiționată de pro
funzimea cu care artistul se a- 
propie de marile probleme ale 
timpului și ale poporului său. 
„Rocco” e documentul zgud.ui- 
tor al unui proces social și 
istoric propriu Italiei capita
liste de azi, cu contradicțiile 
sale puternice.

Tragedia familiei de țărani 
săraci care vine la Milano 
să-și găsească un rost și nu 
află în marea metropolă decit 
deznădejde Si derută morală 
se explică, în realitate, printr-o 
anomalie fundamentală a siste
mului capitalist, viciul fiind 
delimitat social și nu geogra
fic ori caractereologic cum ar 
putea apare el tînărului Rocco 
Si fraților săi.

Realist critic ascuțit, Viș- 
eonti urmărește cu atenție 
erorile personajelor Si limitele 
concepției lor de viață (con
cepții umaniste, dar utopice^ 
sterile și in ultimă instanță 
dăunătoare ca acelea ale lui 
Rocco ori ale mamei lor, indi
vidualistă Si mărginită dorind 
copiilor doar o înavuțire ra
pidă). Dar cineastul italian 
înclină uneori către justificări 
strict caractereologice (deose
birea celor două temperamente 
ale fraților mai mari amintind 
Karamazovii lui Dostoievski) 
ce estompează cumva cauza so
cială (de fond) a derutei mo
rale a tinerilor țărani sicilieni.

L-am citat pe Dostoievski 
pentru că Rocco, mai ales — 
și intr-o măsură fratele său

J
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ION TRANDAFIR. E un în
drăgostit nu numai de profe
siunea de învățător, ci și de 
activitatea cultural-artistică. 
Datorită inițiativei lui, elevii 
școlii pedagogice, colegi cu el, 
și-âu petrecut, adesea, în mod 
plăcut, distractiv, timpul liber. 
A dirijat corul școlii, s-a preo
cupat de concursul „Iubiți 
cartea”, a regizat programe 
artistice. Cînd va merge ca 
învățător în sat, poate chiar 
în satul Urluia din raionul 
Adamclisi de unde este de fel, 
el va fi acolo nu numai un 
dascăl al copiilor colectiviști
lor, ci și un animator al acti
vității cultural-artistice.

AUREL GEORGESCU

CINE
CARTAGINA IN FLĂCĂRI 

film pentru ecran panoramic: 
Patria (10; 12,30; 16,30; 19;
21.30) ; ROCCO ȘI FRAȚII SĂI
— ambele serii : Republica (9,15; 
12,45; 16,30; 20), Grădina Pro
gresul (orele 20,30), Grădina 13 
Septembrie (orele 20,15), 1 Mai 
(9; 12,30; 16; 19,30), Gh. Doja 
(9,15; 13; 16,45; 20,30), Stadio
nul Giulești (orele 20,30), Ștefan 
cel Mare (9,45; 13,30; 17; 20,30), 
Stadionul Dinamo (orele 19,30), 
Grădina V. Roaită (orele 20), 
București (9; 12,30; 16,30; 20), 
Grădina Elena Pavel (orele 20 — 
seria a Ii-a) ; CABOTINUL : ru
lează la cinematograful I. C. Fri- 
mu (9; 11,30; 13,45; 16,30; 19; 
21,30 — Grădină 20) ; SALUT 
VIAȚĂ I — cinemascop : rulează 
la cinematografele 16 Februarie 
(16; 18; 20), Flacăra (16; 18,15;
20.30) , 23 August (10; 12; 14,30; 
16,45; 19 — grădină 20,30) ; 
FRAȚII — cinemascop : rulează 
la cinematografele Magheru (10; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Vic
toria (10; 12; 14; 16,15; 18,30 
20,45) ; TOATĂ LUMEA E NE
VINOVATĂ : rulează la cinema
tografele V. Alecsandri (14,30;
16.30) , Grivița (10,30; 12,15:
16,15; 18,15; 20,15), Miorița (10; 
12; 15; 17; 19; 21) ; CARMELA
— cinemascop : Floreasca (16; 
18,15; 20,30) ; SEARA PRIETE
NILOR FILMULUI: V. Alee-

că în prima etapă au fost ți 
corespondenți care n-au dat 
suficientă atenție tocmai cer
cetării atente a vieții colecti
vului în care muncesc pentru 
a descoperi faptele interesan
te, semnificative despre care 
să ne scrie, ci pur și simplu 
s-au mulțumit să trimită scri
sori cu mențiunea „pentru con
curs”, neținînd seamă de fap
tul că acest concurs are o a- 
numită tematică. Așa au pro
cedat corespondenți ca Hor- 
hotă Gheorghe, din Crișana, 
Dumitru Constantin, de la de
poul Brașov, luliu Preda, din 
Gherla, Ion Florea, din Be- 
clean-Cluj, Corneliu Mihăile- 
scu, din Panciu, Leon Ianco- 
vici, din Craiova, Maria Do- 
brogeanu, din Buftea, Mitică 
Jan Udrescu, din Rm. Vîlcea. 
Ne-a scris mult și de fiecare 
dată cu mențiunea ,^pentru 
concurs” tovarășul profesor 
Gh. Gheorghiu din Urziceni.

concurs”. Evident, nu e bina 
așa 1 Lăudîndu-1 pentru acti
vitatea susținută, îl sfătuim (și 
pe el și pe alți corespondenți) 
să citească cu atenție anunțul 
concursului, să înțeleagă bine 
ce fapte se cer pentru a putea 
participa. Și să scrie pentru 
etapa a Il-a.

Unii dintre corespondenți ne 
întreabă dacă în timpul desfă
șurării concursului cu tema 
„Din îndemnul conștiinței so
cialiste” mai pot trimite și alte 
corespondențe, cu alte 
așa cum scriu ei în mod 
nuit ziarului nostru.

Firește că pot trimite,
și rugăm să ne trimită cît mai 
multe vești din toate domenii
le de activitate. Veronel Po- 
rumboiu, unul dintre premiați, 
a scris pentru concurs 15 scri
sori. Asta nu l-a împiedicat 
însă să scrie în afara con
cursului alte 19 scrisori, de la 
începutul anului, și care i-au

teme, 
obiș-

Ba îi

tlvitatea unor asemenea oa
meni și se mulțumesc fie să-i 
descrie fizic (e înalt, e brunet 
etc.), fie să spună despre ei 
doar cîteva vorbe generale („e 
un tovarăș bun”, „e munci
tor”, „e pasionat” etc.). Dar 
asta nu e deajuns pentru ca 
cititorul să-l cunoască pe omul 
despre care ai scris. Ca să în
țelegi în ce mod se manifestă 
conștiința lui socialistă, tre
buie să-1 apreciezi după fapte. 
Atunci cînd despre un om spui 
că iubește meseria de con
structor, trebuie neapărat să 
povestești unde a lucrat con
structorul, pe ce șantiere, cum 
și-a îndeplinit el sarcinile a- 
colo, să dai și unele amănun
te mai semnificative din acti
vitatea lui, unele momente 
din care să reiasă atitudinea 
lui. Astfel procedînd, va ieși 
un lucru bun, citind scrisoarea 
vei avea în față chipul moral

ÎNVĂȚĂMINTE DIN CONCURS
citit cu atenție textul anun
țului, au căutat să înțeleagă 
bine ce le cere redacția și au 
scris un mare număr de scri
sori, pînă la încheierea etapei.

Așa au procedat, de pildă, 
tinerii din postul de corespon
denți de la Uzinele „Hidro
mecanica” din Brașov, condus 
de tovarășul Dumitru Petre, 
post care a cîștigat premiul I. 
Chiar din primele zile ale con
cursului, la redacție au sosit 
scrisorile cu semnătura lor. 
Pînă la sfîrșitul etapei I, 
ei ap trimis pentru concurs 17 
scrisori. Dar nu numai opera
tivitatea și continuitatea în 
scris a fost calitatea muncii 
lor de corespondenți. In pri
mul rînd autorii acestor scri
sori s-au remarcat prin cerce-

dat dovadă de o deosebită 
grijă față de avutul gospodă
riei colective. Tot un fapt. Iar 
inginerul Gheorghe Mic a ră
mas impresionat de spiritul de 
dăruire al tovarășilor săi cu 
prilejul unei intervenții la ni
ște conducte. A scris pe baza 
acestui fapt un frumos repor
taj intitulat „Așa sînt tova
rășii mei”.

La sfîrșitul primei etape a 
concursului, la începerea celei 
de-a doua etape să reținem 
deci ca o concluzie esențială 
pentru toți: valoarea cores
pondențelor pe care le trimi
teți pentru concurs constă 
înainte de toate în valoarea 
faptelor pe care le-ați desco
perit.

Subliniem această idee fiind-

De fiecare dată însă am găsit 
în plicuri scrisori despre acti
vitatea U.R.C.C., despre veri
ficările și bilanțul la coopera
tivă etc. Deși i-am explicat și 
prin scrisori personale și prin 
„dialogul cu corespondentul 
voluntar” că aceste teme nu se 
încadrează în tema concursu
lui și nici măcar nu intră în 
profilul ziarului nostru, dînsul 
continuă și acum să trimită 
scrisori pe aceleași teme. La 
fel procedează uneori și unul 
dintre corespondenții mai 
vechi ai ziarului, tovarășul 
Florea Țistuleasa, din Blaj, 
care se grăbește de multe ori, 
nu selecționează faptele și, 
chiar dacă a căpătat o infor
mație despre ținerea unui 
spectacol, a trimis-o......pentru

fost publicate separat. Ce se 
trimite însă „pentru concurs” 
să fie într-adevăr pentru con
curs, să corespundă temei „Din 
îndemnul conștiinței 
ste”.

O mențiune specială 
s-o facem în legătură 
tovarăși care ne-au scris des
pre cîte un om, care au încer
cat să facă portretul unui to
varăș. S-au primit multe ase
menea portrete și faptul e ex
plicabil : la tot pasul întîlnești 
oameni minunați, harnici, dis
ciplinați, cinstiți, care învață 
bine, care trăiesc și se com
portă în chip socialist. De a- 
ceea și corespondenții sînt în
clinați să scrie despre ei și e 
foarte bine. Unii însă nu știu 
bine ce să aleagă din toată ac-

sociali-

trebuie 
cu acei

al omului despre care cores
pondentul a scris.

Deci, dragi tovarăși care 
veți participa la faza a doua 
a concursului cu tema „Din în
demnul conștiinței socialiste”, 
ori de cîte ori scrieți despre 
oameni, povestiți fapte intere
sante în legătură cu ei, fapte 
care să-i caracterizeze.

Din lectura scrisorilor pri
mite în etapa întîia a con
cursului a rezultat și concluzia 
că unii dintre corespondenți 
cred că asemenea fapte care 
să reflecte conștiința socialistă 
a tineretului se pot petrece 
numai atunci cînd tinerii se 
află în uzină sau pe ogor. Fi
rește, cele mai multe dintre 
aceste fapte trebuie căutate 
în munca tinerilor, dar nu nu-

mai aci, ci peste tot în viața 
și activitatea lor. Unul dintre 
corespondenți ne-a povestit de 
pildă, că, aflîndu-se în per
misie, în drum spre casa pă
rintească, un militar s-a oprit 
și a renunțat la cîteva zile 
din concediu pentru a duce la 
destinație o mașină cu munci
tori. Alt corespondent ne-a 
povestit despre o tînără învă
țătoare care, locuind în casă 
cu o tînără care nu îndrăgise 
munca culturală, a făcut din 
ea cea mai activă membră a 
brigăzii artistice. Nu sînt toa
te aceste fapte dovada unei 
conștiințe socialiste ? Cores
pondenții au deci la dispoziție 
un vast cîmp de investigație.

Mai sînt și unii corespon
denți care cred că exemple de 
atitudine socialistă trebuie să 
se găsească doar în situații cu 
totul excepționale. Este neîn- 
doelnic că și despre astfel de 
înitîmplări este bine să scriem. 
Dar atitudinea înaintată, con
știința socialistă a tinerilor se 
manifestă continuu, în activi
tatea obișnuită. Să căutăm a 
descoperi tocmai în. situațiile 
cele mai obișnuite fapte care 
să vorbească despre conștiința 
înaintată a tinerilor și nu nu
mai în situații cu totul excep
ționale.

Dar pentru înțelegerea cea 
mai bună a temelor despre 
care să scriem, recomandăm 
încă odată corespondenților 
voluntari să citească cu aten
ție textul anunțului publicat 
în numărul de vineri 10 mal 
și pe care-1 publicăm din nou 
în pagina I a numărului de 
azi.

...Și acum, dragi corespon
denți, să vă vedem la lucru.

Vă 
doua

dorim succes în cea de-a 
etapă a concursului !

».
EUGEN FLORESCU «

i
«a»

„Rocco și frații săi“
Simone care ajunge la. crimă, 
tot dintr-o patimă dezlănțuită 
dublată, ca a Karamazovilor, 
de influența hotărîtoare a me
diului — răspund cumva, în 
noile condiții, personajelor ro
manului clasic. Decit că asprul 
rechizitoriu social rostit acolo 
direct in fata cititorului (mo
mentul de judecare și condam-

și una fizică (uciderea Nadiel 
de către Simone). Iată cum, a- 
parent diametral opuse, filozo
fiile celor două personaje (re
zultate ale aceleiași morale 
burgheze) converg către ace
lași tragic deznodământ. Edifi
catoare pentru aceasta este sce
na cu puțin înaintea finalului, 
tind cei doi frați (in interpre-

Un cadru din film

nare nedreaptă dată de o ju
stiție nedreaptă) este substi
tuit aici cu o sancțiune morală 
pe care n-o pronunță autorul 
dar e subințeleasă din felul 
cum își cdnduce drama. Chiar 
fără aceste filiații ne putem da 
seama de intensul dramatism 
al povestirii cinematografice 
realiste create de Visconti și de 
numeroasele sale probleme 
umane, sociale și filozofice pe 
care le ridică opera modernă.

Reduși la trăsăturile de ca
racter cele mai acuzate (atin- 
gînd uneori schema, abstrac
tul) cei doi eroi principali ai 
dramei, Simone si Rocco, unul, 
întrupare a viciului și celălalt 
al virtuții creștine, opun 
două mentalități de viață, am
bele la fel de nocive. In timp 
ce Simone trăiește primitiv, 
minat doar de instinct și do
rința de a-și lua din jur tot 
ce crede că i se cuvine (de la 
colierul „împrumutat’’ dintr-un 
magazin pînă la. bestialul viol 
sfirșit cu o crimă, odios ame
stec de răzbunare, și mai ales 
disperare și neputință), celălalt 
frate, Rocco, apostol al resem
nării și al milei samaritene, 
care jignește însă demnitatea 
umană, provoacă la rîndu-i o 
crimă spirituală (respingerea 
fetei care-l iubește și arunca
rea ei în brațele unei brute)

tarea unor remarcabili actori, 
Renato Salvatore și Alain De- 
lon) cad unul în brațele celui
lalt, în hohote de plîns, înțele- 
gîndu-și amândoi culpabilita
tea, răspunderea pentru viața 
lor și a celorlalți pe care au 
distrus-o.

Singurul din familia parondi 
care a înțeles că viața nu poate 
fi schimbată nici prin carita
tea lașă, resemnarea lui Rocco, 
nici prin actul anarhic, crimi
nal al lui Simone, ci printr-o 
acțiune energică, combativă, e 
muncitorul Ciro. Fără a se 
lăsa pradă sentimentalismului 
ieftin, dovedind un înalt simț 
de dreptate, Ciro își denunță 
fratele ucigaș și îl acuză pe 
cel care încearcă să-l „sal
veze”.

Deși cuvintele rostite de 
muncitor, în final, nu definesc 
încă o fermă poziție revolu
ționară ele lasă să se între
vadă o conștiință muncitorea
scă în formare, care afirmă 
încrederea în unica forță capa
bilă să curme din temelii răul 
social, instaurînd o nouă orîn- 
duire — clasa muncitoare. 
Distrugînd iluzia lui Rocco, a 
reîntoarcerii la pământul natal 
ca la limanul izbăvitor, Ciro 
susține adevărul că pretutin
deni unde există exploatare,

există și sursa nefericirii 
umane.

Filmul, de o neobișnuită 
densitate a acțiunilor și idei
lor, uneori apăsătoare, abundă 
în asemenea situații de paro
xism care concentrează forța 
și slăbiciunea umană la limi
tele lor suportabile.

Sînt unele din aceste mo
mente (ca penibilul viol ori 
bătaia fraților Și plînsul lor 
excesiv de lung și patetic) 
care frizează naturalismul, de- 
compensînd pe alocuri echili
brul realist dl operei.

O distribuție de zile mari 
(celebra interpretă franceză de 
o rară sensibilitate în același 
timp, Annie Girardot în rolul 
tragic al Nadiei) actrița greacă 
K. Paxinu dînd viață energicei, 
pasionatei. și acaparatoarei 
mame siciliene (și ea victimă 
a unei meschine mentalități, 
la rîndu-i cauza nefericirii fii
lor săi) apoi Renato Salvatore, 
Alain Delon, Spyros Focas, 
Claudia Cardinale etc. susțin 
cu vigoare deosebită aceste 
temperamente create în „agua- 
forte” de scenariști și regizor.

Din multitudinea secvențelor, 
Impresionante ca realizare, 
(prin patosul concentrat, ex
presivitatea detaliului realist, 
puterea de comunicare a in- 
terpreților, ei între ei, și apoi 
cu publicul) e greu să reții ce 
te-a impresionat mai mult. In 
generai echilibrat și armonios, 
egal în valoare, filmul lui Vis
conti se impune ca o valoroasă 
creație realistă a cinematogra
fiei contemporane italiene. A- 
mintind, pentru virtuozitatea 
interpretării actoricești, doar 
momente ca întîlnirea din ca
fenea a fetei cu Rocco, ori cea 
a explicației disperate, zadar
nice, de pe terasa Basilicei, ca 
și petrecerea la care bravează 
cu tragism tînără rearuncată 
de lașitatea lui Rocco, din 
nou în mijlocul desfrîului, 
ar fi să nedreptățim mul
te altele, care se impun cu a- 
aceeași forță spectatorului (me
ciul de box dintre frați, reîn
toarcerea lui Simone etc). O 
operă a adevărului uman tra
gic într-o societate ce agoni
zează sub ochii noștri.

ALICE MĂNOIU

Un fapt semnificativ
GALAȚI (de la corespondentul 

Agerpres).
Lied Petcu și Nicul-ae Stoian 

au deprins nu de mult tainele 
primelor litere ale alfabetului. 
Sînt elevi în clasa l a Școlii 
de 8 ani din comuna -Scorțaru 
Vechi, raionul Brăila. De cîteva 
zile despre ei se vorbește mult 
în comună. Explicația „celebri
tății” lor se află într-o intim* 
plare recentă. Mergînd pe drum, 
au găsit un portmoneu cu acte 
și bani. Idenii)icînd după o fo
tografie pe cel care pierduse 
portînoneul — colectivistul Petre 
Florea — cei doi elevi s-au 
grăbit să-i restituie obiectele ga. 
site. Un simplu fapt semnifica
tiv. La vîrstă de opt ani, doi 
copii au făcut dovada concretă a 
cinstei lor. Prilej de bucurie 
pentru părinți, învățători și co- 
legii de școală.

Pe Argeș
Sălile de cultură de pe șantie

rele hidrocentralei „16 Februa
rie” de pe Argeș au găzduit în 
acest an peste 70 de manifestări 
cultural-educative, la care au 
asistat mai mult de 16 000 de 
spectatori.

Cu mult interes au fost urmă
rite programele intitulate „Con
struim pe Argeș”, „Lumina faru
lui”, „Raid prin șantierul nostru”, 
„Construim mereu mai sus” și 
altele, prezentate de cele 6 bri
găzi artistice de agitație de pe 
șantier ; scenetele echipelor de 
amatori de la fabrica „6 Martie” 
din Curtea de Argeș, „Progre- 
sul”-Pitești, C.I.L.-Pitești etc. ; 
jocurile și cîntecele din folclor 
interpretate de orchestra de mu
zică populară „Doina Argeșului”, 
cupletele Teatrului de estradă 
din Pitești, precum și programele 
prezentate de orchestrele de mu
zică ușoară și populară, de fan-

în sus...
fara și formațiile de dansatori 
ale șantierului. Deseori, duminica 
sau în timpul liber, constructorii 
ascultă conferințe pe diferite 
teme, ca : „Omul — stăpîn al 
naturii”, „Țara întreagă, un 
imens șantier”.

Cercul literar desfășoară și el 
o vie acțivitate. Membrii săi, 
printre care mecanicul Jan Un- 
gureanu, inginerii Maria Popa și 
Dan Bădescu, zidarul-betOnist 
Victor Popa și alții, au scris pînă 
acum peste 50 de lucrări, multe 
dintre ele fiind publicate în zia
rul șantierului — „Făclia Hidro
centralei” — și în paginile altor 
ziare.

în prezent, pe scenele sălilor 
de cultură, artiștii amatori de aici 
se pregătesc intens pentru faza 
raională a celui de-al VII-lea 
Concurs pe țară al artiștilor ar
matori.

(Agerpres)

La sfat cu Făt-Frumos și Ileana Coslnzeana (la casa pionierilor din Slobozia)! DESPRE DEVOTAMENT «
M A T O G
sandri (orele 19) ; PRIMĂVARA 
MUZICALĂ : Tineretului (10,30; 
12; 15,15; 16,30; 18,45; 20,30) ; 
TURNEUL VESELIEI: Alex. 
Popov (rulează în continuare de 
la orele 9 pînă la orele 21), Mun
ca (16; 18,15; 20,30), M. Emi- 
nescu (16; 18,15; 20,30), 13 Sep
tembrie (14,30; 16,30; 18,30;
20,30) ; PROGRAM SPECIAL 
PENTRU COPII la orele 10 la

(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21); 
CUMPĂRĂ-ȚI UN BALON — 
cinemascop : Lumina (rulează în 
continuare de la orele 9,15 pînă 
la orele 13,15, după-amiază 15,30; 
17,30; 19,30; 21,30), Giulești
(10,15; 12,15; 14,15; 16,15; 18,30; 
20,30), Popular (10,15; 14,30;
16,30; 18,30; 20,30), Grădina Ilie 
Pintiiie (20) ; DIN ARGENTINA 
ÎN MEXIC — ZGRIBULICI : 
Timpuri Noi (rulează în conti
nuare de la orele 10 pînă la o- 
rele 21); LACUL LEBEDELOR: 
Maxim Gorki (15,45; 18; 20,15) ; 
OMUL MERGE DUPĂ SOARE: 
Cultural (15; 17; 19; 21); A

R AFE
FOST PRIETENUL MEU : ru
lează la cinematografele : înfră
țirea între popoare (15,30; 18;
20.30) , Alex. Sahia (10; 12,15; 16; 
18,30; 20,45), G. Coșbuc (9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30) ; 
CARTOUCHE — cinemascop : 
8 Martie (11; 16; 18,15; 20,30) 
— grădină 20 ; PRIETENIE IN
TERZISĂ rulează la cinemato
graful T. Vladimirescu (16; 18; 
20) ; MIRAJUL rulează la cine
matograful C-tin David (16; 
18,15; 20,30); VIOLENȚĂ IN 
PIAȚĂ: V. Roaită (10; 12; 16; 
18,15; 20,30), Drumul Serii (16; 
18; 20) ; POST RESTANT : Gră
dina Alex. Sahia (orele 19,45) ; 
RAIDUL VĂRGAT: Elena Pa
vel (în continuare de la orele 9 
pînă la orele 13, după-amiază 
16; 18; 20), Volga (10; 12; 15; 
17; 19; 21) ; LANTERNA CU 
AMINTIRI : Unirea (16; 18; 20), 
Olga Bancic (15,30; 18; 20,30); 
MONGOLII ■— cinemascop : 
Grădina T. Vladimirescu (orele 
20,15) ; LEGEA-I LEGE : Gră
dina Arta (orele 20) ; PESCĂ
RUȘUL NEGRU : Arta (16; 
18,15; 20,30 — în continuare), 
B. Delavrancea (16; 18; 20) ; BA
LADA HUSARILOR : Moșilor 
(16; 18,15 : grădină 20,30) ; CĂ
PITANUL LAGUNEI- ALBAS
TRE — rulează la cinematogra
ful Libertății (10; 12; 15,30; 18;
20.30)

I
I 
I
I
I
i

I
I
I 
I
I 
I
I

■ I om prezenta acum 
al doilea erou al 
temei noastre, pe 
tinărul Ion C., de 
profesiune electri-

I cian din regiunea 
Ploiești. In cazul 

său toate amănuntele istoriei 
pe care ei ne-o relatează sînt 
revelatoare și nu Ie vom su
prima, ba chiar vom încerca să 
le dăm o formă literară fără a 
adăuga însă, bineînțeles nimic 
de la noi.

In anul 1960, prin septem
brie, tinărul Ion C. se afla 
în orășelul R. unde își satis
făcea serviciul militar. In
tr-o zi, pe Ia prînz, să 
fi fost ceasurile 12,00, venea din 
oraș și urca spre unitate prin
tre niște vii. In septembrie in 
această regiune viile încă se 
culeg, frunza de viță se face 
ruginie, foaia de porumb începe 
să se îngălbenească, soarele, 
chiar și la ora 12,00 poartă în 
el o greutate cu care parcă de
cide asupra simțirii oamenilor. 
Cum mergea printre potecile a- 
celor vii, la ora aceea încăr
cată de căldura acelui soare, 
tinărul zări la umbra unui pom 
o fată care stătea cu o carte 
în mină și citea.

— Nu vă supărați, zise fata 
oprindu-1, ridieîndu-și privirea 
din carte, sînteți bun să-mi spu
neți șl mie cît aveți ceasul?

de Marin Preda

El îi spuse cît era ceasul și 
astfel intră în vorbă cu ea. 
„Eu apoi am intervenit cu cî
teva cuvinte în care fata mi-a 
acceptat să discutăm”, ca să 
dau un citat și din scrisoarea 
tînărului. Se recomandară reci
proc și el află că avea în fața 
lui o elevă a școlii medii din 
oraș în clasa a X-a, în vîrstă 
de 15 sau 16 ani.

șl trebui să părăsească orașul. 
In ciuda faptului că prietenia 
lui cu fata îi lăsase o impresie 
adîncă, tinărul însă, originar de 
la țară, nu-și făcu nici o iluzie 
cu privire la durabilitatea ace
stei prietenii: avea să plece 
pentru multă vreme, mai avea 
mai mult de un an de serviciu 
militar și fata avea să-l uite, 
cum se întîmplă totdeauna la 
această vîrstă.

Și totuși lucrurile nu se pe- 
trecură așa ; la o scrisoare a lui 
ea îi răspunse imediat prin altă

începură să se vadă șl se 
împrieteniră. Cînd el avea 
învoire de la unitate — și 
căuta, bineînțeles, să aibă cît 
mai des — se întîlnea cu ea 
în oraș, se duceau împreună în 
parcul bătrîn care nu era prea 
departe de școală și tot ceea 
ce își spuneau în aceste ore se 
păstra în amintire și se conti
nua și după ce se despărțeau.

Se scurseră astfel două luni 
șl în noiembrie tinărul fu mu
tat ia altă unitate, la Craiova

scrisoare, șl apoi din nou la o 
altă scrisoare ea nu-1 lăsă de
loc să aștepte răspunsul, cum 
iarăși li se întîmplă unor tineri 
din categoria lui, mai puțin în
drăzneț. Atunci el îi scrisese în 
continuare și îi destăinui înce
tul cu încetul că o iubește cu 
adevărat și că altă fată în afară 
de ea nu mai cunoaște. Ea con
tinua să nu-1 lase să aștepte și 
între aceste două orașe — 
R. șl Craiova — se întîlneau 
pe drumurile străbătute de tre

nuri răspunsurile prin scrisori. 
Din rîndurile ei tinărul înțelese 
că poate să viseze din ce în ce 
mai mult la ea ca la o fată cu 
care într-un viitor nu prea în
depărtat ar putea să-și înteme
ieze o familie, că dacă el o iu
bea pe ea nici ea nu-1 iubea 
mai puțin și ca o dovadă că nu 
se înșela era faptul că la toate 
scrisorile și gîndurile Iui de vi
itor așternute pe hârtie ea îi 
răspunsese întotdeauna în ace
lași fel.

In anul următor, în mai 1961, 
tinărul ostaș plecă acasă în 
concediu. Trecu, bineînțeles, 
prin orășelul R., 24 de ore, cit îi 
permitea foaia de drum și se 
întîlni cu ea și îi spuse că el se 
duce acum acasă la părinți și 
că o să vorbească cu ei despre 
ea și despre viitorul lor...

Ceea ce și făcu și părinții se 
bucurară. Cu patru zile îna
inte de expirarea concediului, 
prins de nerăbdare, se duse la 
ea în orășelul R. și petrecu cu 
ea aceste zile, după care se pre
zentă la unitate și din nou în
cepură scrisorile...

In pragul iernii, în decem
brie, tinărul fu eliberat din 
armată și petrecu o parte a 
sărbătorilor de iarnă în- orășe
lul R. Se întoarse apoi acasă și 
se reintegra în viața civilă. In 
meseria sa de electrician califi
cat și bine retribuit la o schelă 
petroliferă dintr-o comună din 
regiunea sa. In anul acela, 1962, 
fata trebuia să termine școala 
și el n-o mai turbură, o lăsă 
să învețe ca să-și poată lua 
examenul de maturitate. Chiar 
îi spuse că în această perioadă 
ea poate să nu-i scrie, numai 
să învețe bine și să treacă —
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Spartachiada de vară

o bogată activitate
grupa U. T. M.

sportive mai mari 
interesante

Asociațiile 
au inițiat acțiuni 
privind cunoașterea și practica
rea disciplinelor de bază ale 
spartachiadei. Așa, de pildă,

S. partachiada de vara a tine
retului cunoaște în ace
ste zile 0 largă partici

pare Ia întreceri a tinerilor 
bucureșteni.

asociația sportivă a Fabricii 
„Solex" din București a dedi
cat în etapa I cîteva zile între
cerilor de atletism. Și inițiativa 
s-a dovedit bine venită. In 
aceste zile un mare număr de 
tineri au luat startul în probele 
atletice preferate. Aflîndu-ne 
recent printre tinerii acestei 
fabrici am... cules pe peliculă 
trei imagini de la întrecerile 
atletice pe care vi le prezentăm 
astăzi.

...Cornel Moisescu, inginer

(foto nr. 1) s-a dovedit un re
dutabil aruncător de greutate. 
El a cucerit locul 1 cu un re
zultat meritoriu : 9,65 m.

Crosul are multi prieteni în 
această fabrică. Imaginea noa
stră (nr. 2) vă redă un aspect 
din proba rezervată băieților. 
Mulfi spectatori, arbitrii și un 
autentic pretendent la titlul de 
campion al asociației sportive 
la săritura în înălțime : sudo
rul Constantin Alexandru (foto
grafia nr. 3).

PICTURA

SA CIRCULE!
(Urmare din pag. I)

țț

I ntreprinderea noa- 
;tră, Combinatul 
e industrializarea 
smnului din Su
ceava, este tînără 
în adevărata ac
cepțiune a cuvîn-

tului. Ea se află în primul an 
de producție și are sarcina de 
a realiza cantități însemnate 
și de calitate superioară de 
mobilă, binale etc. La îndepli
nirea acestor sarcini sînt che
mați și cei aproape 700 de ute
miști și ceilalți tineri munci
tori. Dar cum să ai grijă de 
fiecare tînăr,- cum să te ocupi 
de educarea fiecăruia în parte, 
în această privință un rol 
deosebit de important îl au 
și cele 40 de grupe U.T.M. 
existente pe ateliere, secții, la
boratoare, mașini.

Grupa U.T.M. de la secția 
băițuit a Fabricii de mobilă, 
condusă de utemista Petruc 
Elena, cuprinde un număr de 
nouă utemiști. în colectivul 
acestei secții erau mulți tineri 
..care lucrau pentru prima dată 
într-o întreprindere. Nu erau 
suficient de obișnuiți cu disci
plina muncii, la unii era încă 
slab dezvoltat simțul răspun
derii pentru calitatea produsu
lui realizat. Toate aceste pro
bleme au fost discutate „pe 
concret“ în grupă, ceea ce a 
avut o puternică influență 
educativă asupra tinerilor. Așa 
de pildă, într-una din ședin
țele grupei s-a discutat despre 
calitatea lucrărilor. S-a scos în 
evidență exemplul fruntașilor, 
metodele lor de muncă. Grupa 
nu a trecut cu vederea însă 
unele neajunsuri. Utemista 
Grigore Viorica, de pildă, a fost 
criticată pentru faptul că nu 
dă întotdeauna atenție execu
tării băițuitului după toate 
regulile tehnice șj aceasta nu 
din neștiință. Unele piese hăi
tuite de ea au fost date înapoi 
în secție pentru refacere. Ute- 
miștil din grupă au subliniat 
că e o rușine pentru toată gru
pa faptul că se resping piesele 
lucrate în secție. Dezbaterea 
le-a fost de folos tinerilor. 
Acum fiecare este mai atent Ia

lucrul efectuat de el cît și de 
tovarășii săi, controlul de 
calitate nu a mai refuzat pie
sele secției.

Dar activitățile organizate 
de grupa U.T.M. sînt mult mai 
variate. Grupa merge în colec
tiv la unele filme (de curînd 
au vizionat filmul „Partea ta 
de vină’’) merg la teatru și la 
toile tineretului. Cinci din cei 
nouă utemiști din grupă parti
cipă la activitatea formațiior 
artistice etc. Interesul fiecărui 
utemist din grupă pentru acti
vitatea obștească a crescut. La 
aceasta a contribuit și faptul 
că fiecare utemist are de înde
plinit o sarcină concretă. Așa 
de pildă, Asiminei Lucreția 
mobilizează pe fiecare tînăr la 
adunările generale, la diferite 
conferințe ; Lungu Vasile Se 
ocupă de abonarea tinerilor la 
presă și de difuzarea ziarelor ; 
Polocoșeru Vasile de recoman
darea noutăților literare, a 
cărților tehnice; Oghinciuc 
Lucreția are sarcina să citeas
că în colectiv cele mai impor
tante articole din presă etc.

O activitate asemănătoare 
de antrenare a fiecărui ute
mist la realizarea sarcinilor 
organizației U.T.M. desfășoară 
și alte .grupe de la fabrica de 
mobilă. Așa, de pildă, în secția 
tapițerie grupa U.T.M., condu
să de Gălățeanu Ioan, a orga
nizat o interesantă dezbatere 
despre importanța fiecărui mi
nut folosit în scop productiv. 
Cu acest prilej maistrul secției 
a prezentat în fața tinerilor un 
calcul interesant. Suhăn Ana, 
Popa Silvia, care mai obișnu
iau să întîrzie de la lucru, să 
lipsească nemotivat, au mărtu
risit în cuvîntul lor că dezba
terile din grupă le-a ajutat să 
înțeleagă cîte daune aduc ma
nifestările lor de indisciplină, 
angajîndu-se ca ele să nu se 
mai repete.

Și în celelalte fabrici și sec
ții ale combinatului există o 
preocupare pentru a crește 
răspunderea tinerilor pentru 
îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție, a-i educa în spiritul 
unei atitudini civilizate în 
muncă.

La una din fabricile com
binatului, de pildă,. organi
zația de bază U.T.M., prin 
intermediul grupelor U.T.M. 
și în colaborare cu sin
dicatul, a întreprins o largă 
acțiune de păstrare a curățe
niei în 
rii iau 
nerală 
secție; 
criticați 
mașinile

Aceste 
faptului 
comitetului de partid, comite
tul U.T.M. a dat atenție pregă
tirii organizatorilor de grupă 
U.T.M. Cu cei 4o de organiza
tori ai grupelor au fost orga
nizate pînă acum mai multe 
instruiri și schimburi de expe
riență. Una din aceste ședințe 
de pregătire, de pildă, a aviit 
ca obiect organizarea muncii 
în grupă. Cu un alt prilej s-a 
organizat un amplu schimb de 
experiență care a contribuit 
la generalizarea celor mai 
bune metode folosite de grupe 
în mobilizarea fiecărui 
la îndeplinirea sarcinilor 
plan. La

Plecarea oaspeților militari indonezieni

secții. Săptămînal tine- 
parte la curățenia ge- 
ce se face în fiecare 
în grupă, au fost aspru 

cei care mai lăsau 
neîngrijite etc.
rezultate se datoresc 
că, sub conducerea

tînăr 
de 

toate ședințele de 
pregătire a organizatorilor de 
grupă U.T.M. au participat de 
regulă și membrii comitetelor 
organizațiilor de bază. Aceasta 
le-a dat posibilitatea să cu
noască și mai bine cum tre
buie să ajute munca grupelor 
U.T.M., cum trebuie 
ceașcă cu ele.

Comitetul U.T.M., 
de curînd munca 
U.T.M., a ajuns la 
că trebuie să dea o 
atenție modului în care grupa 
îi ajută pe tineri să-și îndepli
nească sarcinile încredințate, 
să continue să se preocupe de 
pregătirea organizatorului de 
grupă. în felul acesta credem 
că grupele U.T.M. vor adu
ce o contribuție sporită la 
educarea tineretului, Ia mobi
lizarea acestuia pentru înde
plinirea sarcinilor de pro
ducție.

Astăzi de la ora 17, 
pe stadionul „23 Au
gust” din Capitală, 
reprezentativă de fot
bal a țării noastre 
susține un dificil exa. 
meu internațional, 
primind replica valo
roasei echipe a R.D. 
Germane. Jocul stîr- 
nește un deosebit in
teres în rîndul ama. 
torilor de fotbal ro
mâni dornici să vadă 
la lucru echipa oas
pete care a eliminat 
din „Cupa Europei" 
pe vicecampioana 
mondială, echipa R.S. 
Cehoslovace. Aceasta 
este cea de-a 6-a în
tâlnire dintre repre
zentativele celor două 
țări. Ultima oară, la 
Dresda echipa R. D. 
Germane a învins cu 
scorul de 3—2 echipa

țării noastre. Fotba
liștii noștri s-au pre
gătit cu intensitate în 
ultimele 
dornici 
revanșa.

de 
In

săptămîni 
a obține 
acest joc

1
două formafiicele

vor fi următoarele : 
R.P. Romînă : Datcu, 
Popa, Nuniveiller III, 
Ivan, lenei, Nunweil- 
ler IV, Pircălab, Var-

ga, Manolache, Raksi, 
Hajdu. R.D. Germană: 
Fritzsche, Urbanczyk, 
Heine, Krampe, Kai
ser, Liebrecht, Nach- 
ligal, Erler, P. Ducke, 
Noldner, R. Ducke.

Jocul va fi condus 
de o brigadă de ar
bitri iugoslavi avind 
la centru pe Teșa- 
nici. Stațiile noastre 
de radio vor transmi
te în întregime cu în
cepere de la ora 17 
desfășurarea jocului. 
Transmisia se va face 
pe programul I.

( Agerpres)

Creatorii au ascultat acea
stă chemare caldă și au mers' 
în mijlocul oamenilor și; s-au 
încărcat de darurile frumuse
ții, ale inspirației, ale creației- 
Era de așteptat ca oamenii 
muncii să-i cheme din nou pe 
creatori: „Veniți să ne arătați 
ce ați făcut, ce ați creat, ce 
creați, veniți să 
v-am inspirat; 
rătați opera 
he-ați oglindit 
ați oglindit in 
strd mare. . .....
din creațiile voastre ; veniți să 
ne sfătuim, să împărtășim lao
laltă bucuria creației; veniți să 
vă lăudăm; și să vă judecăm; 
veniți să învățăm de la voi —- 
vrem și noi să pictăm, vrem 
și noi să scriem. Chiar pictăm 
și compunem. Dar, ce mai în
colo: ați Venit și v-ați inspi
rat de la noi — sînteți datori 
acum să ne arătați ce-am de
venit noi în creația voastră, 
ce-ați spus si cum ați spus des
pre noi ■— cum ne-ațî văzut".

Aceasta este o chemare no
bilă. Si ar fi nedrept să mer
gem să ne documentăm, să ne 
inspirăm, să ne umplem sinul 
uriaș, ca dintr-o grădină a tu
turor, din frumusețile oameni
lor și ale muncii lor, să tre
cem această frumusețe in ope
rele noastre și să nu ne în
toarcem să le-o aducem înapoi, . 
să o vadă și ei. să se vadă și 
ei cum i-am înțeles, să se 
bucure și ei — să se vadă la 
flacăra ei de fulger. Arta tre
buie să se întoarcă la locul de 
unde s-a înălțat scînteia ei. O 
artă angajată față de popor 

nici 
in

ge- 
un

vedem cum 
veniți să ne a- 
voastr.ă și 
în ea, și 
ea opera

Veniți si ne

cum 
cum 
noa- 
dați

să mun-

analizînd 
grupelor 

concluzia 
mai mare

GHEORGHE MUNTEANU 
secretar al comitetului U.T.M.

C.l.L. Suceava

Cineclub

® Pe stadionul ,.Dunărea" din Galați a în
ceput sîmbătă concursul republican de primă, 
vară la care participă fruntașii atletismului 
nostru. Cel mai bun rezultat al zilei a fost 
realizat de atletul Cotnel Porumb care a sărit 
la înălțime 2,10 m, stabilind un nou și va« 
loros record republican.

9 Disputată Intra, orașele Brno 
și Bratislava contra țronometrului 
pe echipe, etapa a Ilt-a a compe
tiției cicliste „Cursa păcii" a fost 
cîștigată de reprezentativa R. D. 
Germane care a parcurs 
de 109 km în 2h 23’21” cu 
orară de peste 45 km. Pe 
următoare s-au clasat In 
R.P, Polonă —,2h 24'16”; 
—-2h--25'31"ritaHs — 2h 2915”; 
Belgia — 2h 29'15”, 
slovacă “ 2h 29'21", 
— 2h 32'51” eta.

distanța 
o medie 
locurile 
ordine : 
U.R.S.S.

R.S. Ceho-
R.P, Romînă

După trei etape, clasamentul ge
neral pe echipe se prezintă astfel: 
1. R.D. Germană 28h 43'54"; 2.
R.P. Polonă la 55”; 3. U.R.S.S. la 
2'50"; 4. Belgia la 6'08"; 5. R. S. 
Cehoslovacă la 6'36 6. R.P. Ro
mînă la 930”; 7. Olanda la 11'52”; 
8, R.Ș.F., Iugoslavia la 11'57”; 9.
Italia Ia 13’57”, 10. Anglia la 
16'49”; 11. Franța; 12. Danemarca^ 
13. R.P. Bulgaria; 14, Finlanda^, 15. 
R.P. Ungară; 16. Australia; 17. Sco
ția, 18. Maroc, 19. Norvegia.

nici nu poate fi altfel, 
nu-și are alt loc decît tot 
mijlocul poporului care o 
nerează. li aparține, e 
drept al lui.

In aceeași clădire cu admi
nistrația și corpul tehnic al 
uzinelor sau într-o clădire 
separată, în incinta uzinelor și 
fabricilor se află peste tot clu
bul, sala de spectacole, colțul 
roșu, teatrul și cinematograful, 
biblioteca, atelierul de pictură, 
sala de repetiții. Si dacă sînt 
toate acestea — își găsește fi
resc locul și o expoziție de pier 
tură 1 „Să vină pictura la noi". 
Iată o chemare care răsună 
frumos și care dezleagă mun? 
citorește și îndrăzneț acea con
diție a însingurării picturii 
sortită să stea închisă ca o 
zînă, prizoniera palatelor. „Să 
vină pictura la noi". Pictura 
trebuie să circule, să cutreiere 
mult, să colinde mult prin 
lume, să se expună multor mi
lioane de emoții, și sentimen
te, și gînduri; să dea oameni
lor partea ei de noblețe. .Nu-i 
creată pentru asta ? Nu este 
ea o creație, o operă vie '! Și 
fiind o operă die — nu este 
greu pentru ca să rămină în- 

țrjtre patru ziduri cfrtțțț-șt tu.1 
•un iubitor de artă ? • .... : "

Iată pentru ce mi se pare de 
o mare frumusețe și cu un.

profund înțeles moral faptul 
că muncitorii Uzinelor „Repu
blica" din București au chemat 
la ei în uzină expoziția picto
riței Tia Peltz.- Frumos și plin 
de aceleași semnificații bune 
este și gestul pictoriței care, 
la această chemare a uzinei, 
și-a strîns repede tablourile 
din sala modestă de pe Calea 
Victoriei și s-a dus cu ele la 
uzmă. Acolo, la uzină, picto
rița cu expoziția ei s-au aflat 
ca la începutul unui drum 
mare și revelator. In primul 
rînd, dragostea, și grija, și a- 
tenția cu care au fost primite 
și găzduite tablourile ei. Prin 
munca lor și cu priceperea lor, 
muncitorii au organizat in foa
ierul teatrului din uzină un sa
lon de expoziție mai frumos, 
mai elegant, mai luminos de
cît toate sălile de expoziție din 
București. Aceasta era prima 
apreciere și prețuire dată de 
muncitori picturii. Pe urmă, au 
urmat timo de trei săptămîni, 
celelalte revelațiivalurile de 
muncitori velniți să vadă expo
ziția ; muncitori de la „23 Au
gust’’ — veniți și ei să vadă a- 
ceastă expoziție; muncitori de 
pe șantierul Vatra Luminoasă
— au venit și ei să vadă ex
poziția. Interes, pasiune, dra
goste, bucurie pentru pictură, 
pregătire, capacitate, simț al 
artei, atracție pentru pictură. 
Pictura este a acestor oameni 
ai muncii, pentru că ea se află 
în ei, printre cerințele lor^ fi
rești. Sîntem 
dăm-.

Pictorița s-a 
cu două mari __  . .
schițe, cu lucrări făcute acolo, 
cu chipuri și idei luate de a- 
colo. S-a întors mult îmbogă
țită, inspirată.

Ce altceva ar vrea un pic
tor, un creator decît ca opera 
lui și el să întreprindă o lun
gă călătorie prin lumea noa
stră, o lungă confruntare și 
îmbogățire continuă prin acest 
contact firesc Si nemijlocit cu 
oamenii.

Generoase, pline de sensibi
litate, cu un simț sigur și evo
luat al frumosului, setoase de 
artă — ca de un izvor al lor — 
masele de muncitori și; țărani 
deschid larg porțile uzinelor, 
fabricilor, cluburilor, sălilor 
mari, căminelor culturale, che
mând la ele pictura, — toată 
țara devine o casă, un imens 
salon pentru pictură.

Pictura poate să circule, 
poate să cutreiere ; chemată 
de popor, a și început să um
ble, — am întilnit-o în Dobro- 
gea, în Bărăgan, lingă oțelul 
fierbinte al Hunedoarei, la 
țărmul Mării Bicazului, — a și 
început să se întoarcă la oa
menii și la locurile care au 

. inspirat-o și o inspiră.
Mii de porți, mii de uși H 

sint larg deschise Și e primită 
cu o mare noblețe. Drumul 
.lUU^prăz.lume îi va da strălu
ciră șij'v'&ță lungă. Dragi pic- 

p tori. porniți cu ea măi departe 
la drum și lăsați-o să zboare
— împodobiți și răsplătiți prin 
tablourile voastre frumusețea, 
și eroismul, și munca acestui 
popor — și lăsați-le șă zboare, 
așa ca muzica și poezia..

datori să le-o

întors de acolo 
caiete pline cu

Plecarea In H.R.S.L 
a unei delegații 
a Marii Adunări 

Naționale a R. P. II.
Sîmbătă seara a părăsit Ca

pitala, plecînd spre Moscova 
delegația Marii Adunări Na
ționale a R. P. Romîne care va 
vizita Uniunea Sovietică la 
invitația Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

Delegația este alcătuită din 
deputății acad. Athanase Joja, 
membru al C.C. al P.M.R., 
membru al Consiliului de Stat, 
conducătorul delegației, Vir- 
gil Cazacu, membru supleant 
al. C.C. al P.M.R., prim-secre- 
tar al Comitetului regional de 
partid Iași, Clement Rusu, 
membru al C.C; al P.M.R., 
președintele Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular re
gional Cluj, Cornel Fulger, 
membru supleant al C.C. al 
P.M.R., secretar ai Comitetului 
orășenesc de partid București, 
acad. Mihai Beniuc, președin
tele Uniunii Scriitorilor din 
R. P. Romînă, prof. univ. An- 
drasofszky Tibor, rector al In
stitutului medico-farmaceutic • 
din Tg. Mureș, ing. Gheorghe 
Dogaru, directorul Uzinelor 
„Rulmentul“ din Brașov, Vio
rica Filip, director al școlii 
medii din comuna Negrești, 
regiunea Iași, Gheorghe Belu, 
Erou al Muncii Socialiste, 
maistru rafinor, Gheorghe 
Maftei, Erou al Muncii Socia
liste, președintele gospodăriei 
agricole colective „Drumul lui 
Lenin“, regiunea Bacău.

La plecare, în Gara de Nord, 
delegația a fost condusă de 
tovarășii : Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Na
ționale, Pompiliu Macovei, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, deputați.

Au fost de față I. K. Jegalin, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
în R. P. Romînă, și membri ai 
ambasadei.

★
Ambasadorul Uniunii Sovie

tice în R. P. Romînă, I. K. Je
galin, a oferit un dejun în 
cinstea delegației.

Au luat parte tovarășul 
Ștefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționale, acad. 
Athafiase Joja, Gheorghe Pele, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe și ceilalți membri 
ai delegației Marii Adunări 
Naționale.

(Agerpres)

Sesiune științifica
Intre 9—11 mai, la Institutul a- 

gronomic „Nicolae Băltescu" din 
Capitală a'avut loc o sesiune de 
referate și comunicări științifice, la 
care au participat cadrele didac. 
tice și aspiranți din institut, spe
cialiști din institutele de cercetări 
și din unități agricole socialiste. 
Li .sesiune au fost prezentate peste 
200 de referate și comunicări asu
pra rezultatelor unor cercetări e- 
fetjuațb’-'iii. iiJUm^ 2^3. ani pri- 
vinci gtobjșme de; ațjrofitotehnie, 
horticultura, zootehnie și medicină 
veterinară.

Referatele și comunicările pre
zentate urmează să fie publicate 
în trei volume pe ramuri de specia
litate pentru a fi puse la dispozi
ția unităților productive.

(Agerpres)

Sîmbătă dimineața au părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre 
Belgrad, generalul-maior Ah
mad Jani, ministru, comandan
tul suprem al trupelor de us
cat ale Republicii Indonezia, și 
soția sa, precum și ofițerii su
periori indonezieni care au fă
cut o vizită în tara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost condus 
de general de armată Leontin 
Sălăjan, ministrul tortelor ar
mate, Eduard Mezincescu, ad
junct al minstrului afacerilor

externe, de adjuncții ministru
lui forțelor armate, de generali 
și ofi(eri superiori.

Au fost prezent! Sukrisno, 
ambasadorul Republicii Indo
nezia în R.P. Romînă, și mem
brii ambasadei.

După intonarea imnurilor de 
stat ale Republicii Indonezia 
și Republicii Populare Romîne, 
generalui-maior Ahmad Jani, 
însoțit de general de armată 
Leontin Sălăjan, a trecut în re
vistă garda de onoare aliniată 
pe aeroport.

la Oradea
La Oradea a luat ființă un 

cineclub. Tinerii metalurgiștl, 
textiliști, constructori etc. — 
cineaști amatori — și-au propus 
un bogat plan de activitate ; 
pentru început — un documen
tar intitulat „Istoricul uzinelor 
metalurgice „înfrățirea", un al
tul „Imagini din viata clubului 
uzinei" etc.

(Agerpres) (Agerpres)

altele el știa a- 
că îi era destul 
o neliniștea a- 
Ca sä o încu-

fiindcă între 
cum despre ea 
de greu și că 
cest examen, 
rajeze o vizită prin luna mai și
îi aduse cadouri și ea cînd îi 
văzu se puse pe pi,-as de sur
priză și bucurie.

Nu stătu mult și o rugă ca de 
îndată ce va termina cu exa
menele să-i scrie și să-i spună 
care era situația. Ea îi scrise o 
scrisoare care îl miră, de nu
mai cîteva rînduri, în care ni
mic din vechile ei scrisori nu 
maț apărea. Ii spunea pur și 
simplu că a trecut examenele, 
că a terminat școala și altceva 
nimic. El îi scrise din nou, dar 
de astă dată, pentru întîia oară, 
răspunsul nu veni. Ce se întîm- 
plase ? Ii scrise din nou. Nici- 
un răspuns.

Astfel trecură două luni fără 
ca el să afle vreo știre de la 
ea. In acest timp, cît ea nu-i 
mai scrise, băiatul își luă capul 
în mîini și se întrebă ce înțe
les ascundeau acești doi ani de 
cunoștință cu această fală, ce 
se întîmplase acum cu ea de 
nu-i mai răspundea. Să se ducă 
să o vadă și să aibă cu ea o 
explicație, nu intra în obiceiu
rile lui de țăran, a cărui mîn- 
drie nu-i dădea voie să afle de 
la o fată ceea ce putea să în
țeleagă foarte bine și singur și 
anume că totul s-a terminat și 
că povestea s-a încheiat. Prici
nile pot fi aflate, dar la ce mai 
folosește să afli cauzele unui 
rău care nu mai poate ii reme
diat ? Fiindcă nu mai eia nici 
o îndoială că ea nu mai voia 
să. știe nimic de ei și n-avea ne
voie să se ducă să afle din

gura ei acest lucru, din moment 
ce ea i-1 spunea limpede prin 
tăcerea cu care ii întîmpina 
scrisorile.

Totuși el mai așteptă — nu-i 
mai scrise nici el — dar ceva 
îi spunea că o explicație tot va 
veni și nu se înșelă. Prin au
gust în același an, 1962, pe 
data de 8, veni de la ea o scri
soare trăznet, scrisoare pe care 
tînărul o păstrează și acum ca 
„amintire", și pe care el o nu
mește „scrisoarea căsătoriei". 
Ce se întîmplase ? Fata îi as
cunsese că chiar în acest an, 
dacă trece examenul de matu
ritate, avea intenția să intre la 
facultate. Acum îi scria că s-a 
prezentat la examenul de admi
tere și a căzut. „Nu mai pot 
să merg la facultate îi spunea 
ea, și pregătește-te să vii să 
mă iei".

Așadar, iată explicația ! și-a 
spus tînărul liniștindu-se, fără 
să știe nici el ce motive avea 
să se bucure și să se liniștească 
atît de repede și mai ales să-i 
răspundă imediat la chemare.

S-a pregătit foarte febril și 
s-a dus imediat s-o ia. A vrut 
să facă acest lucru după tradi
țiile vechi ale familiei țără
nești, să-i cunoască și să ceară 
învoirea părinților ei. Atunci ea 
i-a spus deodată:

— Dă-i dracului de 
că din cauza lor nu 
merg la facultate.

Dar de ce din cauza 
spuse.

A fost o clipă grea, de con
fuzie și de surpriză, încărcată 
de temeri ascunse și de presim
țiri negre, pe care însă ea a 
trecut-o cu energie, spunîn- 
du-i:

părinți, 
pot să

lor, nu

— Mîine plecăm, ia-mă așa 
cum sînt, nu te mai codi atîta.

A dus-o la părinții Iui, a fost 
bine primită, ea ie-a spus că 
n-are nevoie de învoirea pă
rinților ei, că deși nu e majoră 
poate să facă ce vrea și să se 
mărite cînd vrea. Nu e bine, au 
spus părinții tînărului, dar fie 
și așa, dacă ei țin unul la al
tul.

Și astfel au început pregăti
rile de căsătorie. Intre timp, 
bineînțeles, tinerii trăiau ca soț 
și soție.

Două săptămîni după toate a- 
cestea în mintea tînărului avu 
loc același proces ca și în 
cazul tînărului Dumitru B., de 
astă dată însă nu ca să o a- 
jute pe viitoarea lui soție să 
urmeze o școală — cu școala 
se terminase — ci să ocupe un 
post la școala de 7 ani din sat, 
ca suplinitoare. E drept că nici 
el, ca și Dumitru B. din Rm. 
Vîlcea, nu mai știe astăzi pre
cis care dintre ej doi, el sau 
ea, a avut această inițiativă cu 
învătămîntul și cine a urmărit 
pas cu pas și cu hotărîre rea
lizarea ei. Fapt e că s-a dus cu 
ea la sfatul popular raional, 
unde el se bucura de stima și 
considerația tovarășilor, ea a 
făcut o cerere și după cîtva 
timp a și primit numirea. Dar 
nu în satul unde locuia el, ci în 
altul, în altă parte a raionului. 
Ea a primit totuși postul. Bine, 
a zis el, dar era vorba că nu
mai dacă i se dă un post acolo 
în comună! Ce fel de căsătorie 
mai e și asta, doar vor înte
meia un cămin, cum au să stea
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Cronica discului

Simfonia a 7-a
de Schubert

Ï

toamnă lingă un pom unde 
o zărise pentru întîia oară 
o carte în mină : „Ajunsese 
un rezultat", după propria

schubertian. Seninătatea 
luminată a introducerii 
energiei scînteietoare a

părți (allegro). Partea a

a- 
aparlinînd Filarmonicii din 
sub conducerea Vestitului 
Wilhelm Furtwăngler, care 

unul dintre cei mai de sea-

Simbătă dimineața au plecat 
în Italia Eugen Alexe, vicepre
ședinte al Consiliului Superior 
al Agriculturii, președintele 
comitetului național al R. P. 
Romîne pentru F.A.O. și Ale
xandru Covor, director tehnic 
al Institutului central de cer
cetări agricole, pentru a parti
cipa la lucrările celei de-a 13-a 
sesiuni a Comisiei europene de 
agricultură a Organizației pen
tru alimentație și agricultură 
(F.A.O.) a O.N.U.

★
Sîmbătă de dimineață a ple

cat la Paris, delegația Consi
liului Central al Sindicatelor, 
condusă de tov. Ștefan Mo- 
raru, membru în Prezidiul 
C.C.S., pentru a participa la 
cel de-al 34-lea Congres 61 
Confederației Generale a Mun
cii din Franța.

★
Intre 7 șl 10 mai au avut loc, 

la București, lucrările Comisiei in
ternaționale pentru Atlasul lingvis.

tic slav de pe lingă Comitetul In
ternațional al. Slayiștilor.

La deschiderea lucrărilor, . mem
brii comisiei au fost salutați de 
acad. Iorgu Iordan, vicepreședinte 
al Academiei R.P.R. și de . acad, 
E. Petrovjci, președintele Asocia
ției Slaviștilor din R.P.R.

Creată in 1958, Comisia pentru 
Atlasul lingvistic slav, formată din 
reprezentanți ai slavisticii din ță
rile slave și din unele țări neslave, 
are drept scop realizarea unei am
ple lucrări științifice colective, me
nită să ducă la o cunoaștere mai 
aprofundată a limbilor slave.

★
După cîteva spectacole la Timi

șoara, compania dramatică fran
ceză „Théâtre de ia Cité" din Vil
leurbanne, localitate situată în a- 
propierea orașului Lyon, a sosit 
sîmbătă după-amiază în Capitală..

La București, colectivul teatrului 
francez va prezenta în sala Pala
tului R.P. Romîne spectacole cu 
piesa „George Dandin" de Molière 
In zilele de 12 și 13 mai și „Cel 
trei mușchetari", dramatizare după 
romanul lui Alexandre Dumas, în
tre 14 și 19 mai inclusiv.

desparțiți? Da, are dreptate el, 
a zis ea, dar la post nu renunță 
în ruptul capului, doar dacă se 
duce el și face ce poate să-i 
obțină s-o numească totuși în 
satul lui. Nu putea mai mult, a 
răspuns el, să mai aștepte, să 
nu plece în satul acela, o să 
mai vadă.

Au . mai așteptat. Și atunci a 
apărut directorul școlii locale 
și a informat-o pe ea că există 
la el la ciclul II un post liber al 
cuiva care nu s-a prezentat. El, 
directorul, ar fi încîntat să o 
ajute să fie ea numită pe acest 
post, (drăguț și amabil acest di
rector, om de 30 de ani, căsă
torit de opt ani și avîrid și un 
copil). Viitorul sol a f°st și el 
de acord ca directorul să o a- 
jute și în cîteva zile totul s-a 
aranjat și fata a căpătat trans
ferul dorit.

Numai că odată cu acest 
transfer, scurtă vreme după ce 
fosta elevă din orășelul R. (care 
cunoscuse cu doi ani în urmă, 
pe poteca unor vii, un tînăr mi
litar pe care îl întrebase cît 
este ceasul) își începu activita
tea la școală și se făcu bine 
cunoscută în mediul didactic 
raional, începu și ea, ca și cea
laltă colegă a ei din Rm. Vîl- 
cea să-l evite pe viitorul ei soț. 
Plecă din casa lui și în același 
timp, directorul școlii, nu se 
știe de ce, se despărți de soție 
și ceru divorțul, în ciuda celor 
8 anj.de căsnicie și a copilului 
pe care îl avea.

Pentru tînăr, începu în sfîr- 
șit perioada contemplării în- 
itrîngerii, perioadă a cărei apro
piere și al cărei gust amar li 
fuseseră deja anunțate cu trei 
luni în urmă cînd, pentru în
tîia oară de doi ani, ea nu-i 
răspunsese la scrisori, și toate 
amănuntele relatate de noi aici, 
scrisorile, drumurile în orășelul 
R, examenul, discuțiile cu părin
ții, deveniră chinuitoare; fiecare 
dintre ele îi făcea clar în minte 
că el fusese un om devotat în 
sentimente dar că cu cit devo
tamentul Iui fusese mai mare, 
cu atît acest devotament îl în
depărtase parcă de la visul său 
de a-și întemeia o familie. Fi
indcă, nu ma; avea nici o îndo
ială în ce privește natura rela
țiilor fetei cu mediul în care ea 
se aclimatizase : nu mai voia 
să știe de el, nici nu voia să-I 
mai vadă, plecase de la el de-
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de dragoste începută într-o zi "

I
I
I
I

de 
el 
cu 
la
expresie din destăinuirea tînă- 
rului.

A observat oare cititorul cum 
acest al doilea caz de devota
ment al tînărului Ion C. sea
mănă aproape ca două pictărui 
de apă cu celălalt, relatat de 
noi vineri ? Dar să vedem cum 
arată următorul, pe care-1 vom 
povesti Intr-un număr viitor,

I
I

( Un grup de eleve din anul II J 
( asistenji de farmacie, de ia j 
( Școala tehnică sanitară din J 
f Craiova, ascultă cu atenție ! 
[explicațiile profesoarei far-i 

maciste Corina Călin
Foto AGERPRES

Discul, recent difuzat de Casa de 
discuri „Electrecord", cuprinzînd 
Simfonia în do major de Schubert, 
are o îndoită însemnătate. Este 
vorba în primul rînd despre monu
mentala și cuceritoarea simfonie 
care e tăcută astfel cunoscută nu
meroșilor iubitori ai muzicii mare
lui romantic vienez.; în al doilea 
rînd, de caracterul, se poate spune 
documentar, al interpretării 
ceasta 
Berlin 
dirijor 
a fost 
mă șefi de orchestră din prima ju
mătate a veacului nostru.

Lucrarea conține pagini de ne
grăită poezie care poartă pecetea 
geniului 
puternic 
face loc 
primei 
doua (andante) este un cîntec no
stalgic și visător, creator de atmos
feră. După un scherzzo cu caracter 
dansant, evocator al focurilor 
populare din împre/urimile Vienel 
atît de îndrăgite de 
finalul este 
rească, un 
bucurie.

J.

compozitor,
ca o chemare sărbăto- 
adevârat strigăt de

V. PANDELESCU

anj.de


In Comitetul Special O. N. U.

Adoptarea unor rezoluții 
anticolonialiste

U.R.S.S.: Lansări experimentale 
de rachete purtătoare 

de obiecte cosmice

NEW YORK 11 (Agerpres). — 
La 10 mai, în ciuda opozifiei 
reprezentantului Angliei, Comi
tetul special a! O.N.U. pentru 
examinarea problemei aplicării 
Declarației cu privire la acor
darea independentei popoare
lor și țărilor coloniale a hotă- 
rît alcătuirea unei misiuni spe
ciale care urmează să plece in 
Aden pentru a studia situația 
existentă și pentru a prezenta 
apoi Comitetului special al 
O.N.U. un raport. Președintele 
acestui comitet, a cerut guver
nului britanic, „să-și revizu
iască poziția și să colaboreze 
cu membrii misiunii pentru ca 
vizita pe care acesta o va în
treprinde în Aden să fie încu
nunată de succes".

Comitetul special al O.N.U. a 
adoptat, de asemenea, proiec
tul de rezolufie propus de cele 
opt state afro-asiatice, (Cam- 
bodgia, Irak, Coasta de Fildeș, 
Madagascar, Siria, Mali, Tanga- 
nica, Tunisia) cărora li s-a ală
turat Iugoslavia, prin care se 
cere Consiliului de Securitate 
să examineze situația din Afri
ca de sud-vest, care în ultima 
vreme s-a agravat și mai mult

Discuții asupra bugetului 

in Bundestagul vest-german
BONN 11 (Agerpres). — In 

Bundestagul vest-german a fost 
discutat în a doua citire proiec
tul bugetului de stat pe anul 
1963. Bugetul pe acest an însu
mează 57 700 000 000 mărci. 
Cheltuielile pentru cursa înar
mărilor reprezintă 18 400 000 000 
ue mărci, adică o treime din 
întregul buget.

Datorită uriașelor cheltuieli 
militare, proiectul de buget 
prevede un deficit de peste 2 
miliarde de mărci. Guvernul 
intenționează să umple acest 
gol pe seama landurilor vest- 
germane, fapt pentru care a ce
rut ca ponderea autorităților 
federale în veniturile provenite 
din impozite să fie sporită de 
la 35 la sută la 40,5 la sută 
anul acesta, iar în anul 1964 să 
fie de 41,5 la sută.

Discutarea articolelor milita
re ale bugetului a confirmat 
faptul că între guvern, parti
dele de guvernămînt pe de-o 
parte și partidul de „opoziție" 
— P.S.D.G. — pe de altă parte, 
nu există deosebiri esențiale în 
ce privește năzuința de a con
tinua cursa intensă a înarmări-

,-----•----- ,

Acord militar 
între R.F.O. și S.U.A.

BONN 11 (Agerpres). — Cores
pondentul din Bonn al agenției 
Reuter relatează că ministrul de 
război vest-german, von Hassel, a 
confirmat oficial că Germania occi
dentală este de acord cu propune
rea Statelor Unite privind constru
irea navelor de suprafață în cadrul 
planului de creare al așa-ziselor 
forțe nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O. Această problemă împre
ună cu altele, subliniază agenția, 
a fost dezbătută timp de cinci ore 
în sesiunea Bundestagului vest-ger
man la care a asistat și cancelarul 
Adenauer.

La această sesiune a fost apro
bat și bugetul de război al R.F.G. 
pe anul în curs, care se ridică la 
18,4 miliarde mărci, cel mai mare 
buget militar pe care l-a avut 
vreodată Republica Federală.

în legătură cu acordul militar 
intervenit între Germania occiden
tală și Statele Unite în cadrul 
N.A.T.O., purtătorul de cuvînt al 
guvernului vest german, von Hase, 
a declarat că el a fost perfectat în 
urma tratativelor purtate între e*- 
perții vest-germani și americani, în 
cursul lunii aprilie la Bonn. Acor
dul cuprinde o serie de clauze de 
ordin militar și tehnic în virtutea 
cărora se oferă Germaniei occi
dentale posibilitatea de a intra în 
posesia armei nucleare.

Sentința in procesul intentat spionilor 
Penkovski și Wynne

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
TASS transmite : Colegiul mi
litar al Tribunalului Suprem al 
U.R.S.S. a condamnat pe spio
nul Oleg Penkovski, cetățean 
al U.R.S.S., la pedeapsa cu 
moartea prin împușcare și con
fiscarea averii personale.

Colegiul militar a interve
nit pe lîngă Prezidiul Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., cerînd 
ca Penkovski să fie lipsit de 
titlul militar de colonel, precum 
și de ordine și medalii.

Spionul de legătură Greville 
Wynne, cetățean al Marii Bri
tanii, a fost condamnat la opt 
ani dintre care trei ani închi
soare, iar restul pedepsei o va 
executa la o colonie de muncă 
cu un regim sever.

în conformitate cu constitu
ția U.R.S.S., Penkovski are 
dreptul să adreseze Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S 
cerere de grațiere.

Acuzatul Wynne are dreptul 
să facă apel pentru reducerea 
pedepsei.

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
TASS transmite : Colegiul mili- 

în urma intensificării politicii 
de apartheid promovată de gu
vernul sud-african, întrucît ea 
constituie „un pericol pentru 
pacea și securitatea mondială". 
Rezoluția cere Adunării Gene
rale a O.N.U. să întreprindă 
toate măsurile necesare pentru 
a institui o prezentă efectivă a 
O.N.U. în acest teritoriu, cali
fică drept agresiune orice în
cercare a Republicii Sud-Afri- 
cane de a anexa teritoriul Afri
cii de sud-vest, condamnă refu
zul guvernului sud-african de a 
colabora cu O.N.U. și reafirmă 
„dreptul inalienabil al poporu
lui din Africa de sud-vest la in
dependentă națională' și suvera
nitate".

Comitetul special al O.N.U. 
a adoptat apoi în unanimitate 
o altă rezolufie prezentată de 
cele opt state afro-asiatice și 
Iugoslavia prin care guvernul 
britanic este invitat să organi
zeze, cit mai repede posibil, o 
conferință cu reprezentanta tu
turor partidelor din Malta pen
tru a stabili data acordării in
dependentei acestei insule din 
Marea Medilerană. Rezoluția 
confirmă „dreptul poporului 

lor. Erler, unul din liderii 
P.S.D.G., a declarat că fracțiu
nea partidului său se va abține 
în timpul votării bugetului, 
ceea ce constituie o concesie, 
ținînd seama că pînă acum 
fracțiunea P.S.D.G. a votat în
totdeauna împotriva bugetului 
militar. Observatorii politici 
văd în aceasta o nouă confir
mare a faptului că conducerea 
P.S.D.G. a. alunecat definitiv pe 
pozițiile guvernului în politica 
militară. Erler s-a pronunțat în 
sprijinul politicii militariste a 
„intimidării" și a cerut întări
rea trupelor pentru așa-zisa 
„apărare teritorială".

In urma demonstrațiilor antirasiste
din Birmingham

NEW YORK 11 (Agerpres).— 
Corespondenții din Birmingham 
ai agențiilor de presă anunță 
că în cadrul unei comisii spe
ciale, denumită „comitet bira- 
sial" și formată din șase per
soane— reprezentînd atît popu
lația de culoare cit și populația 
albă din acest oraș — s-a ajuns 
la un acord asupra revendică
rilor prezentate de reprezentan
ții populației de culoare. în 
declarația făcută în cadrul unei 
conferințe de presă de Martin 
Luther King, conducător al 
mișcării împotriva segregației, 
reiese, după cum menționează 
agenția France Presse, că „a- 
cest acord, rod al unor nego- 

tar al Tribunalului Suprem al 
U.R.S.S. a adoptat o încheiere 
specială în legătură cu proce
sul penal împotriva lui Penkov
ski și Wynne.

In încheiere se spune că un 
grup de colaboratori ai ambasa
delor Marii Britanii și S.U.A. 
la Moscova, folosind poziția lor 
oficială, au ajutat pe acuzafii 
Penkovski și Wynne în activi
tatea de spionaj, ceea ce con
travine normelor dreptului in
ternațional și statutului funcțio
narilor diplomatici.

Colegiul militar a hotărlt să 
aducă acest lucru la cunoștința 
ministrului afacerilor externe 
al U.R.S.S. pentru adoptarea 
măsurilor corespunzătoare.

In încheierea specială sini 
numifi englezii: Roderick Chis- 
holm și soția sa Anne Chis- 
holm, Gervase Cowell și sofia 
sa Pamella Cowell, Ivor Raus- 
sel, John Warley și Felicity 
Stewart, americanii Rodney 
Carlson, Richard Jacobs, Wil- 
liam Johns, Hugh Montgomerv 
și Alexis Davison. 

maltez la autodeterminare șl 
independentă".

i
NEW YORK 11 (Agerpres). -- 

La 10 mai a fost dat publicității 
la Ncw York raportul subcomite
tului pentru Rhodesia de sud al 
Comitetului O.N.U. pentru apli
carea declarației cu privire la a- 
cordarea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale. După cum 
se știe, membrii subcomitetului 
au făcut între 20 și 26 aprilie o 
vizită la Londra în cursul căreia 
au avut convorbiri cu membri ai 
guvernului englez în problema 
situației din Rhodesia de sud.

Raportul subliniază că Marea 
Britanie are obligația de a inter
veni în Rhodesia de sud cu sco
pul de a pune capăt regimului 
rasiștilor albi și a permite popu
lației africane, care reprezintă 
imensa majoritate a populației 
teritoriului, să participe la con
ducerea țării lor. Raportul sub
comitetului respinge afirmațiile 
autorităților engleze că nu ar 
putea, chipurile, să intervină în 
Rhodesia de sud. Raportul arată 
că „dacă Anglia ar dori să in
tervină în favoarea populației 
africane, ea ar avea mijloacele 
de a o face”.

Considerînd că situația din 
Rhodesia de sud ar putea avea 
„serioase repercusiuni”, subco
mitetul recomandă înscrierea pe 
ordinea de zi a sesiunii extraor
dinare a Adunării Generale a 
O.N.U., care va avea loc în cu- 
rînd, a problemei situației din 
Rhodesia de sud.

VIZITA
LUI FIDEL CASTRO 

IN U.R.S.S.
IRKUTSK 11 (Agerpres). — 

Primul ministru al Cubei, Fidel 
Castro, și persoanele care îl înso
țesc au sosit ]a Irkustk, venind 
din Tașkent. împreună cu Fidel 
Castro au sosit la Irkutsk Vasili 
Kuznețov, prim-locțiitor al mi
nistrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., Alexandr Alexeev, am
basadorul sovietic în Cuba, și alte 
persoane.

cieri îndelungate, cuprinde pa
tru puncte care au fost definite 
ca revendicări minime".

Revendicările se referă la în
lăturarea segregației din loca
lurile publice, în mod progre
siv în viitoarele 90 de zile, pro
movarea negrilor în funcții, pe 
bază de egalitate cu albi, elibe
rarea tuturor negrilor arestați 
în cursul ultimelor manifestații 
de Ia Birmingham împotriva se
gregației și contacte între re
prezentanții comunităților albă 
și de culoare, prin constituirea 
unui „comitet birasial" perma
nent. El a subliniat totodată, 
că „mai devreme sau mai tîrziu 
toate clauzele acestui acord vor 
trebui înfăptuite, oricare ar fi 
conducerea municipală chemată 
să exercite puterea la Birmin
gham". Martin King a arătat, 
însă, cu prilejul conferinței de 
presă, că „acordul nu are un 
statut oficial".

în legătură cu aceasta, agen
țiile de presă menționează că 
„autoritățile orașului Birmin
gham au declarat că nu se vor 
considera deloc obligate de a- 
cest acord".

Astfel, după cum relatează a- 
genția France Presse, primarul 
Albert Boutwell a spus sus și 
tare că autoritățile orașului 
(Consiliul municipal și el per
sonal) nu se vor considera de
loc angajați de acordul reali
zat de către „comitetul bira- 
sial". Agenția Associated Press 
arată că E. Connor, care în ca
litate de șef al poliției a con
dus forțele polițienești ce au 
dezlănțuit teroarea în cursul 
demonstrațiilor împotriva se
gregației organizate de popu
lația de culoare a declarat că 
de fapt, populația de culoare 
„nu a cîștigat nimic".

Chiar și Burke Marshall, tri
misul special al ministrului 
justiției al S.U.A., care timp de 
o săptămînă s-a aflat la Bir
mingham urmărind tratativele 
în vederea realizării acordului, 
întoreîndu-se la Washington a 
declarat, după cum menționea
ză agenția France Presse, „că e 
prea devreme pentru a afirma 
că problema rasială a fost solu
ționată la Birmingham",

Prezențe romînești 
peste hotare

DELHI 11 (Agerpres). — La 
Biblioteca Națională din Cal
cutta, a avut loc o festivitate 
în cadrul căreia însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al R. I”. 
Romîne în India a predat bi
bliotecii nu număr de cărți ti
părite în R.P.R. ca dar din 
partea președintelui Consiliu
lui de Stat al R. P. Romîne, 
Gh. Gheorghiu-Dej.

Cărțile, reprezentînd opere 
literare romînești și traduceri 
în limba romînă din literatura 
indiană, albume și broșuri, au 
fost primite de directorul Bi
bliotecii. în cuvîntul rostit cu 
acest prilej, el a evocat cu 
multă căldură vizita făcută de 
președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, la Bi
blioteca Națională din Calcut
ta, și a mulțumit pentru darul 
primit.

Un marș al păcii organizat de 
tinerii elvețieni s-a terminat 
printr-un miting în Plata Nați

unilor din Lausanne
,----«----

Un succes al muncitorilor 
metalurgiști vest-germani
BONN 11 (Agerpres). — Po

trivit datelor preliminare, 73 la 
sută din muncitorii metalurgiști 
organizați în sindicate din landul 
Baden-Wurttemberg au votat 
pentru încetarea grevei. Votul 
a avut loc după ce la Bonn în 
urma mediației ministrului eco
nomiei al R.F.G., Erhard, a fost 
realizat un acord între reprezen
tanții sindicatului și patroni cu 
privire la majorarea salariilor 
metalurgiștilor cu 5 la sută. Gre
va de două săptămâni a munci
torilor germani, cea mai mare 
din ultimii 30 și ceva de ani, ia 
sfîrșit. La 13 mai metalurgiștii 
vor relua lucrul. Rezultatul gre
vei din Baden-Wurttemberg a 
avut o mare influență asupra tra
tativelor dintre sindicatul meta
lurgiștilor și patroni și în alte 
landuri din R.F.G.

omajul în rîndurile 
tineretului ameri
can a devenit atît 
de acut incit cele 
mai proeminente o- 
ficialități din S.U.A. 
au fost nevoite să 

se ocupe de el în repetate rîn- 
duri.

In mesajul adresat Congresu
lui în legătură cu situația tine
retului, președintele Kennedy 
spunea : „Problema șomajului în 
rîndurile tineretului capătă un 
caracter din ce în ce mai serios. 
In zilele noastre nivelul șomaju
lui in rîndurile tineretului depă
șește de două ori și jumătate ni
velul general al șomajului pe în
treaga națiune și este chiar și 
mai ridicat în rîndurile minori
tăților naționale și ale celor care 
n-au putut căpăta studii medii 
complete. Judecind după ritmu
rile actuale, în decursul perioa
dei pînă în 1970, 7,5 milioane de 
elevi vor părăsi școala fără a fi 
căpătat studii medii... Tinerii 
care părăsesc școala în grupa de 
vîrstă 16—21 de ani alcătuiesc 
7 la sută din totalul forțelor de 
muncă, totuși din rîndurile lor 
se numără 18 la sută dintre șo
meri”...

Presa indiană a publicat 
numeroase relatări și fotogra
fii de la festivitate.

WASHINGTON 11 (Ager
pres). — O delegație de arhi- 
tecți romîni condusă de Nico- 
lae Bădescu, președintele Co
mitetului de Stat pentru con
strucții, arhitectură și sistema
tizare, vizitează în prezent 
Statele Unite. în ultimile zile 
delegația a vizitat orașul Mi- 
ami din Florida și împrejuri
mile sale și a luat parte la șe
dințele convenției anuale a 
Institutului american al arhi- 
tecților. Membrii delegației au 
avut discuții utile cu arhitecți. 
ingineri și tehnicieni ameri
cani.

HAVANĂ — Televiziunea 
cubană a transmis în cadrul 
unei recente emisiuni de tea
tru piesa „Titanic Vals" a dra
maturgului romln Tudor Mușa- 
tescu.

Sesiunea Comisiei 
pentru industria textilă 

a O.I.M.
GENEVA 11 (Agerpres). — La 

Geneva se desfășoară în prezent 
lucrările celei de-a VII-a sesiuni 
a Comisiei pentru industria tex
tilă din cadrul Organizației In
ternaționale a Muncii. La lucră
rile sesiunii iau parte delegați 
din 25 de țări membre ale ace
stei comisii. Sînt, de asemenea, 
prezenți la sesiune reprezentanți 
ai mai multor organizații in
ternaționale, printre care Orga
nizația Națiunilor Unite, Liga 
Arabă, Federația Sindicală Mon
dială și altele.

Sesiunea este prezidată de re
prezentantul R. P. Romîne în 
Consiliul de administrație al Or
ganizației Internaționale a Mun
cii, Grigore Geamănu. Luînd 
cuvîntul, el a scos în evidență 
principalele probleme social-eco- 
nomice care urmează a fi dis
cutate în cadrul sesiunii. El a 
arătat că problemele indu
striei textile mondiale nu sînt 
ușor de rezolvat. De aceea 
eforturile tuturor participau- 
ților trebuie să fie îndreptate 
spre elaborarea și adoptarea 
unor recomandări care 6ă țină 
seama de interesele țărilor pe 
cale de dezvoltare, fără a pre
judicia însă interesele muncitori, 
lor din industria textilă a țărilor 
avansate.

Pentru realizarea cît mai grab
nică a acestor deziderate, a spus 
în încheiere președintele sesiunii, 
este de dorit ca structura Comi
siei pentru industria textilă să 
reflecte o reprezentare geogra
fică mai largă, cuprinzînd și pe 
reprezentanții țărilor care și-au 
cucerit în ultimii ani indepen
dența.

Din mesajul lui Kennedy reiese 
că în Statele Unite 850 000 de 
tineri între 16 și 21 de ani sînt 
șomeri.

Cifra totală a tinerilor șomeri 
este însă mult mai mare, întrucît 
la cei 850 000 trebuie adăugați 
și cei care au depășit 21 de ani.

în legătură cu problema găsirii 
de lucru, mai ales pentru negri 
și portoricani, fostul președinte 
al Universității Har v ard, James

/Recunoașteri despre șomajul 
în rîndurile tineretului american

B. Conant, făcea printre altele 
următoarea descriere :

„într-un cartier sărăcăcios al 
unuia din cele mai mari orașe 
ale noastre, cartier locuit aproa
pe în întregime de negri, am 
constatat următoarea situație : 59 
la sută din tineri de sex masculin 
între 16 și 21 de ani nu erau 
nici la școală și nici în cîmpul 
muncii. Ei hoinăreau pe străzi.

Dintre băieții care absolviseră 

U.R.S.S. : 'Aspect exterior al 
minei Nr. 1 a trustului „Eston- 
slanei". La această mină lucră
rile continuă și în timpul nop
ții. In fotografie : Excavatorul 
gigantic „E.S.-15/90" în func

țiune.
------•------

Evenimentele 
din Siria

DAMASC 11 (Agerpres). — 
Postul de radio Damasc anunță 
că la 11 mai Consiliul Național 
al comandamentului revoluției 
din Siria a acceptat demisia pri
nțului ministru, Salah Bitar, și 
l-a însărcinat pe Sami Al Jundi 
să formeze noul guvern sirian.

Această schimbare, relatează 
agenția Associated Press, a in
tervenit după o săptămînă de 
tensiune politică, frămîntări și 
serioase iucidento între adepții 
unității arabe, în cadrul Repu
blicii Arabe Unite și cei ai par
tidului naționalist Baas.

După cum se știe, în urma 
acestor divergențe, în ultima 
săptămînă au demisionat mai 
mulți miniștri și ofițeri superiori, 
cunoscuți pentru poziția lor în 
favoarea unității cu R.A.U.

Pînă la sfîrșitul lunii aprilie, 
Sami Al Jundi, a fost ministrul 
culturii și al orientării naționale 
în guvernul lui Bitar. El a re
prezentat în guvernul sirian 
Uniunea socialistă, partid care 
se .pronunță în favoarea unității 
cu R.A.U. Jundi a fost unul din 
semnatarii declarației do la Cairo 
cu privire Ia crearea statului fe
deral arab.

DAMASC 11 (Agerpres). — 
La 10 mai a sosit la Damasc, 
după o vizită de două zile la 
Bagdad, delegația „Consiliului 
național al comandamentului 
revoluționar' al Siriei, condusă 
de Shibli Aisali, ministrul pen
tru problemele reformei agrare.

In capitala irakiană delegația 
a avut consultări cu persoane 
oficiale din Irak și le-a infor
mat despre actuala situație din 
Siria.

PE SCURT
PARIS. — Uniunea națională 

a studenților din Franța a pro
testat cu hotărîre împotriva tor
turilor la caro a fost supus în 
închisorile siguranței salazariste 
patriotul portughez studentul 
Jose Olivcira Bernardino. în de
clarația publicată de ziarul 
„L’Humanité” din 10 mai Uniu
nea națională a studenților cere 
achitarea și eliberarea do urgen
ță a acestui patriot portughez.

PHENIAN. — între 9 și 11 
mai 1963 s-au desfășurat Ia Phe
nian lucrările celei de-a doua 
Sesiuni a Adunării Populare Su
preme a R.P.D. Coreene. Sesiu
nea a adoptat legea cu privire la 
bugetul de stat al R.P.D. Coreene 
pe anul 1963 și a aprobat ra
portul despre îndeplinirea buge
tului de stat pentru anul 1962.

BAGDAD. — Postul de radio 
Bagdad a anunțat că guvernul 
irakian în frunte cu primul mi- 

școala medie, 48 la sută erau 
șomeri, iar dintre cei care nu 
făcuseră această școală procentul 
șomerilor era de 63 la sută.

Pe scurt, două treimi dintre 
tinerii care nu și-au continuat 
studiile școlare erau fără lucru, 
iar aproximativ jumătate dintre 
absolvenții școlilor medii șomau 
de asemenea”.

O situație și mai rea a fost 
menționată într-un studiu special 

asupra altui oraș. Intr-un cartier 
sărăcăcios cu 125 000 locuitori, 
în majoritate negri, 70 la sută 
dintre băieții și fetele între 16 și 
21 de ani nu erau nici la școală 
și nici în cîmpul muncii.

La ce duce o asemenea stare 
de lucruri ? Iată ce spunea pre
ședintele Kennedy în mesajul 
amintit :

„In ultimul deceniu, a crescut 
mai mult decît de două ori nu-

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
TASS transmite : In scopul stu
dierii continue a spațiului cos
mic, oamenii de știință și pro
iectanta sovietici au pregătit 
pentru experimentare variante 
perfecționate de rachete purtă
toare de obiecte cosmice. Lan
sările experimentale ale aces
tor rachete fără ultimele trepte 
vor ii efectuate în următoarele 
regiuni din Oceanul Pacific:

Prima regiune: latitudine 
nordică — 11 grade și 41’, !)
grade și 03’, 8 grade și 03’, 10 
grade și 41’; longitudine ves
tică — 167 grade, 49’, 166 gra
de, 34’, 168 grade, 45’, 170 gra
de, 00’;

Regiunea a doua: latitudine 
nordică: 35 grade, 23’, 33 gra
de, 10’, 32 grade, 08’, 34 grade, 
2T; longitudine estică : 173
grade, 52’, 175 grade, 24’, 173 
grade, 56’, 172 grade, 23’.

Măsurătorile necesare în re
giunea căderij penultimelor 
trepte ale rachetelor purtătoare

Plenara C. C. al P. C. Francei
PARIS 11 (Agerpres). — între 

8 și 10 mai a avut loc în, subur
bia pariziană Ivry plenara C.C. 
al P.C. Francez, ale cărei lucrări 
au durat trei zile. Plenara a as
cultat și a discutat raportul lui 
Waldeck Rochet, secretar general 
adjunct al P.C. Francez, cu pri
vire la întîlnirea dintre reprezen
tanții P.C. Francez și P.C.U.S. și 
la problemele unității mișcării 
comuniste internaționale ; rapor. 
tul lui Raymond Guyot, membru 
al Biroului Politic al P.C. Fran
cez, cu privire la activitatea 
partidului în lupta pentru pace 
și dezarmare, precum și raportul 
lui Roland Leroy, membru al 
C.C. al P.C. Francez, cu privire 
la sarcinile studenților comuniști.

Un nou conflict între S.U.A. 
și țările vest-europene

LONDRA 11 (Agerpres). — 
Intre Statele Unite și diferite 
țări vest-europene a izbucnit 
la 11 mai un nou conflict de
numit de agențiile occidentale 
de presă drept „războiul tari
felor aeriene”. Este vorba de 
refuzul Statelor Unite și Cana
dei de a respecta o hotărîre 
adoptată de companiile aeriene 
membre ale Asociației Inter
naționale pentru transporturi 
aeriene (I.A.T.A.) prin care cu 
începere din noaptea de 11 
spre 12 mai tarifele pentru 
transporturile aeriene peste 
Oceanul Atlantic sînt sporite 
cu 5 la sută. Potrivit agenției 
U.P.I., 14 din cele 16 țări ale 
căror avioane efectuează ase
menea transporturi au accep
tat această hotărîre. împotriva 
ei fiind numai Statele Unite 
și Canada. Această opoziție 
este pusă în legătură cu inten
țiile societăților de transpor
turi aeriene din S.U.A. și Ca
nada de a intensifica concu
renta în detrimentul celorlalte 
societăți aviatice.

nistru, El Bakr, ți-a prezentat 
demisia. Postul de radio preci
zează că „Consiliul național al 
revoluției” din Irak a acceptat 
demisia guvernului și l-a însărci
nat tot pe El Bakr să formeze 
noul guvern irakian. •

RANGOON. — Președintele Con
siliului revoluționar al Birmaniei, 
generalul Ne Win, a aprobat legea 
cu privire la înregistrarea tuturor 
școlilor particulare, care vor li 
subordonate Ministerului Invăță- 
mîntului. Manualele și programele 
de învălâmînt ale acestor școli vor 
li aprobate de ministerul repectiv. 
Guvernul va putea, de asemenea, 
lixa taxele școlare.

BERLINUL OCCIDENTAL. — 
Reapariția pe arena politică de la 
Bonn a lui Oberländer, fost crimi
nal de război hitlerist și fost mini, 
stru în cabinetul lui Adenauer, 
stîrnește indignare In rîndurile 
opiniei publice. Comentînd știrile 
apărute în presă în legătură cu 
acordarea de către fracțiunea 
U.C.D.-U.C.S. a unul Ioc vacant 

mărul cazurilor de dclicvență in
fantilă judecate de tribunale, iar 
arestările de tineri au crescut cu 
86 la sută și au ajuns la cifra 
de 1 milion în 1960...

Lipsa unor posibilități suficien
te în domeniul ocrotirii sănătății, 
învățământului și culturii se re
flectă în datele statistice care 
arată că în țara noastră se mai 
găsesc încă 5 milioane de oameni 
cu debilitate mintală și 43 la 

sută din recruții noștri sînt de
clarați inapți...”

Ministerul Muncii din S.U.A. 
și-a exprimat în repetate rînduri 
îngrijorarea în legătură cu creș
terea șomajului. După calculele 
acestui minister, pentru a merge 
în pas cu creșterea numărului 
brațelor de muncă S.U.A. vor 
avea nevoie pînă în 1970 de a- 
proximativ 15 milioane de noi 
locuri de muncă. Or, din datele 

vot fi electuate de nave spe
ciale ale fiolei sovietice, înzes
trate cu aparatajul necesar.

Lansările rachetelor sînt pre
văzute pentru perioada între 
15 mai și 15 iulie 1963.

In scopul asigurării securită
ții navigației și zborurilor a- 
vioanelor în timpul electuării 
lansării de rachete purtătoare 
în bazinul Oceanului Pacilic, 
agenția TASS este împuterni
ci tă să comunice că guvernul 
sovietic adresează guvernelor 
țărilor ale căror nave și avioa
ne se pot alia în perioada men
ționată în apropiere de regiu
nea de cădere a penultimelor 
trepte ale rachetelor purtătoa
re, rugămintea ca autoritățile 
corespunzătoare să dea indi
cații căpitanilor de nave și co
mandanților de avioane să nu 
pătrundă în zonele de naviga
ție și în spațiul aerian ale O- 
ceanului Pacific, situate între 
coordonatele menționate.

Plenara a adoptat în legătură 
cu aceste rapoarte hotărîri cores
punzătoare.

Participanții la plenară au a- 
doptat documentul „Pentru uni
tatea mișcării comuniste interna
ționale”.

Plenara a hotărît să creeze o 
comisie specială pentru pregăti
rea unui document care va con
tribui la desfășurarea unei in
tense -activități politice și ideolo
gice în rîndurile studenților ți 
Ia transformarea Uniunii studen
ților comuniști din Franța, într-o 
mare organizație de luptă și de 
educare marxist-leninistă a tine
retului studențesc.

Cuvîntul de închidere a fost 
rostit de Maurice Thorez, secre
tarul general al P.C. Francez.

După cum transmite agenția 
U.P.I., guvernul englez a îna
intat sîmbătă guvernului 
S.U.A. o notă redactată „în 
termeni energici” în care ex
pune din nou poziția britanică 
în această nroblemă și afirmă 
că în cazul cînd Statele Unite 
nu se vor conforma hotărîrii 
adoptate de I.A.T.A., avioanele 
companiilor nor-americane nu 
vor mai avea dreptul să ateri
zeze pe aeroporturile engleze. 
Aceeași agenție transmite că 
mai multe alte țări vest-euro
pene printre care Franța și 
Belgia, au arătat că vor urma 
exemplul englez și vor inter
zice aeroporturile lor avioane
lor comerciale din S.U.A. Po
trivit agenției Asociated Press 
la Washington s-a indicat că 
dacă țările vest-europene vor 
nune în practică interdicția de 
aterizare a avioanelor nord-a- 
mericane, avioanele comerciale 
din aceste țări nu vor mai a- 
vea dreptul să aterizeze Pe 
aeroporturile din S.U.A.

din Bundestag lui Oberländer, zia
rul „Telegraph“ din 10 mai sub
liniază că acest fapt nu este Intim- 
plător. „Acest ex-minislru, scrie 
ziarul, și-a îngăduit un concediu 
politic nu prea îndelungat în urma 
scandalului din mai 1960. Acest în
focat apărător al pretențiilor ex
pansioniste ale revanșarzilor vest- 
germani a început din nou să țină 
discursuri periculoase".

LONDRA. — Ziarul londonez 
„Daily Express' cere într-un arti
col redacțional industriașilor en
glezi să ignoreze „avertismentul" 
guvernului Germaniei occidentale, 
care și-a manifestat, după cum se 
știe, nemulțumirea față de faptul 
că oamenii de afaceri englezi nu 
vor, să renun/e la livrările de țevi 
din o/ef cu diametru mare în Uniu
nea Sovietică.

MOSCOVA. — Agenția TASS 
anunță că la 10 mai și-a încheiat 
lucrările la Moscova, Consfătuirea 
unională a tinerilor scriitori.

publicate de însuși Ministerul 
Muncii reiese că în ultimii cinci 
ani numărul locurilor de muncă 
a crescut în medie doar cu 
258000 pe an. Aceasta însem
nează că va putea fi acoperit 
doar 15 la sută din necesar : 2 
milioane față de 15 milioane. De 
altfel, însăși administrația Keiine- 
dy a recunoscut dificultatea pro
blemei atunci cînd președintele 
a dat indicația să se întocmească 
o lege pentru folosirea tineretu
lui în cîmpul muncii. Pe baza 
acestei legi ar urma să se creeze 
posturi pentru tinerii între 16 și 
21 de ani. Pînă în 1964 ar urma 
să se creeze 50 000 de asemenea 
posturi. După cum s-a arătat 
însă, numai în prezent există în 
S.U.A. 850 000 de tineri șomeri 
în grupa respectivă de vîrstă. in 
aceste condiții cifra de 50 000 de 
posturi pentru doi ani este cu 
totul nesatisfăcătoare, problema 
șomajului în rîndurile tineretului 
american, ca și a șomajului în 
general pentru această țară, ră- 
mînînd în continuare nesoluțio
nată.
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